
Vestermølles lade, bygget i klassicistisk stil i 
1841, bliver hen over sommeren dels renoveret 
og isoleret til helårsbrug, dels transformeret til 
brug for møder, udstillinger, koncerter og fester. 
Efter idé fra arkitekt Anne Mette Exner udføres 
hhv anretterkøkken og toiletafsnit i hver sin ende 
af rummet som to skulpturer præget af et mo-
drene formspor og skæve linjer. Se siderne 6-7.
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Restaurant Vestermølle er kommet fra start med en 
søgning langt større end ventet – og får med ind-
vielsen af Laden mulighed for også at modtage noget 
større selskaber. Både i a la carte restauranten, møde- 
og selskabslokalerne i Møllehuset og i Laden er der 
IT-caciliteer med trådløs netadgang, PC’er, projektorer 
og lærreder. I sommerhalvåret slår også Riddersalen 
i haven ved søen dørene op for selskaber. Se midter-
siderne.  

Årets Skanderborg-begivenhed. For at finde de sidste 
penge til istandsættelsen af laden på Vestermølle 
indbyder Foreningen Vestermølle i samarbejde med 
Skanderborg Erhvervsudvikling, Landboforeningen 
Odder-Skanderborg og Skanderborg Kommune til 
støttearrangementet Teltfest for Tusinde lørdag 16. 
juni. Alle er velkomne – alene eller i grupper, som 
sikres plads ved samme bord. Se side 3.

Foto: Theis Poulsen

Korn er emnet for en ny udstilling på 
Vestermølle. Den er lavet af Dansk 
Landbrugsmuseum på Gl. Estrup. Der 
fortælles om 1) Kornets udvikling 
gennem 10.000 år fra vilde græsser 
i Mesopotamien til vores dages 
højtydene arter af hvede, rug, havre, 
byg, triticale, ris og majs m.v. – og 2) 
om kornets anvendelse i køkkenet 
gennem 500 år til vælling, grød, 
brød, øl og brændevin. Se side 5.

Søndag 2. september kl. cirka 
15.45 klipper Prins Henrik snoren
ti l den da istandsatt e lade på 
Vestermølle ved Skanderborg 
Sø og markerer samti dig færdig-
gørelsen af Kultur-, Akti vitets- og 
Formidlingscenter Vestermølle. 
Se midersiderne. 
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Fra grim ælling til smuk svane 
Af borgmester 
Jørgen Gaarde, 
Skanderborg Kommune

På få år har Vestermølle gennemgået en 
helt utrolig forvandling. I 2004 gik arbejdet 
med at skaffe penge til en restaurering i 
gang. De gamle bygninger skulle bringes 
tilbage til deres oprindelige udseende fra 
velmagtsdagene for langt over 100 år siden. 
Håndværkerne gik i gang i december 2008 
og er endelig færdige til september i år. 

Dengang troede ingen vel på, at Vestermølle 
skulle stå så fuldendt og smuk, som den gør 
i dag - lige bort set fra de aktive borgere i 

Foreningen Vestermølle og de ni medlems-
foreninger selvfølgelig. 

Med en ukuelig optimisme og professionel 
ihærdighed har de på rekordtid formået at 
rejse midler til byggeriet. De har skaffet 25 
mio. kroner fra fonde og foreninger. Skan-
derborg Kommune har hertil bidraget med 
10 mio. kroner. 

En efter en er bygningerne blevet nænsomt 
restaureret. Først Møllehuset. Herefter 
den udvendige del af Laden. Riddersalen. 
Nord- og Sydlængen, Stakladen/Bådhuset og 
faciliteterne udenom. Og nu endelig til sidst 
Laden indvendig.

Det betyder, at Vestermølle i dag fremstår 
som et levende kultur-, aktivitets- og formid-
lingscenter, der summer af liv og som bruges 
af 1.500 børn, unge og voksne året rundt.

Nok er Skanderborg Kommune ejer af 
stedet, men æren for istandsættelsen og 
genrejsningen af bygningerne tilfalder helt 
de mange aktive borgere. 

Tak for indsatsen og for samarbejdet - og 
hjertelig til lykke til alle i Skanderborg Kom-
mune.

VestermølleAvisen Land & Folk
Udgivet i maj 2010 og igen i maj 2012 (denne udgave) af 
Vestermølle Møllelaug, Oddervej 80 D, 8660 Skander-
borg, telefon 8827 6011, www.vestermollelaug.dk  

Oplag: 37.000 stk. Omdeles til samtlige husstande i 
Skanderborg Kommune samt i Hasselager- og Solbjerg-
områderne i Aarhus Kommune. Benyttes i månederne 
efter i markedsføringen af udgiver.

Produktion og redaktion: Jørgen Lund Christiansen (DJ), 
JLC-Kommunikation ApS, 4050 0333.

Layout: Asferg og Harboe, 86 510 410.

Tryk og distribution: LokalAvisen Skanderborg.

Om navnet Land & Folk
Da DKP, herunder det røde Land og Folk, gik rabundus, 
glemte den sidste redaktør og formanden, hhv Frank Aaen 
og Ole Sohn, at beskytte rettighederne til navnet. Efter 
10 år uden udgivelse var Land og Folk frigjort og blev i 
Patentdirektoratet for 2.700 kroner erhvervet af JLC Kom-
munikation ApS. 

Land og Folk – det er et fantastisk navn, når der ses bort 
fra, hvad der i tiden mellem besættelsen og kollapset i 1989 
er blevet bragt til torvs i spalterne. Nuværende udgiver er 
tro mod navnet. Her berettes om både landets og folkets 
historie og fremtid.
Læs mere om Land og Folks omtumlede tilværelse og redak-
tørgalleri på www.wikipedia.org  

Skanderborg Allstars - et overfl ødighedshorn
Henrik Svith  er kapel-
mester, når Skanderborg 
Allstars indtager scenen i 
teltet på Vestermølle lørdag 
16. juni. Han beretter her 
om de kapaciteter, der er 
med ham, dels i husorke-
stret, eller rettere teltorke-
stret, og som solister under-
vejs. Det er en lang række 
af de navne, der har tegnet 
Skanderborgs musikscene 
i de sidste snart fire årtier. 
Udgangspunkterne er især 
byens to store navnkundige 
musikværtshuse, Marius 
Øltapper og Café Boheme 
samt selvfølgelig festivalen. 
Teltorkestret, som præ-
senteres i programmet, får 
undervejs disse navne på 
scenen:
Midnight Special, kendt 
fra Marius og byens andre 
værtshuse og et enkelt 
festivaljob. Skriver er solist. 
Rockkapellet (1), som 
utallige gange har spillet til 
fester i roklubben, på Ma-
rius og Frederik d. II samt 
på festivalen. Der bydes på 
folkerock af hjemmestrikket 
karakter. 

Carma (2), Carl og Malene, 
har været med i mange år i 
Skanderborgs musikliv, men 
er ny som duo. Vi kan vente 
smukke duetter bakket op af 
orkestret.  
Mister Jack & The Daniels 
(3) er med seks cd’er og 
festivaljobs en langtidshold-
bar succes på den danske 
country scene. Guitarist er 
Anders Lampe, kendt fra 
Bamses Venner. Henriette 
Andersen blev som del af 
Fireflies nr. fire i X-Factor 
2010 og samarbejder nu 
med Mister Jack.

Peter Juul og Henrik Chri-
stoffersen, The White Lodge 
(4) har spillet på Rytmehans 
og skrevet flere end 100 
sange. 

Beer Burp Band (5) be-
gyndte i 1983 med at spille 
på gymnasiet og har bl.a. 
givet et utal af koncerter 
på Café Bohéme. Gruppen 
kommer i original opstilling: 
Frederik Risom, trommer, 
Henrik Christoffersen, gui-
tar, Michael Kiær, sang, og 
kapelmester Svith på bas.
Papa Blues har spillet på 

Bøgescenen og er nu klar i 
teltet på Vestermølle.
King Cauliflower Boogie (6) 
Band lover fart og boogie-
rock.

6.

1. 2.

3.

4.

5.

7.

Aftenens orkester

Palle Hjorth

Michael Bladt 

Henrik Svith

Michael Grønnegaard

Henrik Skriver

Carsten Hentze (7), Kongen 
af Skanderborg Allstars, har 
festivalerfaring, både fra Bø-
gescenen og Ram Jam. Han 
har skrevet mange skæve 
sange. Han vil sammen med 
teltorkestret invitere alle til 
at synge med på Kallunman-
den og Livet er så let.

