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Matr. nr.16a  B®rkop  B}r,

Gauerslund Sogn,
Holmans Herred,
Vejle  Ant-

(stempel:)  3646    24.aug.1960

DEKLARATION

Anmelder:
Fredningsneev-
net for  Vejle
Amt,   Vejle.

Til  sikr.ing af den kulturhistoriske  og landskabelige  vardi,   som  B®rkop
Vandm®lle  I`epreesenterer,   begeei~er undertegnede  ejer af ejendommen
matr.nr.16a  B®rkop By,  Gauerslund Sogn  for mig  og efterf®lgende  eje-
re f®lgende bestemmelser tinglyst paa  ejendommen  i den udstra9kning,
son er vist ved rod stravering.

1)  Der maa ikke foretages udvendige bygriingsapndringer  ~  herunder aen-
dringer i farveholdningen  ~ uden de paataleberettigedes samtykke.

2)  Paa  selve  vandm®llen maa der heller ikke foretages indvendige  byg-
ningseendringer uden de paataleberettigedes  samtykke.  Denne bestem -
melse gaelder ogsaa for m®llens mekaniske dele  saasom vandhjul,  gear,
kvaeme in.v.  §amt for malekarm  med  sluseveerk og for bagslusen.

3)  Enhver reparation,  hvorved gammelt erstattes med n]rf i  samme
maal og i samme inateriale,  kan dog frit udf®res.

4)  Grundlaget  for denne  deklaration  er opmaalingstegninger,  udf®rt  i
sommeren  1959  af Arkitekt  Poul  Bi.®gger.   En kopi af disse  tegninger
er vedhaeftet.  Det  skal udtrykkeligt-bemaerkes,  at det  -uanset bestem-
rielserne  i §  2  -skal vaBre  ejeren,   I-esp.  de  paataleberettigede tilladt
at foretage en  retablering af de oprindelig.e  indgangsforhold  til vand~
m®llen ad den large gang beliggende  mellem kva3rnloftets og underm®l-
lens plan®  Forudseetningen for  denne  retablering er..  at der altid  sikres
m©llen en forbindelse fra gearkasseloftet  til  stuehusets  ®stgavl,  hvor-
fra kornet kan hejses  ind paLa m®llen.

5)  Af landskabelige  grunde og for  at  sikre vandm®llen  den forn®dne
drivkraft  skal vandstanden holdes  i kote  16 . 02  in  (system  G. M.) ,   der
er fastsat  som flodemaal i dokument  lyst  26. januar  1876.  Afvigelser
fra denne  stemmeh®jde maa kun finde  sted i det om fang,  vandhjulenes
forbrug saint eventuel oprensning af m®lledammen n®dvendigg®r  det.

6)  Ejeren  skal  saa vidt muligt  selv brtige vandm®1len eller  lade den
brug.e,  n]en dersom  mollen ikke bar veeret i brug med vandkraft  i over



eet  aar,  kan  P\Tationalmuseet  overtage driften  for  en  periode  a.f mindst
5 aar.  Denne  bestemmelse  traeder f®rst  i kraft,  naar vandm®llen uden
udgift  for ejer.en er  bragt i  drift med vandkraft.

7)  M®]]en  maa  ikke  benyttes til oplagsl`um  for m®lledriften uvedkommen-
de  effekt.er.

8)  Ejeren  vil nor.malt va3re berettiget til at opf®re ny bebyggelse  paa
ejendommen,  men  saadin  bebyggelse,   som  ®nskes  placeret  indenfor
det  enkeltskravei-ede  omraade  paa vedhaeftede  situationsplan  i  1 / 5000
skal f®rst forelaegges  de  paataleberettigede til godkendelse.  Dersom
de  paataleberettigede  sk®nner..  at det projekterede  bygningsanleeg ved
sin  beliggenhed,  dimension  eller  ®vrige udfoi-inning vil virke forstyr`-
r`ende  paa det milieu,   son  det  er. deklarationens hensigt  at  bevare,
kan projektet afvises.  De paatalebel`ettigede kan kun tage  stilling til
bygningens ydre og placering paa arealet..   ikke dens indre udformning
eller brug. Udenfor det  ckraverede omraade kan de paataleberettigede
ikke  hindre n}r  betryggelse.

