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1 b af Vejstrupgaard

Vejstrup Sogn
Gudme Herred
Svendborg Amt

REG. NR. ~l ])j
Alct: ,~" nr.

(udfyld. al domm.,.konw,

K.bers bopæl:

Gade og hus nr.: Anmelder: Nationalmuseet
København.

DEKLARATION

Til sikring af den kulturhistoriske og landskabelige værdi, som Vejstrup
Vandmølle repræsenterer, begærer undertegnede ejer af ejendommen,
matr. nr. 1b af Vejstrupgaard, Vejstrup Sogn for mig og efterfØlgende
ejere følgende bestemmelser tinglyst pas. ejendommen:

1)Der mas. hverken foretages udvendige eller indvendige bygningsændringer
paa vandmøllen uden de paataleberettigedes samtykke. Denne bestemmelse
gælder ogaa for møllens mekaniske dele, saasom vandhjul, gear, kværne m. v.
samt for malekarm med sluseværk og for bagslusen.

2)Enhver reparation, hvormed gammelt erstattes med nyt i samme maal og i
samme materiale, kan dog frit udføres.

3)Grundlaget for denne deklaration er opmaalingstegninger, udfØrt i somme-
ren 1944. En kopi af disse tegninger er vedhæftet. Det skal udtrykkelig be-
mærkes,
at Nationalmuseet skal være berettiget til ved retablering af malekarmen
at fØre denne tilbage til den oprindelige skikkelse, det vil sige udfØrt i træ,.
som dog trykimprægneres med tjæreolie eller celcure .
at mØllens indre, for saa vidt det er ændret mellem 1944 og 1960 af Na-
tionalmuseet maa fØres tilbage til den oprindelige skikkelse.
at vandhjul 2 od dettes maskiner maa retableres af Nationalmuseet.

4) Af landskabelige grunde og for at sikre møllen den fornødne drivkraft skal
vandstanden holdes i dammen i kote 33. 62 m ( system GI) der er fastsat som
flodemaal i regulativet for Vejstrup Aa. Afgivelser fra denne stemmehøjde
maa kun finde sted i det omfang, vandhjulets forbrug kræver det, naar mølle-
dammen er under oprensning, samt naar der ligger sne paa jorden.

5)Ejeren skal saa vidt muligt selv bruge vandmøllen eller lade den bruge, men
dersom mØllen ikke har været i brug med vandkraft i over aet aar, skal Natio-
nalmuseet kunne overtage driften for en periode af mindst 5 aar.

6)Vandmøllen maa ikke benyttes til oplagsrum for mølledriften uvedkommende
effekte~.



.>Nationalmuseet skal være berettiget -til :. uden udgift for ejeren - at flytte
.'

t'.. den garage .. som i øjeblikket ligger ved vandmØllens vestgavl, til et andet

sted paa matr. nr. 1b , hvortil der kan kØres med lastvogn. Garagen skal
placeres saa den ikke kan ses fra Vejstrupgaard.

8)Vest for den linie, som er vist med skravering paa vedhæftede planer

i maal 1/500 og 1/5000, maa der ikke opfØres ny bebyggelse uden de paa-
tale berettigede s tilladelse.

'J)Der maa indenfor det i § 8 nævnte vestlige omraade ikke fældes store træer
Iden de paataleberettigedes tilladelse. Det skal dog være ejeren tilladt at fore-
ige beskæring af grene, som pisker ned i møllens straatag.

'))Bortset fra oprensning af slam fra mølledammen, maa der ikke foretages
•. rdarbejder indenfor det i § 8 omtalte vestlige omraade.

IHvis der ved forevisning af vandmØllen opkræves entre, skal 75% heraf
pdgaa til mØllens fremtidige vedligeholdelse,

1 .
\ De paataleberettigede har til enhver tid adgang til møllen og dens omgi-

.ser for at konstatere, om denne deklarations bestemmelser overholdes.

\Paataleberettigede efter denne deklaration er:
tionalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, København K.

edningsnævnet for Svendborg Amt. - hver for sig eller begge i forening

-l Hvis matr. nr. 1b af Vejstrupgaard sælges uafhængig af matr. nr. 1a ibd .

• ,.11Nationalmuseets Mølleudvalg have forkøbsret til 1b ( vandmØllen) paa
.mme vilkaar og til samme pris, som kan opnaas til anden side.

,}Denne deklaration begære s tinglyst paa matr. nr. 1b af Vejstrupgaard,e f'jstrup Sogn.
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partens rigtighed bekraftes.
N(TturfTGdninS;-;~:'CBvn8t ror Svendborg c..r.,[ , den 9. december 1966.

T;n0~l\.lSet. Sv-sndboTCL----_

formand.

•

e
el
e!

