VELKOMMEN TIL

BOGØ MØLLE

Bogø Mølle - et folkeeje
Bogø Mølle ejes af Bogø Møllelaugs medlemmer. Møllen blev overdraget af staten
til Møllens Venner i forbindelse med fredningen i 1964, og Møllens Venner
renoverede møllen i 1970’erne. I 1985 blev møllen overdraget til Bogø Møllelaug,
hvis bestyrelse har varetaget møllens interesser siden da. Udover Bogø Mølle fik
møllelauget også overdraget Bogø Fyr af Farvandsdirektoratet. Fyret er placeret
sydvest på Bogø og ses på højre hånd, når man kører fra Farø-broerne over
dæmningen mod Bogø. Fyret er dog nu overdraget til ’Bogø Fyrs Venner’.
Det er vigtigt at understrege, at møllen er i folkeeje – på godt og ondt. Det vil sige,
at i det omfang, der er medlemmer nok i Møllelauget til, at de faste udgifter til fx
forsikring og vedligeholdelse kan betales, består møllen. Såfremt der ikke er nok
medlemmer, vil Bogø Mølle henligge og forfalde til en ruin, hvilket på ingen måde
vil være i Bogø-samfundets interesse. Heldigvis har der været – og er – stor
opbakning via medlemstegning, men det må også konstateres, at det kun er med
nød og næppe, at pengene rækker, så der er brug for flere medlemmer. Et
medlemskab giver, udover medejerskab, mulighed for at låne nøglen til møllen, når
en lejlighed byder sig til at vise møllen frem. Familie, venner og andre inviterede
kan så gå rundt i møllens tre stokværk og se de velbevarede sigter, kværne og
spændende maskiner – og ikke mindst den fantastiske udsigt fra ’omgangen’.

Møllens historie
Bogø Mølles historie går tilbage til 1696, hvor en stubmølle med samme placering
blev omtalt første gang. Efter en brand i 1850 blev den nuværende mølle bygget
som gallerihollænder med manuel svikning og krøjning og stod færdig i 1852.
Denne type drejer alene hatten med vingerne på. Dette kaldes at den ’krøjes’ og
muliggør, at der kan bygges i flere etager – kaldet for ’lofter’. For at hatten, og
dermed vingerne, kan rettes ind efter vinden, kan hatten krøjes ved at trække i
krøjeværket, der ses som en lang træbjælke – på omgangen.
Møllen har været i brug frem til 1965 og blev fredet i 1964. I 1918 betød
udviklingen, at møllen fik det manuelle krøjeværk udskiftet med vindrose, og der
blev installeret en dieselmotor til de vindstille dage. Denne er bevaret og kan ses på
møllen. Møllens placering på det markante udsigtspunkt og med vid udsigt over
Bogø Havn, Grønsund, Stubbekøbing, Falster, Tærø og Sjælland betyder, at den står
som et af Bogøs klareste vartegn sammen med Bogø Kirke, der også kan ses viden
om.
Bogø Mølle kaldes også for Nyby Mølle efter den sydlige bydel (Nyby), som den er
placeret ved. Den nordlige bydel kaldes Gammelby.

Bogø Mølle - i fremtiden
Bogø Mølle er som nævnt fredet, men der afsættes ikke fra Kulturstyrelsen nogen
form for statslige midler, hverken til renovering eller restaurering, ej heller til drift
dvs. til forsikring, strøm mv. Imidlertid har Kulturarvsstyrelsen bekostet en
gennemgang af møllens tilstand og perspektivet for en restaurering. Denne er
udført af Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, Vordingborg og resulterede i en rapport.
Rapporten peger på en fredningsværdig bygning, men også med relativt store
omkostninger til samme. Møllelaugets bestyrelse har forsøgt, - og forsøger stadig at opnå fondsmidler mv med henblik på at kunne påbegynde de mest nødvendige
restaureringsarbejder.

