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Fredning i Fyns amt.

l-oka lite t : Egeskov MØlles omgivelser.

Kommune: Ryslinge
~oe..r.kov t2>"{J

Soqn :~K~ærndrup Reg. nr.: 477-02-03

13 \'2 li "-\V• Ejer • Privat•.- Areal 3,2 ha

e Fredet FN 26/8-1960

Formål Bevaring af Egeskov MØlles omgivelser.

lndho~ : Ejeren forpligter sig og senere ejere til ikke at bygge inden-
for en afstand af 100 ro fra mØllen, og at rette sig efter et
evt. beplantningsforbud.
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*NATIONALMUSEET fr~njng~Dlanudvalget for fyn ~ .
lr.nr . ...s~ ~

København. d. 000000 00 000 o 00 00 o o o o 00 00 019 •

e PRINSENS PALAIS - CENTRAL 6829

MØLLEUDVALGET

•

•

E s ø Eo M L LG E K v

Møllen nævnes 1682 som vandmølle. 1733 nævnes tillige en vindmølle.
1813 findes en II stubbevindmølle" , men paa en anden plads end den nu-
værende hollandske vindmølle, som antagelig opførtes 1855 med klude-

sejl og svans. Omkring 1900 ombyggedes vingerne til selvsvikker og
hatten til selvkrøjer med vindrose. 1956 var denne mekanisme kommet
i uorden og møllen kom i bagvind under en storm den 21. januar 1956.
Kort før middag blæste vinger og hat til jorden. Vinden var VNV og

hast~gheden ca. 18 ml s~c, svarende til 20 kgl ml .

Ved tilskud fra Danmarks Nationalbank, R. Collstrop A/S, Albanibryg-
gerierne A/ S, Odense, Munke Mølle, Odense, Fyens Stifts Kreditfor -
ening, Fyens Stifts Sparekasse, Thomas B. Thriges Fabriker, Odense,
Fyens Disconto Kasse, Finansministeriet (Tipsmidler), Restauratør
Clausen samt ved en indsamling igennem Svendborg Avis er det lykke-
des at genskabe møllen for en udgift paa ca. 50 000 kroner.

Hat og vinger er flyttet fra Højlund Mølle, Gudbjerg Sogn og alt nyt og
gam:qJ.elttræværk, bragt til Egeskov Mølle udefra er trykimprægneret o

med celcure, en gave fra R. Collstrop Als. Nyt træ er skænket af Ege-
skov & Fjellebro Godser. Arbejdet med møllens istandsættelse er le-
det af Nationalmuseets Mølleudvalg og er udført i 1958/60 af Møllebyg-
ger M. P. Petersen, Vester Aaby, Murermester Larsen, Kværndrup og
Blikkenslagermester Petersen, Kværndrup. Mursten til restaurering

af soklen er leveret af Stenstrup & Odense Teglværker.

Geninvielse og idriftsættelse af Egeskov Mølle: 11.juni 1960 kl. 1400.

Un 14,1·22
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• Matr. nr. l a Egeskov by, ,.. ;. bU/ ?(,,2;.2Kværndrup sogn.
27.AUG.6D* 6a7')I-1~ v.

FOTOKOPI
fYNS AMTSKOMMUNE

Stempel- gebyrfri Anmelder:og i mfr.

l af lov Fredningsnævnet fornr. 140 af 7. maj 1937,

§ 33.
Svendborg amt.
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o v e r e n s ~ o m s t

I • om
fredning af Egeskov mølles omgivelser.

-----00000-----

Mellem undertegnede gårdejer Rasmus Alfred Rasmussen som ejer
af ejendommen matr. nr. l a Egeskov by, Kværndrup sogn, og Frednings-
nævnet for Svendborg amt oprettes herved følgende overenskomst:
l. Jeg, gårdejer Rasmus Alfred Rasmussen, forpligter mig og senere

ejere af ejendommen til ikke uden Nationalmuseets og frednings-
nævnets tilladelse at opføre nogen bygning,-herunder ejheller til-
bygning til de bestående bygninger-inden for 100 m. fra den på
ejendommen matr. nr. l c Egeskov by, KværndrUp sogn, beliggende
møllebygning, ligesom jeg forpligter ~ig oe senere ejere til at
drage omsorg for, at trævækst på ejendommen inden for ovennævnte
grænse ikke dækker for møllebygningen. Ejendommens ejer er til en-
hver tid- pligtig til i denne henseende at efterkomme de anvisninge:
med hensyn til eventuelt forbud mod bep~antning eller påbud om træ·
fældning, som mAtte blive meddelt ham af Nationalmuseet eller af
fredningsnævnet eller af begge i forening. ~~ W ~ ~',,!'" h('
H~ 6\.\' ~ ~,,,,,~~~..., 17" -e.c. 'f"'1~f.4f.1.~'JtU4.~' ~~ 1t4~w-,.~ ..

2.~v~e~o~ste~~Y1es ved fredningsnævnets foranstaltning som hæf-
telse på matr. hr. l a Egeskov by, Kværndrup sogn, Fredningsnæv-
net er berettiget til at rette henvendelse til panthaverne for at
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grænser vil senere blive indtegnet af en landinspektør på et-kort,
Bom vedhæftes overenskomsten.

3. Påtaleberettiget med hensyn til de ejendommen ifølge foranstående
påhvilende forpligtelser er Nationalmuseet og Fredningsnævnet for
Svendborg amt hver for sig eller i forening.

~

Cij.e~ u.øu.u,;;J.N:( d, 2Z, ~", /'14/

I :

Foranstående fredninestilbud m~dtages.
Fredninesnævnet 'for Svendborg amt, den 22.okt.1958 •

•

Foranstående overens1coTl,stbeg~re B tinr:1yct på. e j endornmE
matr. nr. lQ..Lgeskov by, .KværlH5.ru!,SO{~ll, o[.~ den herplI beligcencle
møllebygning, idet der med heil~Y" til uervitutter Of aldre byrder
henvises til de pågældende bl8.de i till[';bo~en•

b6:tBtiaic 13ceæFc e e'\c i ov crenslccJ'1f tene punkt 9 omhane

3:-ede dolttUtlefltop afJ.~r"t ...

Fredningsnævnet dell l. november 195f
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