.\/

•

.'



I

I

f

t
Is
-~Iib~~~~~
-1_

l
4'!
!11

---~r
J~

I

J~

(SYLVEST HANSEN)

t,.
.)1( -28 -VEISTil,JP MØLLE MATR NR I~
Af VEISTRUPGAARO. VElSTRUP SOGN.
SUOME HERRED. SVENDBORG AMT
MAALEBOROSBLAD 40 18 VE ISTRUP AA
~STORE BÆLT
OPMAALT I SOMMEREN 1944 AF
","aGENS QIORIKSEN. KRISTEN FINK
(, SYLVEST HA\lSf"J,ARKITE<,rEP MA A

fACADE MOD VEST
(WEST ELEvATION!

Cl
KOTE
o..EVEL
ABOVE
001
1/100
III

__ -J

SNIT :lo HOVEDAXEL FRA ØST
(SECTION :lo MAIN SHAFT FFlOM EAST)

Cl
KOTE
(LEVEL
ABOVE
001
1/100
Ilt

~ACAot MOD SYD
(SOUTH ELEVATlONl

---



,. ,

,

, ~~ t....i',~
~

"r~,-
fI'
i~,

~l

?)
, I

ty,.

.. 28 -VElSTRUP MØLLE MATRNR I~
• A'iTRUPGAARD. VEJSTRUPSOGN,

. '" _ HERRED.SVENDBORG AMT
*..\LEBORDS6LAD 4018 VEJSTRUPAA
·.....STORE BÆLT
"MAALT I SOMMEREN ICj44 AF
IGENS DIORIKSEN. KRISTEN FINK
,YlVEST HANSEN. ARKITEKTERM A A

FACADE MOD ØST
(EAS1 ELEVATION)

r----- ------------ --------- ------ --_ .._----------------

FACIIDE MOD NORD
lNQRTH ELEVATIONI

Cl
KOTE
ILEVEL
A80VE
0.01
1/'00

'"

,

l/lOD "'"r ~

~
li
~

t
,

t-f-2t
+t
t



SNIT..L MOVEDAXLEN FRA NORD
(SECTION ..L MAIN SHAH FROM NORTH)

~)

e.l.
KOTE
lLlVEL
ABOVE
0.0)
1/100
I!'I

DK-28-VEISTRUP MØllE MATR NR I~
AF VE ISTRUPGAARD. VElSTRUP SOGN.
GUDME HERRED. SVENDBORG AMT
MAALEBORDSBLAD 40 18 VE ISTRUP AA
NV\o+"STORE BÆLT
OPMAALT I SOMMEREN 1944 AF

MOGENS DIDRIKSEN. KRISTEN FINK
t, SYLVEST HANSEN, ARKITEKTER M A A

I.:

"'.
I

'l

'';i
(

f·t
'~ <



lo

"I

e
e

e

• KVÆRNLOFT
'f STONE FlOOR)

r:

t ""7

/ /. I
/ '

OK -28 -VEJSTRUP MØllE MATR NR I~
AF VEISTRUPGAARD. VElSTRUP SOGN,
GUDME HERRED, SVENDBORG AMT
MAAlEBORDSBLAD "O 18. VE ISTRUP AA

'-STORE BÆLT.
OPMAALT I SOMMEREN Iq.... AF
MOGENS D I DRIKSEN . KRISTEN FINK
(, SYLVEST HANSEN, ARKITEKTER M A A§' El

'. '-"~J5~ ~a'"'~-H1'(~~

CO<--------':L.-..A---tt-----,

.;)
, )..

,
• 1..... ..',.~ I....~

1/100

I
2

l
3

l.. l
5

l
b

I
7

I
e

•

Hm.1!~JLI -.- -~~ (5\"



• ~Of"'Of '.IHlll.Om'. 8'I'"",rNCf~ IUf
oU.ill ~ø., "'lT lIOt kALKET 1~7

r .. t·' "~O T..... 'IO
.... E.S>oIIP •• , au lOI"'iGS NOT .EVTSiO)

D«. 'lI-VlI$TIiUl' MØlll .......TIt... I•
M V(ISTIUPGAAItO.\/(I$TU ~.
GlJOIr4( Hf"O. SVfNOIQllC ""'
Jr4ULE1OM)5IlU,() 40 .& VfImt\JP .u.
_STe-J: ULf.
OlI'!olAAlJ l SOH/4(Il(N "' ... AI
"'OGlNS OlOtUItSDl. dIStIN ,~
r. snvur HAHSEI\I. "'arT(KTU 10. ...

p
t
~

~-- ~
o '00 100

r \., :-==o "--j

p'
Ir

'mnl_

§ 8
•

.0 o o IC •

•
">CO


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