Rollin’ S.T.O.N.E.S spil-
ler selvfølgelig musik af 
legenderne fra England, og 
mere uforfalsket rock kan 
man ikke forestille sig. Knas 
Sandager synger for. Det bli-
ver en stormende afslutning 
på aftenen. 
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Teltfest for tusinde
Årets Skanderborg-begivenhed

Teltfest for tusinde. Det er 
overskriften på det støt-
tearrangement, som lørdag 
16. juni kl. 18-01 afvikles på 
Nordengen ved Vestermølle.
   Formålet er at skaffe 
250.000 kroner til istand-
sættelsen af Laden på 
Vestermølle – og at give 
Skanderborg medejerskab 
til det unikke, multifunktio-
nelle rum, som kan bruges 
til møder, udstillinger, 
koncerter og fester. Læs om 
Laden på siderne 6-7. 

   Målet for aftenen 
er at lave en fest, der 
bliver årets Skander-
borg-begivenhed – i 
erkendelse af, at fes-
tivalerne er nationale 
begivenheder. 

De tusinde gæster – der må 
gerne komme flere, idet 
teltet kan laves større – for-
ventes at medbringe alt det, 
der skal til for at skabe en 
god stemning, når program-
met er følgende:

Velkomst med sang
16.30: Dørene åbnes til 
Laden, så gæsterne kan se, 

hvor langt håndværkerne 
er kommet – og hvad over-
skuddet fra arrangementet 
går til. 
17.30: Gæsterne begynder 
at komme til festpladsen.
17.40: Morten Børup 
Koret under ledelse af Alice 
Vestergaard byder med 
rytmiske sange gæsterne 
velkommen til teltet. 
18.00: Adgangscheck. Der 
er nummererede billetter. 
Gæsterne vises på plads 
ved nummererede borde. 
Grupper, som køber billet 
samlet, kommer til at sidde 
sammen. Der er basis for at 
lave mange mindre fester i 
festen.

Velkomst og kort tale
18.30: Velkomst.
18.35: Tale for sponsorerne, 
som har muliggjort arbejder 
for 35 millioner kroner på 
Vestermølle, repræsenteret 
ved formanden for Forenin-
gen Plan-Danmark, Kjeld 
Larsen.

Fiskeforret, sommerbuf-
fet og jordbær med fløde
18.40: Vi spiser den fiskefor-
ret, der står på bordene.

Hilsen fra Skanderborg 
Kommune
19.15: Viceborgmester og 
medlem af Kulturudvalget 
Tage Nielsen taler. 

Underholdning
19.20: Underholdning ved 
Skanderborg Ungdomssko-
les Pigekor under ledelse af 
Alice Vestergaard.
19.40: Hovedret – en som-
merbuffet, som ”serveres” 
fra tag-selv borde i teltet.
21.20: Dessert – Jordbær 
med fløde.

Dansemusikalsk overflø-
dighedshorn
22.00: Dans til musik ved 
Hørning-bandet Stationsby-
ens Allstars. Bandet – Ove 
på trommer, Jørgen guitar 
keyboard og sang, Søren 
guitar og sang, Uffe bas og 
Christian sang – spiller bl.a. 
Gasolin, Eagles, Stones og 
TV2-musik. 

23.00: Dans til musik ved 
Skanderborg Allstars under 
ledelse af Henrik Svith på 
bas samt Palle Hjorth på 
keyboards, Michael Bladt på 
saxofon, Henrik Skriver på 
guitar og Michael Grønne-
gaard på trommer. I løbet af 

aftenen medvirker en lang 
række solister, se modstå-
ende side. 

01.00: Tak for i aften.     

Pris
Billetprisen er 500 kroner 
pr. billet.

Der kan fra barer i teltet 
købes hvid- og rødvin, øl, 
vand, shuts og breezes. 

Overskuddet går ubeskåret 
til Ladens renovering.

Aktive arrangører
Arrangør er Foreningen 
Vestermølle i samarbejde 
med:
Skanderborg Erhvervsud-
vikling, altså kommunens 
detailhandlende og service-
virksomheder samt industri 
og håndværk. Skanderborg 
Erhvervsudvikling har 
benyttet lejligheden til at 
sætte præg på arrangemen-
tet i den ene ende af teltet 
under overskriften Business 
Bal. En række firmaer laver 
sommertur for medarbej-
derne til Vestermølle. 
Landboforeningen Odder-
Skanderborg, som bl.a. har 
tilmeldt bestyrelse og med-
arbejdere med ledsagere. 
Også den gamle Skander-
borg Landboforenings 

Skanderborg Erhvervsudvikling. Gå ind på www.s-e-u.dk 
og find 16. juni under Arrangementer. Her kan alle 
foretage bestilling og betaling via træk på Dankort. 
Billetterne eftersendes med posten.

Fra Møllemuseet på Vestermølle mandag-fredag 15-18, 
lørdag 14-18 og søndag 11-17. 

Køb af billetter

Seniorklub stiller med et 
betydeligt antal festglade 
medlemmer. 
Skanderborg Kommune, 
som har bebudet, at byråd 
og direktion med ledsagere 
vil være stærkt repræsen-
terede.
De ni foreninger, som har 
lokaler og værksteder på 
Vestermølle. Også herfra 
meldes der om god interes-
se – dels for at deltage, dels 
for som frivillige at sørge for 
servering, salg af drikkeva-
rer og mange, mange andre 
praktiske opgaver før, under 
og efter festen.

Smukfest og LokalAvisen 
er sponsorer
Smukfest har sponsoreret 
arrangementet med et 
beløb, der gør det muligt at 
låne/leje scene-, lys-, lyd- og 
musikudstyr.
LokalAvisen bidrager med 
annoncer u/b.

Restaurant Vestermølle 
leverer menuen til råvare-
priser.

Natsejlads med Dagmar
Familien Bøgh, som med 
M/S Dagmar driver bådfar-
ten på Skanderborg Sø, stil-
ler med et særligt sponso-
rat, nemlig billetindtægten 
for to sejladser på dagen 
retur fra Kulturhusbroen 
kl. 16.50 og 17.30 samt 
hjem igen kl. 01.15 og cirka 
01.50.

Overfarts-billetter kan 
bestilles nu
Dagmar kan medtage 73 
passagerer pr. tur. Vil delta-
gere fra ’’den anden side af 
søen” benytte lejligheden 
til at lade bilen stå hjemme, 
kan der reserveres billetter 
direkte på Dagmars telefon
98 52 20 77. En returbillet 
koster 60 kroner.  

Gæsterne inviteres til selv at komme med blomster og 
borddekorationer. En sagkyndig dommerkomité under 
ledelse af formanden for Skanderborg Havekreds, Hanne 
Kirkegaard, vil under middagen vurdere værkerne og 
udpege tre vindere, som belønnes med nyttige præmier.

Konkurrence

Morten Børup Koret var også med I Beijing. Lørdag 16. juni 
kan de dygtige sangere høres på Vestermølle. 

Skanderborg Ungdomsskoles kor, her fotograferet i Beijing, hvortil de var rejst sammen med 
Den lille Havfrue for at markere den danske pavillon på Verdensudstillingen.

Stationsbyens All-
stars åbner ballet 

efter middagen. 

Invitation
Denne avis er en invitation til alle læsere om at 
besøge Vestermølle, Skanderborgs ny Kultur-, 
Aktivitets- og Formidlingscenter. Her ved søbred-
den, omgivet af eng og 45 meter høje bøgeklædte 
skrænter, har foreløbig flere end 1.500 engagerede 
borgere – børn, unge og voksne – om ikke deres 
daglige, så deres jævnlige gang. 
      Sidste år kom yderligere 75.000 hertil, og heraf 
brugte flere end 5.000 lejligheden til at få en guidet 
rundvisning, som hver gang slutter med et besøg 
i Møllemuseet og Virtuelt Museum. Alt tyder på, 
begge tal bliver højere i år. Vestermølle er ved at 
finde sin plads, ikke blot i Skanderborg, men også 
regionalt og nationalt. 
   Her kan hentes både oplevelser og viden. Her kan 
spises og festes – naturligvis i forbindelse med en 

vielse i Riddersalen, men også i enhver anden sam-
menhæng, både til daglig og ved særlige lejligheder. 
   Mange har været så venlige at påpege den frivil-
lige indsats, som Vestermølles medlemmer har 
præsteret for at nå resultatet. Det er vi glade for. 
Samtidig véd vi godt, der ikke uden Vestermølles 
mange sponsorer og Skanderborg Kommune havde 
været basis for indvielse af det mere end 500 år 
gamle, ny Vestermølle søndag 2. september. At det 
er lykkedes at skaffe de 35 millioner kroner, som 
eventyret har kostet, er – ja, eventyrligt. Der er lagt 
op til, at indvielsen også bliver eventyrlig.
   Vi vil gerne takke for de mange penge – og sam-
tidig love at passe godt på Vestermølle og omgi-
velserne, herunder såvel bygningskulturarv som de 
enestående naturværdier. 

