Velkommen til

Bogø Mølle

Bogø Mølle – øens eje
Bogø Mølles placering på et markant
udsigtspunkt med vid udsigt over Bogø,
Grønsund, Stubbekøbing og Falster betyder, at den står som et af Bogøs klareste
vartegn sammen med Bogø Kirke, der
også kan ses viden om.
Bogø Mølle ejes af Bogø Møllelaugs
medlemmer. Møllen blev overdraget
af staten til De Danske Møllers Venner
i 1965, og blev renoveret i 1970’erne.
Derfor står den endnu. I 1985 overtog
Bogø Møllelaug, hvis bestyrelser har
været ansvarlige for den siden. Udover
Bogø Mølle fik møllelauget også overdraget Bogø Fyr, som senere er givet
videre til ’Bogø Fyrs Venner’.
Møllen er folkeeje – på godt og ondt.
Det betyder, at i det omfang, der er
medlemmer nok i Møllelauget til, at de
faste udgifter til forsikring, el, vand og
vedligeholdelse kan betales, består møllen. Såfremt der ikke er nok medlemmer,
vil Bogø Mølle henligge og forfalde til en
ruin, hvilket bogøboerne på ingen måde
ønsker. Heldigvis har der været – og er
– opbakning via medlemstegning, men
det må konstateres,
at det kun er med
nød og næppe, at
pengene rækker.
Der er brug for
flere medlemmer.

Et medlemskab giver mulighed for at
låne nøgle til møllen, når en lejlighed
byder sig til at vise møllen frem, fejre
en begivenhed eller afholde et arrangement. Familie, venner og andre inviterede kan gå rundt i de tre stokværk og se
de velbevarede sigter, kværne, maskiner,
den nye restaurering med det smukke
håndværk – og ikke mindst den fantastiske udsigt fra omgangen.

Møllens historie
Der er kendskab til tre møller på stedet.
Navnet Møllehøjsmarken er kendt tilbage i 1600 tallet. I januar 1718 får Tobias
Ibsen tilladelse til at opføre en vejrmølle
- en stubmølle, hvor det er hele møllekroppen, der skal drejes efter vinden.
Stubmøllen brændte omkring 1780,
hvorefter der blev bygget en gallerihollænder. Som navnet siger efter hollandsk
mønster med krøjeværk. Ved denne type
kan hatten med vingerne drejes - ’krøjes’
- efter vinden uafhængig af møllekroppen ved at trække i krøjeværket, der ses
som lange træbjælker ned til omgangen.
Systemet muliggør, at møllen kan bygges
i flere etager – kaldet ’lofter’.
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Denne mølle nedbrændte i november
1851. Men en ny gallerihollænder blev
bygget og stod færdig allerede i maj
1852. Det er den, der stadig står på møllebakken. Mølleejeren hed Erik Christian
Dan. Han havde købt møllen i 1847, og
hans navn står fortsat på ydermuren. For
arbejdet med opførelsen stod møllebygger Johannes Breitenstein, som køber
den i1875.
Hermed begyndte Breitenstein-æraen
med tre generationer af mølleejere Brei-

tenstein. I starten af 1900 blev magasinbygningen tilbygget, vingernes kludesejl
udskiftet med selvsvikkende klapvinger,
og krøjeværket erstattet med en vindrose, en lille mølle på hatten, der krøjer
vingerne efter vindretningen. Samtidigt
blev der installeret en tysk motor til de
vindstille dage. Denne er bevaret og kan
ses på møllen.
Møllen blev fredet i 1964, men var i brug
frem til 1965, hvor Andreas Breitenstein
solgte den.

Bogø Mølle – Restaurering
Bogø Mølle er fredet, men der afsættes
ikke fra Slots- og Kulturstyrelsen nogen
form for statslige midler til restaurering,
ej heller til drift, forsikring, strøm mv. I
2008 har Kulturarvsstyrelsen bekostet
en gennemgang af møllens tilstand og
perspektivet for en restaurering. Af den
fremgår det, at møllen er fredningsværdig, men at relativt store omkostninger
til en restaurering må forventes. I 2012
pegede en handlingsplan - et pilotprojekt i samarbejde med Kulturstyrelsen og
Center for Bygningsbevaring Raadvad på
tilsvarende.
I 2016 besluttede Møllelaugets bestyrelse at påbegynde en restaurering. I dec.
2016 besigtigede møllebygger Michael
Jensen møllen. Han foreslog en restaureringsplan opdelt i 5 etaper og estimeret
til små 6 mill.kr.
En ”Projektbeskrivelse: Restaurering af
Bogø Mølle” blev fremstillet, og i marts
2017 sendtes den første ansøgning om
tilladelse og økonomisk støtte til Slots- og
Kultur-styrelsen. Derefter sendtes ansøgninger til andre fonde.
Bestyrelsen fravalgte at have bygherrefirma og selv tage ansvaret. Der blev oprettet kassekredit i Møns Bank, tegnet entrepriseforsikring og udfærdiget byggeaftale.
Restaureringen påbegyndtes den 10.sept.
2018. 1.etape omhandlede udskiftning af
murrem, bjælkeender og fodrem så mellemloft og omgangsloft blev sikret. Det

