
   
Bogø Navigationsskole

Så er det nu, hvis Bogøs arkitektoniske perle skal reddes 
fra forfald og forvandles til et vartegn 

for øens enestående historie som søfartsø. Og til 
et moderne samlingspunkt for øens beboere. 

INITIATIVTAGERE:
BOGØ LOKALRÅD · FOLKEBEVÆGELSEN RED BOGØ NAVIGATIONSSKOLE · BOGØPORTALEN
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Skolen for søens folk 
gav Bogø globalt udsyn 

og eventyr i blodet
Lidt tilbagetrukket fra Bogø Hovedgade i øens 
gamle bykerne ligger en majestætisk bygning, der 
får førstegangsbesøgende til at spærre øjnene op: 
Bogø Navigationsskole fra 1885, tegnet i historici-
stisk stil af arkitekt Emil Blichfeldt.

Emil Blichfeldt er også arkitekten bag bl.a. Tivo-
lis karakteristiske indgangsparti med den buede 
portal ud mod Vesterbrogade, GN Store Nords ho-
vedsæde på Kongens Nytorv og en række andre 
markante bygninger i København. 

Grundstenen til skolen blev lagt den 24. august 
1884 af Folketingets formand, venstremanden 
Christen Berg, der var skolens første leder. Der 
står en statue af ham foran skolen. Indvielsesfe-
sten i januar 1885 varede i otte dage.

Bogø Navigationsskole var en af de kun syv stats-
godkendte navigationsskoler i Danmark. Mellem 
1870 og 1885 var den landets næststørste navigati-
onsskole, kun overgået af den i København. 

Skolen var frem til lukningen omkring 1930 med 
til at befæste Bogøs ry som søfartsø. Mange af ele-
verne forelskede sig i piger på Bogø og endte med 
at slå sig ned på øen og bygge store, gedigne kap-
tajnsvillaer til deres familier. 

Flere af øens nuværende indbyggere nedstammer 
derfor fra de 60 årgange af navigatører og kaptaj-
ner, der blev uddannet i sømandskab i de smukke 
undervisningslokaler på Bogø Navigationsskole 

og lærte at udstikke en kurs til havs ved at måle 
solhøjden oppe i skolens ikoniske tårn.

Hele øen nød godt af søfolkenes inspirerende im-
pulser ude fra den store verden. Bl.a. derfor blev 
Bogø præget af udsyn og fremdrift i stedet for at 
lukke sig om sig selv.

Efter lukningen har skolen haft en omskiftelig til-
værelse. I 1980 reddede bogøernes protester det 
ellers dødsdømte tårn og fik skaffet penge til at re-
novere det fra ØK, Søforsikringen i Stege og det 
kommunale budget i Møns Kommune.

Kulturstyrelsen besluttede i 2014 af ophæve fred-
ningen af bygningen, der i stedet fik status som 
bevaringsværdig. Den er nu i lidt miserabel til-
stand og sat til salg. Hvis Bogøs beboere og velvil-
lige sponsorer og långivere forener deres kræfter, 
har vi nu en enestående mulighed for at give øens 
arkitektoniske perle den fremtid, den fortjener: 

Som et smukt vartegn for Vandkants-Danmark, for 
øens unikke historie og som et velbesøgt samlings-
sted for hele øen. Helt i tråd med Bogøs traditioner 
for søfart, udsyn, uddannelse og socialt samvær. 

De visioner arbejder en kreds af ildsjæle på øen nu 
på at føre ud i livet – og der er også brug for din 
indsats, hvis det skal lykkes.  

Du kan læse mere om Bogø Navigationsskoles hi-
storie på http://navigationsskole.bogø.eu

Luftfoto af bygningen fra 1939, da den var husholdningsskole. Tak for lån af foto til Det Kongelige Bibliotek. 

Brandmyndig-
hedernes løselige 

planskitse til Bogø 
Navigationsskole. 