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen
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Vi håber, at Vestermølle vil hjælpe med til at knytte 

land og folk sammen i forståelse for landbrugets for-

tid, nutid og den fremtid, vi kan bevæge os hen til.

I Landboforeningen får du ikke blot faglig rådgivning 

via LRØ. Vi gør også vores indflydelse gældende over 

for politikere og myndigheder. Både lokalt, regionalt 

via DLMØ og på landsplan via Landbrug & Fødevarer. 

Vi arbejder på mange niveauer med landbrugspro-

duktion, miljø, natur, klima. Vi vil jo gerne, at Dan-

marks befolkning igen bliver stolte af dansk landbrug 

og ser os som en del af løsningen på Danmarks frem-

tidige udfordringer. 

Fremtiden 
er ikke så 
sort, som 
den har 
været

Med et medlemskab af Landboforeningen kan du 

være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står 

over for. Bl.a. indtjening til landet, fastholdelse af 

arbejdspladser i DK, uafhængighed af fossilt energi, 

fødevarer og sundhed. 

Venlig hilsen

Jens Gammelgaard · Formand

Se mere om Landboforeningen på www.lro.dk    Foreninger    Odder-Skanderborg eller kontakt os på: Boulevarden 13, 8300 Odder. Tlf. 40430769, Fax 86541848, E-mail hks@dlmo.dk

Landboforeningen er medejere af LRØ I/S, www.lro.dk og er en 
del af DLMØ, www.dlmo.dk og Landbrug & Fødevarer, www.lf.dk

Få oplevelser og viden i Møllemuseet
Møllemuseet blev i 2011 
besøgt af 5.000 – og flere 
ventes i 2012, bl.a. fordi Gl. 
Estrup-udstillingen om korn 
(se modstående side) er 
kommet til. 

Et besøg på Vestermølle kan 
rumme disse oplevelser:

• Vandretur i haven, langs 
søen og omkring møl-
ledammen

• Besøg i Riddersalen – hvis 
ledig

• Besøg i Laden – hvis ledig
• Besøg i Møllemuseet:

- Oplev vandturbinen 
trække den 100-årige 
stenkværn og jævn-
strømsgeneratoren samt 
ved særlige lejligheder 
båndsaven

- Se Dansk Landbrugs-
museum Gl. Estrups 
udstilling om a) Kornets 
udvikling over 10.000 år 
fra vilde græsser i bl.a. 
Mesopotamien til vore 
dages højtydende arter 
og sorter samt b) Kor-
nets anvendelse i danske 
køkkener over 500 år til 
vælling, grød, brød, øl og 
brændevin

- Se og rør ved kornar-
terne hvede, spelthvede, 
byg, havre, sorthavre, 
rug, triticale, majs og ris 
samt proteinafgrøderne 
soja, sojaskrå, raps, 

solsikke, ært og heste-
bønne – og lær om deres 
betydning og anvendelse 
historisk og i dag

- Se udstilling af gamle 
redskaber, værktøj og 
husgeråd  

• Besøg Virtuelt Museum, 
udviklet af Syddansk og 
Københavns universiteter:
- De seneste 500 års 

danmarkshistorie set fra 
Vestermølle

- De seneste 160 års 
erhvervs- og landbrugshi-
storie med udgangspunkt 
i bonden og andelspio-
néeren Anders Nielsen, 
Svejstrup Østergaard 
(1859-1928) – nok den 
mest betydende organi-
sationsmand, som dansk 
landbrug har fostret. 
Hans indsats præger så-
vel landbruget som hele 
samfundet den dag i dag 

- Udviklingen i Danmark og 
globalt frem til 2025, når 
det gælder:
A. Produktion af fødeva-

rer til en verdensbe-
folkning, der fortsat 
vokser med flere end 
200.000 i døgnet

B. Produktion af alterna-
tiv energi, herunder 
CO-neutral bioenergi 
– også en opgave for 
jordbruget

C. Økologi og biotekno-
logi, herunder gen-
splejsede afgrøder

D. Selvejet i landbruget - 
kan det overleve, når 
gårdene bliver lagt 
sammen til godser 
og koster et trecifret 
millionbeløb?

• Gå i minibiografen:
- I et hjørne af Virtuelt 

Museum er indrettet en 
storskærmsbiograf, hvor 
den besøgende kan se 
film:
1.  lavet af TV SYD-

selskabet Sydpro-
duktion om emnerne 
beskrevet under A-D 
herover

2.  Film om bevaring af 
gamle kornsorter, 
lavet af TV2 Fyn

Særlige arrangementer
I Møllehusets mødelokaler 
med plads til 40 og 80 delta-
gere samt fra september 
i Laden med plads til 150 
deltagere kan foreninger, 
virksomheder og grupper i 
øvrigt bruge de nævnte film 
– eller andre – i forbindelse 
med emneoplæg og debat.
   De nævnte lokaler er 
IT-udstyrede med trådløs 
netforbindelse, PC, pro-
jektorer og lærreder samt 
mørklægning.  
 

Møllehusets butik
Lige inden for døren er der i Møllehuset en buti k, hvor 
besøgende – også ikke-museumsgæster – kan købe:

• Mel af dansk konceptavlet brødkorn malet på 
Vestermølles hundredårige, men stadig velfungerende 
stenkværn, som trækkes CO2-frit af vandturbinen, 
der omdanner mølledammens energi ti l vand. Siden 
Møllemuseets åbning i 2010 har der kunnet erhverves 
fuldkornhvedemel. I dag er stenkværnen renoveret 
og tæt, så det er muligt at rense den fuldstændig for 
kerner. Lige nu søger Møllelauget i samarbejde med 
DLG eft er kvalitetsleverandør også af dansk brødrug. 
Det er målet eft er høst 2012 at kunne sælge såvel 
fuldkornshvede- som fuldkornsrugmel. 

• Is og bolcher fra Sti lling Naturbolcher. 

• Vestermølle-postkort

• Claus Bjørns biografi  om Anders Nielsen, Svejstrup 
Østergaard 

Åbent 01. april 
– 31. oktober:
15-18 mandag-fredag
14-18 lørdag
11-17 søndag

Åbent 01. november 
– 31. marts:
15-18 onsdag
14-18 lørdag
11-17 søndag

Gruppebesøg året rundt
fra 08 til 22 – kontakt
Jørgen Lund Christiansen 
på 40 50 03 33 eller
jlc-kommunikation@
post.tele.dk 

Billet: 30 kroner, 
børn under 14 gratis

Grupperabat: 
gratis guide

GPS-adresse: Oddervej 
80, 8660 Skanderborg

Fakta om besøg
i Møllemuseet

Støt Møllelauget 
– bliv medlem!
Møllelauget har godt og vel 400 medlemmer, men vil 
gerne have fl ere.

Konti ngentet er 125 kroner, 200 kroner for par og 250 
kroner for foreninger og virksomheder.
Beløbet kan overføres ti l Møllelaugets konto
2640 – 7557 515 059.
Skriv Medlem, navn og telefon på afsenderlinjen.

Indmeldelse og betaling kan også ske i museet i åb-
ningnsti den. 

Fri adgang og orientering
Alle medlemmer har fri adgang ti l Møllemuseet året 
igennem

Medlemmer med mail får jævnligt orientering om det, 
der sker i Møllelauget og på Vestermølle, herunder de 
pressemeddelelser, der udsendes – samti dig med, de 
ti lgår medierne. Medlemmer uden mail får med mel-
lemrum brev med oplysninger. 

Bliv frivillig
Møllelaugets arbejde – 
hvad enten det gælder 
prakti ske opgaver ude 
og inde eller vagtt jan-
sen som vært sammen 
med en anden i møl-
lemuseets åbningsti d – 
afh ænger af frivillige.

”Jobbet” som frivillig 
er økonomisk ulønnet, 
men kaster oplevelser 
sammen med andre 
af sig.

Et par gange om året 
inviteres alle frivillige ti l 
et særligt arrangement, 
herunder en eft ersom-
mer-busudfl ugt ti l et 
andet museum eller en 
kulturinsti tuti on et sted 
i landet.   

