
VELKOMMEN TIL
SPORET PÅ BOGØ

 1 BOGØ MØLLE
Møllen kan spores helt tilbage til 1726. Den nuværende 
mølle er en hollandsk vindmølle, og den blev opført i 
1852. Møllen er i dag ejet af ”Bogø Møllelaug”. Møllegår-
den, som ses nord for møllen, blev solgt i 1985 og er i 
dag privat ejendom. På et tidspunkt blev der installeret en 
dieselmotor i møllen til at drive kværnene, og møllen var i 
drift til 1965.

 2 SOMMERHUSOMRÅDET 
I 1960’erne blev de første sommerhusgrunde udstyk-
ket. De blev udstykket fra gården Kathøj og består af 
områderne Møllebakken, Tårnbakken og Strandbakken. 
Senere er der blevet udstykket talrige sommerhusgrunde 
ved Ålborgvej og Fruekildevej.
                        
 3 VINDMØLLEN 
Vindmøllen blev opført i 1945 som en to-vinget jævn-
strømsmølle. Den blev opført af F.l. Smidth A/S i sam-
arbejde med Kramme og Zeuthen (KZ flyene). Ideen var, 
at der skulle kunne produceres strøm under krigen, men 
effektiviteten var ikke overvældende. Efter krigen aftog 
interessen for vindmøller, og i 1962 konkluderede regerin-
gens vindkraftudvalg, at ”man ikke skal arbejde mere med 
vindkraft i Danmark” og udvalget blev nedlagt. Møllen ejes 
i dag af SEAS og bruges udelukkende som antennemast 
for mobiltelefoni.

 4 SPRØJTEHUSET 
I 1862 kom en ny brandpolitiklov, som pålagde kommu-
nerne brandslukningspligten. I den forbindelse blev der 
opført en række sprøjtehuse i hele landet. Dette sprøjte-
hus blev opført ca. 1862, men desværre findes der ingen 
optegnelser af, hvornår huset rent faktisk blev bygget. Det 
har ikke været vedligeholdt i mange år, men i 2015 blev et 
restaureringsarbejde påbegyndt. Den hestetrukne sprøjte 
blev restaureret i 2014.

 5 BOGØ KIRKE 
Kirken er bygget i sen-gotisk stil ca. år 1500. Senere, i 
slutningen af 1800-tallet, blev vinduerne ombygget i gotisk 

stil. Tårnet var oprindeligt også bygget i sen-gotisk stil, men 
blev i 1868 forhøjet med såkaldte ”Flensborgsten”, så det i 
dag er 16,4 meter højt. Forhøjelsen af tårnet havde bl.a. det 
formål at kunne tjene som sømærke. Af præstegården, som 
tidligere var et trelænget kompleks, står nu kun stuehuset 
tilbage. Det bliver i dag brugt som kontor, konfirmandstue og 
som ”sognegård”, hvor øens borgere kan afholde forskellige 
arrangementer af kulturhistorisk værdi.

 6 LØSKØBELSESSTENEN 
Den 20. september 1769 løskøbte beboerne Bogø fra 
kronen for den nette sum af 18.456 rigsdaler og 30 skilling. 
De forskellige mærker på stenen, såkaldte karmærker, er 
kendetegn som de enkelte gårde brugte til at afmærke 
værktøj, besætning, vogne m.v. med. På den måde kunne 
man altid finde ud af hvilke ejendele, kreaturer m.v., der til-
hørte hvor. Der findes stadig, i ny og næ, gammelt værktøj 
med disse mærker, når der ryddes op i lader, på lofter og 
andre gemmer.
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Sporet starter ved Bogø havn, hvor der findes parkerings-
pladser. Sporet ca. 7,4 km langt. Den grønne firkant viser 
et udsnit svarende til rutekortet på indersiden. Start: Grøn-
sundvej 595, 4793 Bogø By. GPS: 54.913451, 12.051393. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejernes private ejendomme, 
vis derfor hensyn til både lodsejerne og andre 
gæster. Pas på naturen ved at holde hunden i 

snor og tage dit affald med dig. I perioden fra d. 16. maj til 
15. juli vil der være riffeljagt i skoven fra solopgang til kl. 9. 

KONTAKTOPLYSNINGER
Bogø Lokalråd – Stiudvalget 
Michael Olesen – 55 38 26 28 

HUND I  SNOR

Sporet på
Bogø 
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Ahorn 
Ær kaldes også Ahorn eller Løn. 
Det er et stort, løvfældende træ. 
Væksten er først kegleformet, 
men den bliver senere mere 
afrundet. Grenene er stive og 
oprette. Stammen er ofte gaf-
feldelt. Barken er først brun og 
glat. Senere bliver den gråbrun, 

og til sidst er 
den afskal-
lende i flager 
med rødbrun 
underbark.

Ask 
Almindelig Ask er et stort, løv-
fældende træ med en høj og 
åben vækstform. Kronen er 
først slank og kegleformet, men 
den bliver senere mere flad og 
kuplet (især hos de hunlige træ-
er). Stammen er ret og gennem-
gående til toppen. Hovedgrene-
ne er først opstigende, så mere 
udspærrede og til sidst over-
hængende. Barken er først glat 
og grågrøn, senere bliver den 
furet. Asken har de senere år 

været hårdt 
af svampe-
sygdommen 
asketoptørre, 
der får træ-
erne til at gå 
ud og dø.  

Bøg
Bøgeblade:
Bladene er læderagtige og 
ovale med hel og bølget rand. 
Oversiden er blankt mørkegrøn, 
mens undersiden er lysegrøn. 
Høstfarven er rød-
brun. Bøgen blom-
strer kort efter løv-
spring tidligt i maj.

Bøg:
Almindelig Bøg er 
et stort, løvfældende træ med 
en tæt krone, som er bredt 
hvælvet.  Bøg findes overalt i 
det vestlige Europa, hvor den 
indgår i blandede løvskove på 
næringsrig, vel-
drænet og kalkrig 
bund. Den kan 
anvendes spredt 
i læplantninger, i 
den indre del af 
vildtplantninger og 
skovbryn

Bog:
Bøgen sætter med 
års mellemrum 
store mængder af 
frø, bog, der gerne ædes både 
af fugle og pattedyr. Frugterne 
er trekantede nødder, som sid-
der i piggede skåle med tre 
klapper. Frøene modner godt 
og spirer villigt.

KORTSIGNATURER - RUTEKORT
Levende hegn Jorddige
Jernbane Sti
Vej Markvej
Rute
Henvisning til forklaring4
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