Af den fremgik det 
bl.a., hvor man 

kunne finde oste-
kammeret, rulle- 
stuen, latrinerne 
og hhv. karle- og 

pigekammer.

Fastelavnsoptog. Tak til Mia Gerdrup for lån af foto. 

Hovedbygningen i Blichfeldts 
egen streg, dels set fra gaden, 
dels fra gården. De karakteristiske 
prydgavle med små spir forsvandt 
senest i 1904.. 
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Forstander S. Svendsen og elever, ca. 1903-04..



Emil Blichfeldt: 
Satte spir og ornamenter

på Bogø Hovedgade
  

Emil Blichfeldt (1849-1908) tog afgang fra Kunstakademi-
kets 1. ornamentskole i 1871. Han vandt Kunstakademiets 
højeste priser og rejselegater og var bl.a. flere år i Italien for 
at samle arkitektonisk inspiration. 
   I studieårene arbejdede han som medhjælper og kon-
struktør for professor Ferdinand Meldahl, den toneangiven-
de skikkelse i dansk arkitektur 1860-1900.  
     Blichfeldt tegnede flere monumentale bygninger i tidens 
historicistiske stil med tårne, spir og ornamenter. 
Han blev Ridder af Dannebrog for bl.a. disse bygninger:

✳ Tivolis indgangsparti mod Vesterbrogade (1889-90) 
sammen med Richard Bergmann 
✳ Store Nordiske Telegraf-Selskabs hovedkvarter på Kon-
gens Nytorv (1890-94) 
✳ Marmorkirkens omgivelser (1876-94) sammen med arki-
tekt Ferdinand Meldahl
✳ Kavaler- og økonomibygning ved Charlottenlund Slot 
(1882-83) sammen med Ferdinand Meldahl

✳ Bogø Navigationsskole (1885), ”Lille Rosenborg”

Det tegnede Emil Blichfeldt også: Tivolis indgangsparti, 1889-90 GN Store Nords hovedkvarter, 1890-94 Halmtorvet 12-16, 1897-98

Bogøs og 
Blichfeldts 
Navigationsskole 
fra 1885 bliver 
også kaldt ”Lille 
Rosenborg.” På 
dette foto har 
skolen forlængst 
mistet sine 
prydgavle, som 
hører stilen til. Til 
højre forbilledet, 
Christian den 4.s 
”store” Rosenborg 
fra 1606.

   

En af de arkitektoniske stilarter, der blev dyrket 
i Danmark i årene 1860-1910 under historicis-
men, som blandede og genbrugte tidligere tiders 
mest pompøse arkitektoniske stiltræk. 

Rosenborgstilen efterlignede først og fremmest 
den hollandske renæssancestil, som Christian 
den 4. havde valgt til  sit ”sommerslot” Rosen-
borg 250 år tidligere og ligeledes til en række 
andre prestigebyggerier som fx Børsen. 

Typisk for Rosenborgstilen er brugen af rødt 
murværk, der bliver brudt af ”striber” i sandsten 
eller cement, og masser af tårne. Bl.a. Bogø 
Navigationsskole,  Frijsenborg.  H.C. Andersen 
Slottet i Tivoli og Kokkedal Slot er bygget i 
Rosenborgstil. 

Rosenborgstilen
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På Bogø er vi virkelig gode til fælleskaber.Tænk 
bare på alle vores foreninger og traditioner. Og 
på de mange nye initiativer som Gåbussen, Lop-
pe-Shoppe-Road, Running Dinner og fællesspis-
ningerne, der får så mange til at troppe op, at det 
begynder at knibe alvorligt med pladsen til at rum-
me så mange spisende gæster. 

Bogøs stærke fællesskaber var en af de vigtigste 
grunde til, at vi blev kåret til Regionens bedste 
landsby i 2016.
 