Han omformede Danmark

Anders Nielsen blev uddan-
net på Landbohøjskolen og 
overtog som 25-årig dagen 
efter sit bryllup med Kirstine 
Svejstrup Østergaard. Gen-
nem 40 år var han som 
andelsmand pionér, inspi-
rator og stifter af selskaber 
og organisationer, som 
omformede Danmark fra et 
stillestående landboland til 
et dynamisk samfund. Han 
stod bag stiftelsen af det, 
der i dag er DLG, kvalitets-
forbedrede mælken og 
lancerede i 1901 Lurpak-
mærket. Det år udgjorde 
smør 50 pct. af Danmarks 
samlede eksport! Han var 

med, da Landbrugsraadet 
blev stiftet og tog initiativ 
til bygningen af Axelborg. 
Alt imens forestod Kirstine 
bedriften derhjemme. 
   Mens dette skrives, for-
tæller aviser og elektroniske 
medier om Mærsk Mc. 
Kinney Møllers enestående 
virke og skaberevne. Anders 
Nielsens indsats er fuldt 
på højde hermed. Men i 
1920’ernes Danmark fik han 
ikke den sortie, som hr. Møl-
ler opnåede, og derfor er 
Anders Nielsen i dag ukendt 
for de fleste. Det rettes der 
op på med fortælling og 
udstilling samt i Virtuelt 

Museum på Vestermølle. 
   I 1908 fik Anders Nielsen 
fra sine standsfæller et 
tretårnet sølvbæger med in-
skription som tak for sit da 
hidtidige virke. Et oldebarn 
har foræret klenodiet til 
Vestermølle. Af inskriptio-
nen ses, at Anders Nielsen i 
nogle år også var folketings-
mand. 
   Lektor Claus Bjørn har i en 
biografi om andelspioné-
eren skrevet, at han både 
var bygherre, arkitekt og en-
treprenør ved opførelsen af 
dn organisatoriske bygning, 
som landbruget bebor den 
dag i dag.     
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Hvordan ser sojabøn-
ner, sojaskrå, spelthvede, 
sorthavre og triticale ud? 
Hvad bruges afgrøderne 
til?  Hvem kan se forskel 
på frøene fra almindelig 
hvede og havre, byg og rug? 
Hvad med ris, majs, rapsfrø, 
solsikkefrø, markærter og 
hestebønner?
   Dansk Landbrugsmuseum 
Gl. Estrup har sammen med 
Møllelauget i møllemuseet 
på Vestermølle lavet en 
udstilling om korn, hvor den 
besøgende ikke blot kan se 
og lære om de forskellige 
afgrøder, men også røre ved 
dem – føle kornene/frøene 
løbe mellem hænderne. Det 
er fascinerende for både 
voksne og børn.

   Hvor mange véd, at 
der gror øl og whisky på 
15 procent af Danmarks 
landbrugsareal? Sådan er 
det, fordi næsten al vårbyg i 
Danmark avles med henblik 
på maltproduktion. Maltbyg 
afregnes bedre end foder-
byg, og foderhvede giver 
større udbytte end byg. Der-
for. Halvdelen af det danske 
kornareal er hvede.  

Korn er græs
Korn er græs – men der er 
markant forskel på forfæd-
rene og -mødrene, de vilde 
græsser i bl.a. Mesopota-
mien for 10.000 år siden, 
og vore dages arter og 
sorter, der især i de seneste 
hundrede år er udviklede og 

ydelsesforbedrede af dyg-
tige kornforædlere. Ris er 
verdens største kornart, tæt 
forfulgt af majs og hvede. 

Korn – vores vigtigste 
fødemiddel
Kloden over dyrkes der 
årligt 2.000 millioner tons 
korn, heraf cirka ni millioner 
tons i Danmark – mod kun 
godt fire millioner tons 
i 1950. Korn er den helt 
afgørende råvare, når det 
gælder produktion af mad 
til i dag syv milliarder men-
nesker. At fortælle kornets 
historie – ud fra en vinkel 
om, hvorvidt vi stadig kan 
brødføde flere og flere men-
nesker på jorden. Det var 
den opgave, museumsin-

spektør Jens Aage Sønder-
gaard, Dansk Landbrugs-
museum Gl. Estrup, påtog 
sig, da han i efteråret 2011 
sammen med sine medar-
bejdere lovede at udvikle en 
udstilling til møllemuseet.
Udstillingen fokuserer også 
på kornets anvendelse i 
danske køkkener gennem 
500 år til suppe, vælling, 
grød, brød, øl og brænde-
vin. 

Sækketryk, udstilling 
og film
Historien kan læses trykt 
på kornsække og ses både i 
form af udstillede genstan-
de og på tre skærme, hvor 
der kontinuerligt kører film. 
   Korn er energi, men vi 
har også behov for protein. 
Derfor viser udstillingen 
også en række 
proteinafgrøder.

Arbejdende mølle med 
karakter
Jens Aage Søndergaard 
siger om Vestermølle-
udstillingen: ”Rammen, den 
arbejdende mølle, giver den 
besøgende mulighed for i 
det rette miljø og på både 
oplysende og underhol-
dende vis at se, høre, røre 
og lære. Der fortælles om 
både dyrkning og anven-
delse af korn historisk og i 
fremtiden.”

Øl og whisky på 15 pct. af jorden
700 mølleord og 
-begreber
Samtidig med åbningen af 
udstillingen er der etableret 
forbindelse til en digital 
mølleordbog med underhol-
dende og oplysende tekster 
og illustrationer om 700 
mølleord og -begreber. Den 
er med støtte fra Realdania 
udviklet af Øhavsmuseet i 
Faaborg.

Indpasset i eksisterende 
udstillinger
Det er lykkedes at få særud-
stillingen om korn indpasset 
i møllemuseets faste udstil-
linger, herunder Virtuelt 
Museum på kornmagasinet 
over møllen, og med vand-
turbinen som trækkraft for 
den gamle stenkværn, jævn-
strømsdynamo og båndsav i 
kværnrummet. 

Kontant støtte
DLG, DAKOFO og Yara 

Udstillingen er udviklet af 
museumsinspektør Jens 
Aage Søndergaard, Dansk 
Landbrugsmuseum, Gl. Es-
trup, her fotograferet foran 
Vestermølles 100 år gamle, 
stadig kørende stenkværn, 
trukket af CO2-fri vandkraft 
via møllens turbine.

Danmark har givet økono-
misk støtte til udvikling og 
etablering af udstillingen, 
der også har nydt godt af 
overskud fra Vestermølle 
Marked, der holdes hvert år 
anden søndag i juni. 

Et hjørne af kornudstillingen på Vestermølle. 

Øverst 
fra højre 
og med 
uret: Soja, 
triticale, 
spelthvede, 
sorthavre 
og hvede. 

VI GØR DET NEMT 
AT VÆRE DIG...

Vi hedder ikke NEM Forsikring 
for ingenting. Vi har gjort det 
let og overskueligt at komme i 
kontakt med os.

Læs mere på

www.nemforsikring.dk

Adelgade 92   I   8660 Skanderborg   I   Tlf. 70 77 77 77   I   mail@nemforsikring.dk   I   Åbningstider: Alle hverdage 09.00  – 16.00

Få samlet alle dine forsikringer  
i gode pakkeløsninger. 
 
Har du spørgsmål, eller kunne  
du bare tænke dig at vide mere  
- så kontakt os endeligt.

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen
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Laden på Vestermølle
Laden, bygget i klassicistisk 
stil i 1841, er Vestermølles 
ældste bygning. Hen over 
sommeren 2012 istandsæt-
tes og isoleres det 300 kvm 
store rum til helårsanven-
delse med respekt for den 
oprindelige arkitektur. Samti-
dig opføres i laden to ”skulp-
turer” i form af selvstændige 
bygninger, hhv et anretter-
køkken og et toiletafsnit. Der 

er inklusive omkostninger 
og moms tale om et arbejde 
til mere end fem millioner 
kroner. Hovedsponsor er 
Realdania, mens Foreningen 
Plan-Danmark, Fællesfonden 
og Nordea Skanderborg/
Hørning samt Skanderborg 
Kommune er blandt projek-
tets øvrige bidragydere. 
   Forslaget om at forene 
gammelt og nyt er udarbej-

det af arkitekt Anna Mette 
Exner, Brøgger Arkitekt-
firma i Århus. Hun har sam-
arbejdet med Skanderborg 
Kommunes arkitektfirma 
Frost Larsen og Tri Consult 
ingeniører om opgaven. 
Disse to firmaer har haft 
det overordne ansvar for 
de samlede Vestermølle-
arbejder.