9)  Der maa ikke indenfor det  skraverede omraade foretages jordarbej-
der eller foretages beplantninger eller rydning af tra9er,   som kan  ska-
de det  milieu,.  det  er deklarationens hensigt at bevare.  Denne  bestem-
melse  skal dog ikke vaere til hinder-for` at  der efter  samraad mellem
ejer`en  og de  paataleberettigede  ryddes  op til  75  a/a  af bevoksningen  in-
denfor det  skraverede omraade.

i (.);I  Paa  grund af vandm®llens kulturhistor.iske  veerdi maa der tilstedes
offentligheden adgang til at  bese den,  og hvis  der ved  fremvisningen af
den  opki-geves entre,   skal overskudet heraLf (mindst  50  %  af entreindteeg-
ten)  gaa til  m®11ens  fortsatte  vedligeholdelse.   Ejeren  bestemmer aab-
ningstider for. bes®g paa m®llen.  De  paataleberettigede  skal naarsom-
helst kunne besigtige  m®1len for at konstatere,  om  denne deklarations
bestemmelser overholdes.

11)  Paataleberettigede  efter denne deklaration er Nationalmuseet,  K®-
benhavn,  og Fredningsneevnet for Vejle Amtsraadskreds,  hver for sig
eller begge  i forening.

12)  I tilfeelde  af at  ejeren vil  saelge  m®11en.`  har  Nationalmuseets  M®lle-

udvalg  fork®bsret til  m®llen  paa  de  samme viH{aaLr og til  samme prif5,
son  kan opnaas fra anden  side.  M®llens overgang til ejerens  son,  J®r-

gen  M®ss Christoffersen ved arv,   sk®de eller paa anden  maade  er ikke
at betragte  son  salg.



C . P . Christoffersen,
08  I-Iustru

ingrid Christoffersen

Borkop  den  10. 8.1960.

Nationalmuseet  15/ 8-60

Johannes  Br®ndsted

Til  vitterlighed om underskriftens  aegthed,  dateringens  rigtighed og
underskrivernes myndighed:

Hans Lindahl
M®lleudvalgets  Sekretaer
Nationalmuseet

anders jespersen
lngeni®r.`   M®1leudvalgets

tekniste raadgiver,
jN.Nationaimuseet

Tiltreedes,   Fredningsneevnet  for Vejle Amt,   d.   23/81960
P-n.v-

Kalsb©l  h'Iadsen

indf®rt i dagbogen for Fredericia  retskreds den  24. august  1960
I.?`.St  tingbog:  B®rkop  1 6a

Afgift:§  L  loo/59  kr.          Ore     Akt:  SkabBnr.134

§141

§,4'1           3"                  "
ialt              3kr.   ~  Ore

0 . Valentiner -Branth
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pra.g.stempe.I  :     RETSKREDS Nr. 44
FREDERICIA   K®BSTAD

in . nl .

T i I I a= g s p a a t e g n i n g :

Ved  renskrivning af deklarationen har indsneget  sig f®1gende  fejl,   som
hermed ®nskes  rettet:

§  5)  kote  16.02  {s}Jstem  G.M.),   lass    kote  16.02  in  (system  G.M.).

§  8)   ....   situationsplan  i  1 / 500.`   i ae s   ....   situationsplan  i  1,` 5000 .

§  9)  ....   ryddes  op til 75 %  af be=I=lningen  indenfor  det  skraver`ede



omraade.   L ae s   ....   ryddes  op til  75  %  af bevoksniligen  paa  trekanten

begi`aenset  af m®11edaemningen..   fral®bet  fra  vandhjulene  og  den  vest-
1ige  tilkor.selsvej  til  m©llen.

Ovenstaaende  rettelse accepteres,.

for  matr.nr.16a  B®rkop  8}-2   Gauers}uncl  Sogn,

P. C . Christofferseii,   Borkop  den  ' 5. no`.-.19r7l)

For Nationalmuseet.

Johannes  Br®ndsted,
31  -10-1960

I henhold  tit  i.elefor`isk  opl}J.sning  ira  Tingl}'sriingskon{oi.`|.i  i  Frecleric`ia

er`  paategri.ingen  iiT`cif®rt  i  dagbogen  den  19   november  1 tJ60