blev nødvendigt at nedtage omgangen,
der ellers var berammet til 3.etape. Den
10.okt. blev hatten løftet ned.
Ved restaureringen i 1970’erne brugte
man trykimprægneret træ og asbest. Det
er ikke tilladt i dag og skal fjernes. Metoder og krav er ændret, men det fordyrer
projektet.
Arbejdet med etape 2 begyndte i foråret
2019, asbesten blev fjernet i hatten og
bundrammen bragt til møllebyggerens
værksted i Grevinge. I december var
der fuld finansiering til hele 2. etape,
og arbejdet kunne fortsættes. Der blev
fremstillet ny bundramme, krøjeværk,
perse og skøjter. Spån blev indkøbt og
imprægneret. Den 19. februar 2020
ankom mølledelene og møllebyggerne til
Bogø. Bundrammen og krøjebjælkerne
blev samlet og tilpasset. Sølestenen blev
udskiftet. I marts blev vingeaksel, hjul og
hat løftet op og fastgjort. Senere er spån
blevet slået på og tjæret. Den 23. juni
kom hatten op på plads.
Ansøgninger til 3. etape, omgangen,
startede i februar 2019. Når der er fuld
finansiering, bliver den genetableret.
Samtidig er bestyrelsen begyndt på en
ny ansøgningsrunde til 4. etape - kroppen. Der er planer om restaurering af en
kværn og hejseværk, så der kan males
mel, og de kommende møllevinger har
noget at trække. Det sidste er etape 5:
Vingerne. Bestyrelsen er i juni 2020 oppe
på 55 ansøgninger i alt med 20 positive
tilbagemeldinger.

Vi bruger Bogø Mølle
Bogø Mølle er en museumsmølle, åben over sommeren for besøgende, som kan
gå rundt og op i møllen, beundre det velbevarede interiør og det flotte restaureringshåndværk. Det er gratis. Men Møllelauget tilbyder derudover aktiviteter, dels
på ’Åbne mølledage’ i skolernes sommerferie, dels julemarkedet i november – og
der kan aftales omvisning for mindre grupper og private arrangementer – måske
bryllup – ved henvendelse til bestyrelsen.
Møllen afholder loppemarkeder, 4H træf, folkedans, eventyrfortælling, vinsmagning, foto/maleriudstilling, koncerter og meget mere, alt arrangeret af lokale
ildsjæle, som også tæller Bogø Lokalhistoriske Forening og Sydsjællands Tekstillaug. Når møllen er åben, er der salg af økologisk mel samt diverse souvenirs, og
ofte er der cafe med hjemmebagt kage.
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Bliv medlem af Bogø Møllelaug
Bogø Mølle er en integreret del af øens liv – et smukt vartegn. Men det forpligter.
Bestyrelsen arbejder målrettet på at skaffe fondsmidler og sponsorer til restaurering og større forbedringer, fx tidssvarende el på møllen. Men udover indtægt fra
arrangementer og ’Møllens bod’ er der kun medlemmerne til at betale for drift og
vedligeholdelse i dagligdagen og på sigt. En stabil medlemsskare er en betingelse
for møllens fortsatte beståen. Medlemskabet koster 150 kr. og skal fornys hvert
år. Som medlem kan du låne nøglen til møllen og vise den frem for dine gæster
- altid en succes! Henvendelse til et medlem af bestyrelsen for lån af nøgle samt
hvis du vil afholde et arrangement, tilbyde din hjælp eller har gode ideer til møllens virke.
Massiv opbakning fra baglandet – blandt andet målt i antal af medlemmer - spiller en væsentlig rolle, når bestyrelsen søger penge fra fondene, hvilket er nødvendigt nogen tid endnu. For den planlagte restaurering er kun halvvejs. Der mangler
– i sommeren 2020 – 150.000 kr. til at kunne genetablere omgangen.
Og så mangler ’Kroppen’ og vingerne. Derfor er det vigtigt, at netop du er medlem af Bogø Mølle.

Til nye medlemmer
Et årligt medlemskab koster 150 kr. Du kan blive medlem på følgende måder:
1) Betal med MobilePay på tlf. 54575 (Bogø Mølle)
2) Betal via Netbank, regi. nr. 6140, konto nr. 4110480
3) Indbetal kontant på møllen
Opgiv navn og adresse samt gerne mailadresse ved indmelding.
I begyndelsen af maj modtager alle postkasser på øen en folder med opfordring til at
betale kontingent. Husk: Alle arbejder frivilligt, du må ikke forvente direkte tilbagemeldinger fra bestyrelsen. Men har du opgivet mailadresse, er der basis for kontakt fra
bestyrelsen i løbet af året.
Som udgangspunkt er møllen åben lørdag og søndag fra 11 - 16 i skolernes sommerferie. Men kig på www.bogø.eu – Bogø Portalen – Foreninger - Bogø Møllelaug. Her ses
årets aktivitetsoversigt, foruden vedtægter, indlæg fra møllen og billeder fra restaureringen. Hvis der sker ændringer i programmet, annonceres det også på Bogø Portalen
og Bogø Tidende
Bogø Møllelaug håber at se dig som medlem. Under alle omstændigheder:
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Bogø Mølle uden hat i 2019.
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