På Borgermødet i april var et af de største ønsker 
blandt de fremmødte et foreningshus. Og plud-
selig hen over sommeren viste der sig en even-
tyrlig mulighed for at give Bogø det hus, øen 
fortjener – i helt enestående arkitektoniske og histo-
riske rammer: Navigationsskolen blev sat til salg.   

Navigationsskolen kan blive den perfekte ramme 
om alverdens aktiviteter, som øens beboere går 
sammen om. Et fællesskabslaboratorium, hvor de 
traditionelle og foreningsorienterede fællesskaber 
kan leve og udvikles, og hvor vi kan skabe nye 
projekter og nye former for fællesskaber på tværs 
af generationer. Et sted, hvor vi kan gøre det nem-
mere, sjovere og mere spontant at bruge sin hand-
lekraft i hverdagen. 

Inden for Navigationsskolens mure kan alle få af-

løb for det, som med et nyt ord kaldes Borgerlyst. 
Det er alle de projekter, du selv har mod på og lyst 
til at kaste dig ud i; projekter, der involverer dine 
medborgere og er med til at styrke vores ø. 

Det er det mentale skift, der indtræffer, når vi går 
fra at tænke “nogen burde gøre noget”, til at tæn-
ke “det her vil JEG være med til at gøre bedre”.
 
Det er det lille overskud i hverdagen, som let kan 
vokse og sprede sig, hvis det får lov og mulighed. 
Fx inden for rammerne af et hus, hvor man kan 
mødes om de gode initiativer og i fællesskab gøre 
dem til virkelighed.

Fællesskabshuse af denne art pibler i disse år op 
i mange andre lokalsamfund. I initiativgruppen 
kigger vi bl.a. på erfaringerne fra:  
✳ Pitstop Idestrup
✳ Medborgerhuset i Lundby 
✳ Hårbøllehuset 
✳ Lodsoldermandsgården i Rørvig 

Men hvis vi skal sikre os de smukkeste rammer 
om Bogøs fællesskaber, skal vi handle hurtigt. Vi 
risikerer, at en enestående mulighed glider os af 
hænde: At skolen bliver solgt for næsen af os og 
går endnu en tvivlsom fremtid i møde. Eller at den 
fine, gamle bygning forfalder yderligere og bliver 
endnu et trist ar på Bogø Hovedgade. 

Du kan være med til at forme et fællesskabshus, som gør 
Bogø til et endnu bedre, sjovere og mere dynamisk sted at bo.

Vores vision: 
Et moderne aktivitetshus i 

enestående historiske rammer

Folkebevægelsen ”Red Bogø Navigationsskole” 
består af lokale ildsjæle, der brænder for at reali-
sere dette projekt. Bevægelsen har skabt rammer-
ne og taget de første skridt imod målet, men målet 
kan kun nås i et større fællesskab. Det er derfor 
hensigten, at så mange borgere som muligt bliver 
involveret og bidrager til projektet. 

Bevægelsen har følgende planer:
✳ Stifte et nonprofit selskab, Den Selvejende Insti-
tution Bogø Navigationsskole, som du kan købe et 
medlemskab eller en andel i.
✳ Informere og inddrage alle interesserede borge-
re på Bogø med henblik på at skaffe opbakning til 
projektet og skabe det i fællesskab. 
✳ Ansøge om kommunale og statslige midler, 
fondsmidler, legater og donationer. 
✳ Renovere bygningen, så den udvendigt fremstår,  
som den oprindeligt blev skabt, og indvendigt eg-
ner sig til at rumme husets nye aktiviteter.
 ✳ Udvikle husets nye fællesskabende aktiviteter.

Du kan hjælpe projektet på vej på flere niveauer: 

Som tilskuer kan du følge med i projektet på 
Bogø.eu og andre medier. Du kan heppe på pro-
jektet og sprede de gode historier om det.