Kontrast til Ladens 
storhed
Anna Mette Exner siger:
”Laderummets store at-
traktion er bygningens 
voluminøse, enkle og 
arketypiske hovedform 
samt den fantastiske 
og originale tømmer-

Den udvendige istandsættelse af Laden blev foretaget i 
1909/10.

Den smukke bygning og gårdspladsen.  

konstruktion. For 
arkitektonisk at spille 
op til og forstærke disse 
iboende værdier, er to 
nye af praktiske årsager 
nødvendige bygnings-
elementer udformet i 
kontrast hertil – med 
anderledes glatte 

materialer i et moderne 
formsprog med skæve 
linjer, der bryder tøm-
merkonstruktionens 
faste rytme. Detaljerin-
gen er præcis og stram 
i modsætning til La-
dens grove og ujævne 
overflader. Udformnin-

 RÅDGIVERGRUPPEN på VESTERMØLLE

Totalrådgiver: 

Restaureringsarkitekt: 

Landskabsarkitekt:           

-

-
ninger og udearealer til en etapevis istand-

-

-

-

de understøtter funktionerne på stedet

Totalrådgiver:

Øvrige rådgivere og 

Restaureringsarkitekt: 

-

LADEN er udvendig istandsat i overens-

-
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Tegningen giver et billede 
af et rum istandsat med 
respekt for oprindelig byg-
gestil for 171 år siden og 
Anna Mette Exners modspil 
anno 2012. Kontrastløs-
ningen bringer tanken 
hen på istandsættelsen af 
Koldinghus, som også blev 
forestået af Exnerfamilien. I 
skulpturen til venstre, mod 
syd, bliver der anretterkøk-
ken, som forsynes fra køkke-
net i Møllehuset. Mod nord 
etableres et toiletafsnit.  

JULSGAARD

El-installationsfi rmaetJulsgaard A/S
Buen 2, 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 19 22. 
Fax 75 75 30 36. info@julsgaard-el.dk

• Vand
• Varme
• Sanitet
• Naturgas
• Solvarme

• Jordvarme
• Blik
• Uforpligtende 

tilbud
• Store / små 

opgaver
Møllegade 4, 9632 Møldrup. Tlf. 86 69 20 99

E-mail: info@moeldrupvvs.dk . www.møldrupvvs.dk

www.aage-wegener.dk

Alt tømrer-, murer-, entreprenør- 
og kloakarbejde udføres

Stort som småt, ring og få et 
uforbindende tilbud

Grundlagt i 1912

Godt håndværk holder længe!

gen af elementerne er 
tilpasset funktionerne, 
og tekniske installa-
tioner er efter behov 
anbragt i ”hætter” 
over de to elementer. 
   De to skulpturer står 
som to selvstændige 
og forskellige væsener 
i hver sin ende af 
rummet og danner 
kontrast til Ladens 
storhed og tømmer-
konstruktionens 
storslåede rytme.”

Unikt, multifunktionelt 
rum
Med Laden får Vester-
mølle og Skanderborg 
samt områdets foreninger, 
erhvervsliv og borgere et 
unikt, multifunktionelt rum. 
Det vil året rundt kunne be-
nyttes til møder, seminarer, 
udstillinger, koncerter og 
sammenkomster. Restau-
rant Vestermølle vil betjene 
gæster i Laden, ligesom 
det er sket i Møllehuset og 
Riddersalen siden åbningen 
af disse bygninger i august 
2010.  

Projektorer, fire lærreder 
og trådløs netforbindelse
For at fastholde byggestem-
ningen fra 1841 bevares 
hele tømmerkonstruktio-
nen, også hvor den står lidt i 
vejen for optimal gulv-
udnyttelse og udsyn. Det 
kompenseres der for ved 
at installere projektorer og 
fire store lærreder, så der 
overalt i rummet kan ses 
powerpoints og film. Som 
det gælder for mødeloka-
lerne i Møllehuset får også 
Laden trådløs netforbin-
delse med stor kapacitet, så 
mange kursister på samme 
tid fra medbragte laptops 
kan være online samtidig. 
     

Fantastisk, original trækonstruktion samt 
moderne formsprog med skæve linjer

Ved redaktionens slutning var hånd-
værkerne forud for tidsplanen. Her 
støbes der gulv, efter at der er fjernet 
jord, isoleret og lagt gulvvarme. 

Julemarked i Laden, december 2011.

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen
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Kaffe / 
kagebord
Nyd vores lækre kagebuffet hver 
søndag 15.00 – 17.00.

KUN
88,-

  vestermolle@unisans.dk    www.restaurantvestermolle.dk    Tlf. 86 52 20 00

Brunchbuffet
Nyd vores populære brunchbuffet inkl. 
kaffe/te og juice ad libitum.
Hver søndag 10.00 – 12.00 og 
12.15 – 14.00. 

KUN
148,-

Aftenmenu
Hver måned sammensætter vi en ny 
udsøgt menu tilpasset sæsonens 
råvarer af høj kvalitet. 
Vi byder på ægte ærligt håndværk i 
sanselige omgivelser.  

2 retter 248,-
3 retter 298,-

                    Børn ½ pris

Restaurant Vestermølle - 100 års jubilæum

HUSK Bordreservation

Prins Henrik indvier L
Vestermølle søndag 2
Søndag 2. september 
klokken cirka 15.45 klipper 
Prins Henrik den røde snor 
ved indgangen til Laden og 
indvier hermed officielt ikke 
blot den gamle klassicistiske 
bygning fra 1841, men det 
samlede Vestermølle. 
   14 dage tidligere, fredag 
17. august, forlader hånd-
værkerne Vestermølle efter 
tre et halvt års arbejde og 
en investering på i alt 35 
millioner kroner. Heraf er 
godt og vel 25 millioner kro-
ner skaffet af foreningerne 
på Vestermølle, primært fra 
fonde, virksomheder og for-
eninger. De knap 10 millio-
ner kroner har Skanderborg 
Kommune bidraget med.
   I de 14 dage frem til 
indvielsen installeres anret-
terkøkken, lys og it i Laden, 
og der kommer møbler.   

Bydes velkommen af 
bestyrelsen
Prinsgemalen, der er pro-
tektor for Dansk Møller-
forening, kommer kørende 
til Vestermølle og bydes 
velkommen ved Mølle-
museet af bestyrelsen for 
Foreningen Vestermølle.
   Møllehusets vandturbine 
kører og trækker den 102 år 
gamle stenkværn, hvorfor 

der er brusende vand i 
kanalen, som løber ned 
gennem møllegården.

   I en kort velkomst fortæl-
ler Møllelaugets formand 
og Vestermølles fundraiser 

Besøget på Vestermølle er led i regentparrets sommertogt 
med Dannebrog, som i år omfatter Skanderborg Kommune.   
Lars Horn/Chiliarkiv.dk

www.broegger.dk / www.kpf.dk

Brøgger Arkitek irma 
ønsker llykke med projektet. 

Det har været spændende at kunne bidrage l 
istandsæ else og omdannelse af Laden, og vi 
glæder os l at se det færdige resultat og l at 
følge stedets udvikling. Vestermølle handler om 
livskvalitet, oplevelser, samvær og udvikling, som 
vi håber vores bidrag kan være med l at under-
stø e i rig g mange år fremover. 

Kulturarv handler nemlig ikke kun om fine slo e 
og fredede huse - også de landlige bygninger for-
tjener at blive bevaret for kommende genera on-
er. Takket være Foreningen Vestermølle, de for-
skellige bidragsydere, Skanderborg Kommune og 
alle de gode kræ er der er involveret i projektet 
er de e muliggjort. 

Vi takker for det gode samarbejde! 

BRØGGER Arkitek irma - en del af KPF Arki-
tekter - har rødder der går 40 år lbage. På det 
restaureringsfaglige felt har tegnestuen et solidt 
erfaringsgrundlag med istandsæ else og restau-
rering af fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Med respekt for bygningerne løses store som små 
opgaver, og vi ser det som vores primære opgave, 
at bevare sammenhænge, bygningsdele og inven-
tar, med respekt for det enkelte steds egen indivi-
dualitet og kvaliteter. 

Nye lføjelser og ændrede funk onskrav indar-
bejdes under hensyntagen l bygningens værdier, 
og gøres brugbare i vores d. Alt sammen en for-
udsætning for meningsfuld bevaring.

Aarhus   Viborg   Aalborg
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Åbningstider:  Mandag - lørdag 11.00 - 22.00 (køkkenet lukker kl. 20.30)   /   Søndag 10.00 - 17.00            

Tilbuddet gælder mandag den 21. maj samt Pinsedag den 
27. maj og 2. Pinsedag den 28. maj alle dage fra 17.30

100-års-jubilæum 
Pinsedag 1912 åbnede restaurant og 
pavillon på Vestermølle med et overdådigt 
festbord bestående af 3 retters middag og 
kaffe for kun kr. 2.50,-.