Bogø Mølle - i nutiden
Men en ting er bygningen, noget andet er aktiviteterne på, i og omkring møllen.
Møllelaugets aktivitetsgruppe planlægger og gennemfører hvert år forskellige
aktiviteter, hvor især ’Åbne Mølledage’ og de faste markeder (bl.a. julemarkedet)
tiltrækker rigtig mange interesserede besøgende. Desuden kan der aftales
omvisninger/fremvisninger på møllen, og endelig har der været større
arrangementer, bl.a. egnsteateret Cantabile2 og Carsten Knudsen fra ’De
Nattergale’. Eksempler på aktiviteter over sommeren er loppemarked, 4H træf,
folkedans, Eventyrfortælling, vinsmagning, foto/maleriudstilling, koncert – for det
meste arrangeret af lokale fra øen. Og hver gang møllen er åben, kan man købe
friskmalet mel på møllen – flere varianter, sundt og økologisk!
Som noget nyt åbnedes et ’madpakkerum’ med tilhørende toilet på møllen som en
del af Camønoen – en vandrerrute på Farø, Bogø og Møn, som blev indviet i juni
2016, og som nu er en del af møllens tilbud fra april til november.
Bogø Mølle er således en integreret del af øens liv. Vores succes afhænger af vores
medlemmers kontingenter og øens beboeres bidrag til at stå for aktiviteter og som
deltagere/tilskuere til møllens arrangementer. Vi opfordrer derfor så mange som
muligt til at melde sig ind i Bogø Møllelaug for at være med til at sikre møllen
mange år ud i fremtiden.

Bliv medejer af Bogø Mølle
Bogø Mølle står som øens smukke vartegn – knejsende og højt hævet. Den er
imponerende og den er fredet, men vi kan ikke tage den for givet. Hvis vi skal
bevare møllen, skal så mange som muligt bakke op om den ved at betale
kontingent. Kontingentbetaling og donationer sammen med det, vi får i overskud
ved vores forskellige arrangementer over året, er en forudsætning for, at vi kan
betale de faste udgifter og foretage løbende vedligeholdelse.
Samtidig er en bred opbakning ultra vigtig, når vi skal søge fondsmidler til at
realisere vores fælles drøm om at få foretaget den gennemgribende restaurering,
som bliver mere og mere tiltrængt, som årene går. Og i 2017 tager bestyrelsen hul
på en massiv ansøgningsrunde – vi har kontakt til en af landets dygtigste
møllebyggere, som vil hjælpe os med at gøre møllen funktionsdygtig igen.
Bogø Mølle drives af Bogø Møllelaug og er ejet af medlemmerne. Altså dig, hvis du
betaler kontingent. Som kontingentbetaler kan du sige: ”Det er også min mølle!”, og
du har mulighed for at låne nøglen til møllen (ring til et medlem af bestyrelsen, se
bagsiden, og aftal lån af nøgle), så du kan invitere familie og venner med op i
møllen. Det er der mange, som har benyttet sig af, og det har altid været en stor
succes.
Måske ved du det allerede, men møllelaugets bestyrelse arbejder frivilligt, og vi
tilbyder fastboende og turister at besøge møllen på ’åbne weekends’ og til
forskellige arrangementer over året. Fra 2016 har vi også haft besøg af mange, som
runder øen på deres vandring på Camønoen – en ny vandrerrute på 175 km., som
er blevet en succes. Møllen har fået indrettet et ’madpakkerum’ med tilhørende
toilet – det er også en del af møllen nu.
På centrale steder på øen vil der være opslag, som fortæller, hvad der sker på
møllen. Du kan også søge oplysninger på vores to elektroniske medier
www.bogoetidende.dk og www.bogø.eu – se under ’foreninger’.
Vi håber, at du vil forny dit medlemskab eller tegne et, hvis du ikke er medlem
allerede. Vi har brug for dig! Det koster 150 kr. årligt for en husstand.

Meld dig/jer ind nu
Det koster 150 kr. årligt for et husstandsmedlemsskab.
Du/I kan benytte følgende indbetalingsmåder:
• Indbetal kontant på møllen
• Betal med MobilePay på tlf. 51 92 35 98 (Bogø Mølle)
• Betal via Netbank, reg. nr. 6140, konto nr. 4110480

Lige meget, hvordan du vælger at betale, beder vi dig huske at oplyse navn og
adresse og meget gerne mailadresse.
Som udgangspunkt er møllen åben lørdag og søndag fra 11 - 16 i børnenes
sommerferie. Men kig på www.bogø.eu, som fører til Portalen. Vælg i toppen:
Foreninger/Bogø Møllelaug. Her kan du dels se aktivitetsoversigt over, hvad møllen
kan tilbyde i løbet af året, dels læse vedtægter og indlæg fra møllen over tid. Du
kan også læse om møllen på www.bogoetidende.dk.
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