Som deltager kan du deltage i huset kommende 
aktiviteter. Du kan også melde dig ind i husets 
supportgruppe, som hjælper med små praktiske 
opgaver i huset, eller du kan træde til og løse små 
uformelle ad hoc-opgaver. 

Som medudvikler tager du aktivt del i arbejdet 
med at videreudvikle projektet. Når huset er en 
realitet, kan du skabe projekter/aktiviter i huset. 

Som initiativtager er du med til at skabe rammerne 
for projektet og tager del i det fællesskab, som vide-
reudvikler ideen og får projektet sat på skinner. Har 
du lyst, engagement og overskud til at være en del af  
initiativgruppen, kan du kontakte formanden John 
Pedersen på jp@johnsonsvej.dk.

Som støttemedlem bidrager du økonomisk til pro-
jektet ved at købe et medlemskab eller en andel.
Hvis projektet kuldsejler, får du dine penge igen.

Mere uddybende informationer følger snarest på 
Bogø.eu og Lokalrådets facebook-side.

Sådan kan DU være med 
til at redde Bogø Navigationsskole 

og skabe et nyt 
socialt knudepunkt

Hvad er planerne? Hvad vil du bidrage med?

⑥

Har du kendskab til institutioner, fonde 
eller enkeltpersoner, der kunne have en interesse

 i at støtte initiativet? Lad os høre fra dig. 
Skriv til formand John Pedersen på  

på  jp@johnsonsvej.dk
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Bogø er en 13 km2 stor naturskøn ø i Storstrømmen mel-
lem Sjælland og Falster. Den er forbundet med Sjælland 
og Falster via Farøbroerne og med Møn via en dæmning.
I sommermånederne sejler den gamle træfærge Ida i fast 
pendulfart mellem Bogø Havn og Stubbekøbing på Falster, 
ikke mindst til stor glæde for de mange cykel- og vandre-
turister. 

Havnen er også kraftcenter for Bogø Sejlklub, der hylder 
øens ry som søfartsø med den store årlige kapsejlads Tærø 
Rundt, som tiltrækker sejlere langvejs fra.

Øen har ca. 1200 fastboende indbyggere. I gamle dage var 
de primært bønder og søfolk. I dag er befolkningen meget 
mere bredt sammensat. En del pendler til jobs uden for 
Bogø, og der er mange børnefamilier til at fylde øens  fuldt 
udbyggede skole og integrerede daginstitution. Øens ind-
byggertal er svagt stigende.

En del af øens beboere har slået sig ned på Bogø efter en 
travl karriere i storbyen. Flere har haft sommerhus på øen 
gennem en årrække og vælger på et tidspunkt at skifte det 
ud med en helårsbolig.  

Et stort antal sommerhusgæster og turister får Bogøs ind-
byggerantal til at stige markant om sommeren. Turist-
strømmen ventes at vokse i de kommende år pga. Camø-
noen, en helt ny 175 km lang vandrerute, der forbinder 
Bogø, Møn og Nyord. En anden type aktive turister er ki-
tesurferne, der suser afsted på bølgerne langs dæmningen 
mellem Bogø og Farø.

Øen er præget af et foreningsliv, der blomstrer helt ud over 
det sædvanlige, og sociale initiativer, der virkelig formår 
at samle folk. Fx fællesspisninger, fredagsbar, jazzfestival, 
grundlovskørsel og Gåbussen. Bl.a. derfor blev Bogø By i 
januar 2016 kåret til regionens bedste landsby af seerne på 

TV ØST. Læs meget mere om Bogø på bogø.eu.

Bogøs største arbejdsplads er Bogø Kostskole og Idrætsef-
terskolen Grønsund. I Bogø By er Dagli’Brugsen det vig-
tige handelsmæssige knudepunkt, og Café Stalden, Bogø 
Kro og Café Farø Vad er populære samlingssteder. I Bogø 
By ligger kirken, Bogø Idrætscenter m.m.

Kort om Bogø
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