KUN
250,-

3 retters 
jubilæums

middag

Fester / Selskaber
Konferencer

Laden 

snart klar 

til brug!

Vestermølle 
- stedet til dit arrangement

Med Laden kan vi fremover 
holde konferencer og fester for 
op til 150 personer.
 
Kontakt os på tlf. 86 52 20 00 og 
hør mere om dine muligheder.

Restaurant · Fester · Selskaber · Konferencer · Firmafester  · Mad ud af huset · Events 

Laden og dermed det samlede 
2. september kl. 15.45

Jørgen Lund Christiansen 
om transformeringen fra 
møllegård til Kultur-, Aktivi-

tets- og Formidlingscenter. Chr. VI’s vildtbanesten
Herefter følger Jørgen Lund 
sammen med formanden 

for Foreningen Vestermølle 
Poul Kirk prinsgemalen forbi 
Chr. VI’s vildtbanesten fra 
1743, som er placeret ud 
for Møllehuset. Her blæser 
medlemmer af Skanderborg 
Jagtforening Velkomst, 
Begrüssung.

Sejl, ambolt og friskfan-
get sandart
Der fortsættes ned langs 
Nordlængen, hvor de øvrige 
foreninger på Vestermølle 
viser, hvad de arbejder 
med. Junior Sejlklubben 
viser en jolle med sejlet 
sat, spejderne og stenhug-
gerne vil være i gang med 
et arbejde og medlemmer 
af Haandværkerlauget have 
gang i hammer og ambolt. 
Foreningerne Aktiv Fritid 
og Livslang Idræt er klar til 
en færd ud i Vestermølles 
enestående natur, mens 
Lystfiskerforeningen regner 
med at kunne præsentere 
en nyfanget sandart eller to. 

Kom og vær med!
På den store gårdsplads er 
besøgende velkomne til at 
opleve begivenheden – og 
her kan være mange, om 
end næppe så mange som 
på Amalienborg Slotsplads. 

Snoren klippes
Fremme ved Laden klipper 
prinsgemnalen snoren 
og inviteres herefter ind i 
Laden sammen med repræ-
sentanter for Vestermølles 
sponsorer, repræsentanter 
for kommunen og Rådhu-
sets ledende embedsmænd 
samt bestyrelserne for 
de foreninger, der bor på 
Vestermølle.

Vestermøllebrød og 
Kloster øl
I Laden bydes på smagsprø-
ver af gode lokale produk-
ter, nemlig friskbagt brød 
fra Restaurant Vestermølle 
lavet af mel fra Møllemuse-
ets stenkværn og en kop øl 
fra Kloster Mølle ved Øm.

Dronningen 
kommer
Prinsgemalen for-
lader Laden ad den 
dobbelte glasdør, der 
er etableret ud mod 
søen, og her møder 
han Dronningen. 
Regentparret forlader 
sammen Vestermølle.

Laden åbnes for alle
Tilbage på Vestermølle vil 
både de inviterede repræ-
sentanter for fondene og 
gæster i øvrigt kunne kon-
statere, at Skanderborgs ny 
Kultur-, Aktivitets- og For-
midlingscenter blev indviet 
med manér. Og naturligvis 
bliver der lejlighed til for 
alle ved selvsyn at besigtige 
Laden. 
   

Chr. VI’s vildtbanesten fra 
1743.

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen
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Sporet ved Vestermølle 
tager vandreren gennem 
skov, langs vandløb, ad 
gammel kirkevej, over 
mark og gennem skov igen. 
Her opleves mølledam, 
stendiger og stenkiste, gam-
mel landsbyvaskeplads og 
okkereproduktionssteder. 
Undervejs er der udsigt – til 
Fårbjerg, Ejer Bavnehøj Fru-
ering, Jeksen, Stjær Bakker 
og Skanderborg Sø. 
   Hvis hunden er med, så 
hold den i snor – også på 
åben mark. Lodsejere og na-
turelskere har givet adgang 
til deres jord, men har – helt 
forståeligt – betinget sig, at 
ingen hund færdes løs.
   Sporet ved Vestermølle 
blev åbnet som den 147. 
vandresti i spor-projektet 
i 2010. Der er kommet 
mange til siden, og endnu 
flere vil følge. Alene i 2012 
åbnes 14 spor ud over 
landet. Det sker i et samar-

bejde mellem Landbrug & 
Fødevarer, Kommunernes 
Landsforening, Danmarks 
Naturfredningsforening, 
Dansk Skovforening, Fri-
luftsraadet, Landdistrikter-
nes Fællesraad samt Skov- 
og Naturstyrelsen – og, især, 
lodsejerne. For Vestermølle 
er Aktiv Fritid Skanderborg 
samarbejdskoordinator 
på vegne af Skanderborg 
Kommune, Skanderborg 
Lystfiskerforening, Visit 
Skanderborg og Vestermølle 
Møllelaug.
   På Vestermølles P-plads 
ligger der i en gul Spor i 
Landskabet-kasse en bro-
chure om Vestermølle-spo-
ret. Med den i hånden kan 
vandreren orientere sig om 
de ting, der er værd at gøre 
holdt ved undervejs – må-
ske inden kaffe og kringle på 
Restaurant Vestermølle eller 
et måltid mad.    

4,4 km. med 
oplevelser
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I den gule boks ved 
Vestermølles P-plads er 
der en gratis oriente-
ringsfolder om Sporet 
ved Vestermølle.
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Vi er erfarne og branchekyndige 
totalleverandører til:

• Hoteller

• Restauranter

• Caféer 

• Kantiner

• Institutioner

Inden for vort felt er intet for småt og intet for stort for os. 
Vi giver gerne et tilbud.

GastroPartner ApS, Ellemosen 7 • 8680 Ry • 8833 6500

www.

Gastropartner.dk

Fra storkøkken til fast food
Restaurant Vestermølle har valgt at lade 

Gastropartner med hjemsted i 
Skanderborg Kommune levere og 

indrette køkkener i Møllehuset og Laden.
 

Det siger vi tak for og tillykke med!

Opbygning af 
køkkenet på 
Vestermølle

Vestermølle er i dag et 
kultur-, aktivitets- og for-
midlingscenter, som huser 
nedennævnte foreninger. 
Foreningernes formænd 
er også nævnt – og med 
de poster, de bestrider i 
bestyrelsen for Foreningen 
Vestermølle, som de udgør. 
Denne paraplyforening 
koordinerer Vestermølles 
overordnede arbejdsop-
gaver og har kontakt med 
Skanderborg Kommune og 
samarbejdspartnere. 
   En række foreninger 
holder deres medlemsmø-
der i Møllelaugets lokaler i 
Møllehuset – uden at være 
med i Foreningen Vester-
mølle. De er nævnt til sidst 
herunder.
   Tilsammen har forenin-
gerne på Vestermølle flere 
end 1.500 medlemmer. 

Aktiv Fritid Skanderborg, 
www.afs-skanderborg.dk 
Kurt Frahm, 8652 0967 & 
4020 9085,
frahm@turbopost.dk

Det Danske Spejderkorps, 
DDS, Skanderborg-gruppe, 

www.dds-skanderborg.dk 
Kjeld Krabsen, næstformand
8653 8188, 2970 8188 
dds@kjeld-krabsen.dk  
   
Livslang Idræt - Skanderborg, 
www.lli-skanderborg.dk
Lars Madsen: 5188 8555 
klt-madsen@city.dk 

Skanderborg Jagtforening, 
www.skanderborg-jagtfor-
ening.dk 
Peder Poulsen, 2121 1346 . 
8651 1191, 5176 7913, 
pedercmpoulsen@gmail.
com

Skanderborg Junior Sejlklub, 
www.juniorsejlklub.dk 

Foreninger på Vestermølle

Poul Kirk Andersen, for-
mand 4279 3353 - 4032 
5864, pka@regnbue.org 
   
Skanderborg 
Kompetencecenter,
Anne-Grethe Viberg Niel-
sen, 8794 7921, 2459 7511, 
anne-grethe.vibergnielsen@
skanderborg.dk

Skanderborg 
Lystfiskerforening, 
www.sandarten.dk 
Erik Fischmann, sekretær
2140 6799, 
erik.fischmann@gmail.com  

LOFs Stenhuggerskole,
Ulla Lynge Hansen, kasserer
8652 3121 & 5136 2316, 
ulla.lynge@hansen.mail.dk  
   
Vestermølle 
Haandværkerlaug,
Kurt Lorenzen, Skanderborg, 
8651 2172, 2021 1172, 
info@kurtlorenzen.dk

Vestermølle Møllelaug, 
www.vestermollelaug.dk 
Jørgen Lund Christiansen, 
fundraiser, kontakt til 
Skanderborg Kommune og 
samarbejdspartnere.

