
Hvad sker der ellers på Møllen:  

Børkop Vandmølles Venner sørger for, at Mølleriet og Farbror Svends Samling 

(museet) er åben for publikum fra Skærtorsdag dog senest fra 1/4 til 30/9 alle lør-

dage & søn-og helligdage fra kl. 14.00 – 17.00   

Desuden afholdes der lokal Mølledag hvert år på Kr. Himmelfartsdag, hvor dagen 

startes med friluftsgudstjeneste, flaghejsning og taler. Dagen igennem er der folke-

liv med bl.a. levendegørelse af gamle håndværk, folkedans, spillemandsmusik samt 

salg af mad i møllegården. Søndagen før 1. søndag i advent afholdes der julemar-

ked i sidebygningen og møllegården. Både mølleriet og samlingen er åben ved disse 

arrangementer.  

Har du lyst til at støtte dette frivillige arbejde eller evt. blive aktiv i foreningen, så 

kontakt os på kontaktformularen.  

 

Farbror Svends Samling  

Børkop Vandmølle 
 

Landbrug og husholdning før maskinernes tid. 

 

Find os på Facebook: 

 

 

 

 

Find vej: 

GPS koordinat: 

 N55° 38' 20.08" E9° 39' 41.34" 

Børkop Mølle 

Vandmøllevej 4A 

DK-7080 Børkop 

Mimik 2015-06-17 

Rev. 2021-03-27 

 

 



 

Lidt om samlingen 

Lige over for døren får man straks øje på det smukke gamle komfur med forskelligt 

tilbehør. På væggen ovenover hænger et stort dejtrug. Til højre herfor hænger en 

tallerkenrække, og nedenunder står et gammelt køleskab med plads til isblokke i 

midten. 

 Til venstre for døren er de øvrige husgeråd – bl.a. symaskine, barnevogn, smørkær-

ne, honningslynge, redskaber til hørforarbejdning, servantesæt samt forskellige for-

mer for vaskemaskiner. 

For enden af midtergangen ses Smidstrups gamle brandsprøjte. Slanger af læder og 

samlet med kobbernitter. Desuden er der to stadsvogne – jumben og den lidt finere 

faeton, der dog også kunne bruges til at transportere et par kornsække eller en gris i 

en snæver vending, hvis man fjerner bagsædet. På bagvæggen er anbragt seletøj, 

strigler, smedens værktøj og andet, der har med heste at gøre. Under loftet hænger 

en flot kane (svanehalsmodel), der stammer fra Kragelundgård. 

Landbrugsredskaberne er anbragt på den anden side af midtergangen med leer og 

aflæggere, forskellige typer af såmaskiner (fra den lokale forsøgsgård) og roejern, 

plove, hakkelsesmaskine, roerasper. Der ses også redskaber anvendt til at grave tørv 

med. Mælkejunger samt malkemaskine ses ophængt på væggen. 

I midten er opstillet redskaber tilhørende forskellige håndværk såsom tagtækning

(tækkestol og tækkenål), tømrer(save og bor) og skomager(på bænken skolæste i 

forsk. størrelser). Under loftet hænger en stor solid skovslæde til at transportere de 

tunge træstammer. 

Samlingen indeholder mange andre ting, som ikke er nævnt her. Men alle genstande 

bærer et nummer, og interesserede kan finde forklaring i det fremlagte ringbind, 

hvor alle ting står opført i nummerorden. Nogle af tingene kan dog være anbragt 

som udsmykning i restaurantens lokaler. 
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Farbror Svends Samling 

Svend Bundgaard-Pedersen – i daglig tale kaldet ”Farbror Svend”- blev født i 1907 

på Børkopgård, som han senere drev sammen med sin søster, Dorothea – bedre 

kendt som ”Faster Tea” – fra 1942 til sin død i 1983. 

I løbet af 1960’erne blev største del af jorden solgt fra til byggegrunde, og Farbror 

Svend fik råd til at pleje sine store interesser: Skoven og de gamle ting. I stedet for 

at kassere forældede ting gemte han dem ofte, og med tiden byttede eller handle-

de han sig til meget andet, så han efterhånden fik skabt en større samling af husge-

råd og landbrugsredskaber – især fra lokalområdet – i sin lade. Denne samling viste 

han gerne frem til skoleklasser og andre interesserede. 

I 1982 skænkede han hele samlingen til det daværende Børkop Kommune, og i åre-

ne 1985-86 blev den flyttet til den gamle svinestald, hvor overlærer Kristian Bertel-

sen udførte et stort arbejde med restaurering og opstilling af de gamle ting. Samti-

dig sørgede han for ved gaver fra lokalbefolkningen, byttehandler og på anden må-

de, at samlingen blev udvidet betydeligt i omfang. Bertelsen var også blandt initia-

tivtagerne til stiftelsen af ”Børkop Vandmølles Venner”, hvis første formand han 

blev. Denne forening står i dag for vedligeholdelsen af samlingen og sørger for, at 

den og mølleriet er tilgængelig for publikum hver lørdag-søndag samt helligdage fra 

1. april til 30. september. 

 


