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Akt: Skab B nr. 558
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eJler (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
an. nr., ejerlav, sogn.

B l d x~~xxxxx~xxx~7, aas un e Afskriftby, Egger- •slevmagle sogn,
Sorø amt. ~;n~.tN~i30?~

/%,063
Gade og hus nr.: Anmelder:

Fredningsnævnet for Sorø amt.
Gebyr og stempelfri.

F R E D N I N G S D E K L A R A T ION.
Til sikring af den kulturhistoriske værdi, som Kanehøj Vindmølle

repræsenterer, begærer unde~tegnede ejer af ejendommen, matr.nr •
.7 af Baaslunde by, Eggerslevmagle sogn, Sorø amt for mig og efter-

følgende ejere ~~ nedenstående bestemmelser tinglyst på ejendommen
'og de matrikalnumre, hvori den måtte blive delt (se dog § 8):
l) Der må hverken foretages ydre eller indre bygningsændringer på
vindmøllen uden del.påtaleberettigedes samtykke. Dette gælder tillige
for møllens mekaniske dele, såsom vindfang, gearhjul, kværne m.v.
samt for krøjeværket.
2) Vedligeholdelse, herunder udskiftning af bygnings- og maskindele
i samme mål og i samme materlale, kan dog frit udføres. Møllens
farver må ikke ændres uden de påtaleberettigedes samtykke.
3) De påtaleberettigede" må for"egne eller indsamlede midler istand-
sætte møllen og herunder bringe den tilbage til dens oprindelige
skikkelse som arbejdende vindmølle.tit 4) Ejeren skal såvidt muligt selv benytte møllen, men dersom møllem
har stået ud7n drift i over eet år fr~ det tigspunkt, da den.påny er
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gjort køreklar, kan de påtaleberett~gede overtage driften for en
periode på fe~ år. Denne bestymmelse gælder kun selve vindmøllen og
ikke de øvrige bygninger på ejendommen.
5) Møllebygningen må ikke bruges til mølle~riften uvedkommende oplag.
6) Når det bliver ~konomisk muligt for de påtaleberettigede, vil
møllen blive målt op uden udgift for ejeren. En kopi af tegningerne
vil da være at vedhæfte denne deklaration som basis for bestemmelserne
i §§ l - 2 og evt. 3.
7) Der må ikke opføres nogen bebyggelse indenfo~ 100 ID fra vindmøllen
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V.J Itl~ L. <.1\ 'u...,.. J·t~ _uden de påtaleberettigedes samtykke.
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Jensen & Kjeld,kov AIS, København



.8) Af hensyn til eventuelle senere udstykninger og frasalg
skal det understreges, at denne deklåration kun gælder for
området indenfor 100 m fra vindmøllen. Ved eventuel udstykning
udenfor denne afstand kan deklarationen bortfalde på de fraskil-
te parceller ..
9) De påtaleberettigede skal til enhver tid have adgang til
møllen for at konstatere, om denne deklarations bestemmelser
er overholdt.
10) Påtaleberettigede med hensyn til denne deklarations bestem-
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melser er Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, København K. tt\
Fredningsnævnet for Sorø amt, hver for sig eller begge i fore-
ning.

Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 7 af Baas-
lunde by, Eggerslevmagle sogn, Sorø amt.

Som ejer. dato:
Hans BUlow Kristensen. 14.8.1963.

Deklarationen tiltrædes for dato:
Nationalmuseet: P.V. Glob. 16.8.1963.
Sorø amts Fredningsnævn: Dato:

Dyreborg. 16. december 1963.

Anmeldttil tinglysning og indført i dagbogen for retskreds
~963

nr. 16 Skelskør m.v., den 18. december og tinglyst.
Ejendommen er pantebehæftet.

Gregers Friis. I.P./T.J.
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NATIONALMUSEETS M0LLEUDVALG
Brede V~prk, Kongens Lyngby. Tel. (O 1)85 11 99 .

den 18-08-1964

•

SØndag, den 23. august 1964 klokken 14 00 indvies Kane-
h ø J M ø 11e ved SkælskØr, og det er MØlleudvalget en glæde hermed at ind-
byde Dem til at overvære begivenheden.
KanehØj MØlle mistede hat og vinger under en storm langfredag 1961, og en
lokal kreds under ledelse af LRS Green -Andersen og Frue har nu paa egnen
samlet en stor del af de bidrag, som var nØdvendige til den ret omfattende
restaurering .

Selvom mØllen nu paany er i stand til at arbejde, mangler den dog endnu en
del af spaanklædningen og visse dele af maskineriet, og regnskabet over det
allerede udfØrte arbejde er heller ikke afsluttet. Man haaber derfor, at der
fra lokal side fortsat vil blive vist forstaael se for og Økonomisk stØtte til fær-
diggØrelsen af KanehØj MØlle.

Store

fra Slagelse

fra KorsØr

fra SorØ

Eggerslevmagle

KAN EHØ,J MØLLE

~)

Bedt

maalestok 1/100 000, nord opad

MØllen ligger t~t ved amtsveJ en fra SorØ til SkælskØr omtrent midtvejS
mellem Eggerslevmagle og SkælskØr, paa venstre haand, naar man kom-
mel' fra Sorø.
Af hensyn til det efterfØlgende kaffebord vil vi meget gerne vide, hvor
mange, der regner med at kunne komme. Besked bedes venligst givet
mellem 10 og 16 paa (01 )85 11 99 til Mølleudvalgets sekretær, Fru
llurtiia. Sekretariatet er lukket lØrdag.

Med venlig hilsen og paa gensyn, ~ 2. JUL. 197 Li
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