4050 0333, jlc-kommunika-
tion@post.tele.dk  

Foreninger, som 
holder møder i 
Møllehuset:

Lions Skanderborg Slot, 
www.skanderborg-slot.
lions.dk, Dan Bachmann, 
8692 2271

Skanderborg Soroptimist-
klub, www.skanderborg-
soroptimistklub.dk, Elin 
Nørgaard Poulsen, 8652 
4387, pjnp@mail.dk 

Skanderborg Rotaryklub
www.rotary.dk, klik Klubber, 
Henning Lysgaard, 2325 
4870, hgl@os.dk

Round Table Skanderborg
Rene Bertelsen, 2844 7666, 
bestyrelse@rt75.dk

Round Table seniorer
Finn Gade, 2098 3321, 
gade-skanderborg@mail.dk 

Vestermølle-arrangementer
Fredag 01. juni: Møllelauget 
har stand ud for Adelgade 
83 på Lys Nat.
Lørdag 02. og søndag 03. 
juni: Sandartfestival 2012, 
Skanderborg Lystfiskerfor-
enings offentlige fiskekon-
kurrence på  søen.
Søndag 03. juni: Møllelau-
get markerer Møllernes Dag 
i Danmark, Møllemuseet 
11-17.

Lørdag 09. og søndag 10. 
juni: Skanderborg Junior 
Sejlklubs modelbåds sejlads.  
Søndag 10. juni: Møllelau-
get holder Vestermølle 
Marked – salgsboder, køb 
af mad og drikke samt un-
derholdning i Sydhaven om-
kring Riddersalen. Helikop-
terflyvning fra Nordengen 
(dog afhængig af vejret).
Lørdag 16. juni: Foreningen 

Vestermølle og en række 
samarbejdspartnere holder 
Teltfest for Tusinde – læs 
meget mere på siderne 2-3.
25. august: Skanderborg 
Junior Sejlklub afvikler årets 
Vestindiencup, åben for alle 
jolleklasser. 
Lørdag 1. september: Møl-
lelauget har Kræmmermar-
kedsstand ud for Adelgade 
83.
Søndag 02. september: Ind-
vielse af Laden og dermed 
det samlede Vestermølle 
Kultur-, Aktivitets- og For-
midlingscenter – læs meget 
mere på midtersiderne.
Fredag 16. november: Møl-
lelauget har stand ud for 
Adelgade 83 på Sort Nat
Lørdag 08. og søndag 09. 
december: Foreningen 
Vestermølle indbyder til 
Julemarked på Vestermølle. 

Vestermølle Marked 2011.

Julemarked 2011 – julegrisen 
blev under stor bevågenhed 
slagtet på gårdspladsen.

Frivilligt arbejde er ulønnet, 
og der falder heller ingen 
kørepenge. Til gengæld er 
der godt selskab og oplevel-
ser i dagligdagen – og ind 
imellem en hyggepause. 

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen
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Fra fortid til fremtid 
– Østjysk Energi er din sikre forbindelse

Vestermølle har en 100 Mbit/s fiberforbindelse som hjælper  
de mange gode initiativer til at blive spredt vidt omkring, 

lynhurtigt og uden begrænsninger.

Knudsminde 10 · 8300 Odder · Telefon 8780 1177
mail@oestjysk-energi.dk · www.oestjysk-energi.dk

Mellem stejle 
bøgeklædte 
skrænter og blank sø

Mod øst afgrænses Vester-
mølle af 45 meter høje, 
bøgeklædte skråninger, 
mod vest af Skanderborg 
Sø. Beliggenheden er – sagt 
på jysk – rigtig god. 
   Både skoven, søen og de 
mellemliggende engarealer 
er tumle- og rekreations-
område for børn, unge og 
ældre. 
   Året rundt besøges 
Vestermølle af flere end 
75.000. De fleste kommer 
hertil ad Oddervej – kø-
rende, cyklende, joggende 
og gående. 

Dagmar sejler fra Vester-
mølle
I sommertiden kommer 
mange også ad søvejen.
   Indtil 1954 sejlede det 
gode skib Ternen turister 
og lokale mellem forskellige 
anløbssteder i Skanderborg 

Sø, herunder Vestermølle. 
Så lukkede sommerrestau-
ranten og Riddersalen, se 
side 3. Ternen – og dens 
senere afløser, M/S Dagmar, 
sejlede forbi.
   Det blev der ændret på fra 
og med sommersæsonen 
2011, da en ny 52 meter 
lang anløbsbro blev indviet 
neden for Riddersalen – og 
skibsreder Bøgh med en ny 
M/S Dagmar lod Vester-
mølle indgå i fartplanen i 
ferietiden med tre daglige 
stop, hhv 11.20, 13.20 og 
15.20. 
   
Om Skanderborg og søen
På ruteturene med M/S 
Dagmar fortælles over højt-
talerne dels om 
- Skanderborg og søens 

historie og liv, 
- dels nogle folkelige 

historier – 

- fra Niels Ebbesen bedrifter 
og voldsomme død i 1340, 

- over Chr. IV, der som dreng 
sidst i 1500-tallet lærte at 
sejle på søen, 

- til skabelsen af en ny ø, Sct 
Thomas i 1900-tallet, 

- Luftwaffe-hovedkontoret i 
Dyrehaven 1944-45

- og til helt aktuelle forhold. 

Manuskriptet til speaken 
kan læses på www.vester-
mollelaug.dk, klik M/S 
Dagmar.  

Fartplan og selskabs-
sejlads
Fartplanen for det gode skib 
med plads til 73 kan ses på 
www.dagmar.mono.net  
   Udover rutesejlads er 
Dagmar også til rådighed for 
forudbestilte selskaber i alle 
døgnets lyse timer. Bestillin-
ger kan laves på 9852 2077.

Også plads til private 
sejlende
Også sejlbåde, joller, kanoer 
og kajakker kan lægge til 
ved Vestermøllebroen, hvor-

fra man kan gå i land nogle 
timer. Det er ikke tilladt at 
være her nat over. Reglerne 
for brug af Vestermølle siger 
også nej til overnatning i 
telt eller campingvogn.  

Offentligt slæbested
Vil folk sætte egen båd i 
vandet fra Vestermølle, er 
det også muligt. Samtidig 
med indvielse af Vestermøl-
lebroen blev det etableret 
et slæbested, som står til 
rådighed for offentligheden. 
Medlemmer af forenin-
gerne på Vestermølle kan 
benytte slæbestedet u/b 
– som en lille kompensation 
for det betydelige arbejde, 
som Vestermølles brugere 
hen over året udfører for 
at vedligeholde den nu 

Gaver fra fonde
Vestermøllebroen, slæbestedet og en udbygning af 
Skanderborg Junior Sejlklubs broanlæg midt imellem blev 
muliggjort takket være donationer fra Lokale- og Anlægs-
fonden, Friluftsrådet og Foreningen Dagmars Venner. 

istandsatte gård og dens 
omgivelser. 

Gæster betaler 50 kroner 
Som hjælp til de udgifter, 
vedligeholdet koster, anmo-
des alle øvrige brugere af 
slæbestedet om at lægge 50 
kroner i betalingskassen ved 
nedkørslen til søen. 
   Efterfølgende skal bil og 
trailer parkeres på engen på 
det P-område, som vises på 
kortet på side 10 – ikke på 
de ralbelagte P-pladser.

Fiskeri i søen tilladt
Det er tilladt at fiske i 
Skanderborg Sø – når et sæt 
regler følges. Dem kan der 
læses om på Skanderborg 
Lystfiskerforenings hjemme-
side www.sandarten.dk 

Med Dagmar til
Vestermølle
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Siden Riddersalen i Syd-
haven på Vestermølle ned 
til bredden af søen blev 
genindviet i august 2010, 
har Skanderborg Kommune 
brugt pavillonen som ram-
me for borgerlige lørdags-
vielser i sommerhalvåret. 
Til og med september 2011 
har præcis 111 par sagt ja 
til hinanden her. Og mange 
flere kommer til i det fore-
stående sommerhalvår. Om-
givelserne er så romantiske, 
at det er næsten lige før, der 
gives garanti for livslange og 
lykkelige forhold.

Ramme om mange 
begivenheder
Riddersalen er blevet et 
efterspurgt sted, også når 
det gælder familiefester, 
jubilæer og møder.
   Huset blev opført i 1911, 
indviet i 1912 og var som-
merrestaurant frem til 1954. 
I 25 år herefter blev rum-
met brugt som plansilo til 
korn, hvorefter det forfaldt. 
Riddersalen var i miserabel 
stand, da den i 2004 blev 
fredet af Kulturarvsstyrel-

sen – pga en enestående 
arkitektur samt det forhold, 
at den var tidstypisk for sit 
byggeår. Næsten alle tilsva-
rende bygninger var væk, så 
denne her skulle reddes for 
eftertiden.
   Møllelauget henvendte 
sig til Arbejdsmarkedets 
Feriefond, som med en do-
nation på 2.250.000 kroner 
sikrede den nødvendige 
totalrenovering. Resultatet 
blev så godt, at Riddersalen 
i 2011 blev belønnet med 
Skanderborg Kommunes Ar-
kitekturpris for årets bedste 
renoveringsprojekt. 
   Udover at være ramme 
om bryllupper og mange an-
dre begivenheder er Ridder-
salen blevet et tilløbsstykke 
for mange af de 75.000, 
der årligt lægger vejen forbi 
Vestermølle. Det er blevet 
sædvane, at gruppebesø-
gende i møllemuseet også 
ser indenfor i Riddersalen 
for både at nyde bygningen 
og høre nogle af de mange 
historier, der knytter sig til 
stedet.  

111 par har sagt ja i Riddersalen 

Riddersalen i dag – fredet bl.a. pga unik arkitektur. Men 
hvem er arkitekten? Ingen ved det med sikkerhed, for den er 
bygget af lokal tømrer ”efter forbillede” fra en pavillon lavet 

til Landsudstillingen i Århus i 1909. Her var Danmarks den-
gang mest kendte arkitekt, professor Anton Rosen, idémand.

Riddersalen, som den så ud i 2009, lige før nedtagning, 
totalrenovering og genopbygning, i vid udstrækning af ny 
materialer, men efter den gamle tegning og i samme materi-
aler som i 1911.

Kornlager, 
forfald og 
fredning

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen
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Åbningstider

Alle hverdage ............kl. 9 - 17.30
Lør, søn ........................kl. 9 - 16.00
Helligdage ..................kl. 9 - 16.00

Tilbud på udplantningsplanter i kassevis!

Få en GRATIS 
blomst med i 
købet! 
Ved aflevering af 
denne annonce!

 

49 95
3 stk. 

Tvillingeblomst

89 95
5 stk. 

Bacopa

29 95
KUN

Engelsk  
pelargonie

99 95
5 stk. 

Spansk margurit

59 95
3 stk. 

Petunia

Normalt er der P-forbud på Vestermølles smukke 
gårdsplads, men ingen regel uden undtagelser. Når ve-
teranbiler i snesevis og endnu flere bil-entusiaster læg-
ger vejen forbi, er her en fantastisk udstillingsplads. 

Havestemning.

Vestermølles mel males af dansk, 
konceptavlet og kontrolleret 
brødkorn.

Lyssætning af privat villa i Egå

I dag trækker turbinen i Møllehuset igen den gamle stenkværn fra 1910, båndsaven og 
jævnstrømsdynamoen, som kan få 200 stk. 60 W pærer til at lyse samtidig. Det troede ingen 
mulig for få år siden, da turbinen blev halet op det gamle vandkammer – fyldt med dynd, hvor 
den havde stået uvirksom i mere end 50 år. Men vandenergiekspert Bendt Nielsen, Ry, trådte 
til – fik alt skilt ad, repareret og samlet igen. Takket være ham kan tusinder af gæster på Ve-
stermølle nu opleve et levende museum – og få friskmalet mel med hjem, produceret CO2-frit 
basis 400 liter vand i sekundet, eller 1.400 kubikmter i timen, svarende til 12-15 husstandes 
årsforbrug. 
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Renoveringsprojekt 
Mølledammen og 
Sønderbækken er 
fi nansieret af Skov- 
og Naturstyrelsen, 
Friluft sRådet, Direk-
toratet for Fødeva-
reerhverv, Nordea-
fonden Skanderborg/
Hørning, Skanderborg 
Lystf iskerforening og 
Visit Skanderborg. 

Med Realdania, Nordea-fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond, Forenin-
gen Plan-Danmark, Almenfonden og Fællesfonden som hovedsponsorer 
og en lang række ørige bidragydere har foreningerne på Vestermølle 
sammen med Skanderborg Kommune kunnet istandsætte og indrette 
bygningerne. Her ses, hvem der har bidraget. En uddybende fortegnelse 
fi ndes på www.vestermollelaug.dk 

DAKOFO 

FællesfondenForeningen
Plan Danmark

FORENINGEN VESTERMØLLE

Bygningsbevaringsfonden

Andelsfonden

Andelsforeningernes 
Humanitære og 
Kulturelle Fond   

Skanderborg Industri- og 
Haandværkerforening

Vestermølle Møllelaug

Fra venstre ses Ulla Lynge Hansen, Arne Nøhr Rasmussen, Niels Peter Skrubbeltrang, Mogens 
Bjerggaard Jensen, Jørgen Lund Christiansen, Bente Andesen, Tinne Mogensen og Mette 
Munkholm Bisbo. 

Jørgen Lund Christiansen, 
40 50 03 33, jlc-kommunika-
tion@post.tele.dk, formand   
             
Niels Peter Skrubbeltrang  
86 92 80 64 & 40 28 38 30, 
npskru@mail.dk, næstfor-
mand

Arne Nøhr Rasmussen, 86 
57 20 47, anr@tdcadsl.dk, 
kasserer

Mogens Bjerggaard Jensen, 
86 52 04 43, 30 62 52 09,  
mogens.bjerggaard@mail.
dk, sekretær

Ulla Lynge Hansen, 86 52 31 
21, 51 36 23 16, ulla.lynge@
hansen.mail.dk, Oplevel-
sesudvalget    

Mette Munkholm Bisbo, 
87 93 05 95 & 26 84 65 21, 
Bestyrelsesmedlem, munk-
holmmette@hotmail.com 

Bente Andersen, 86 57 70 
11 & 40 22 96 11, kojokum-
sen@mail.dk, suppleant, 
Aktivitetsudvalget

Tinne Mogensen, 20 81 
30 46, tinne@live.dk, sup-
pleant, Oplevelsesudvalget

Vestermølle Møllelaugs 
revisor: Statsautoriseret 
revisor Anders Christiansen, 
fa Beierholm

Bank: Nordea Skanderborg, 
konto 2640 7557 515 059
SE nr. 2905 9055

På generalforsamlingen 24. 
april ønske Mette Munk-

holm Bisbo ikke genvalg. 
Hun afløstes i betyrelsen 
af Bente Andersen. Til ny 
suppleant valgtes Frank 
W. Damgaard. De to sup-
pleanter deltager fuldt ud i 
bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen for Møllelauget 2011/12

Frank W. Damgaard blev 
indvalgt i betyrelsen på ge-
neralforsamlingen 24. april. 

Dagmars Venner

LIGHT FACTORY er en dynamisk virksomhed, der besidder 10 års erfaring 
med belysning af private huse og erhvervslokaler som Vester Mølle i tæt 
samarbejde med arkitekter og bygherrer. 

Lys er et kraftfuldt virkemiddel. Det kan fremhæve rum og forstærke 
arkitektoniske detaljer og funktionalitet. Vores tegnestue er en baseret 
på en kombination af arkitekter og teknikere, der arbjder tæt sammen 
med henblik på at skabe tidløst indretningsdesign, der følger de arkitek-
toniske linjer og fremhæver rummets kvaliteter. 

For at løse belysningsopgaver arbejder vi tæt sammen med den bel-
giske producent TAL, som producerer minimalistisk belysningsarmaturer 
af høj kvalitet og er førende inden for LED. 

Vi tror på glade kunder ! For at høre mere om hvad vi kan gøre for dig, 
kan du kontakte Rasmus Bak på tlf. 4014 8000. WWW.LIGHTFACTORY.DK

LIGHT FACTORY
MARØGELHØJ 11

8520 LYSTRUP
TLF. 40148000/22926585

WWW.LIGHTFACTORY.DK
WWW.INFO@LIGHTFACTORY.DK Lyssætning af kontor i København

Skanderborg 
Initiativ-prisen 2008

Skanderborgprisen 
Sporen 2009

Lokale- og Anlægs-
fonden

Land&FolkLand&FolkVestermølleAvisenVestermølleAvisen



Vestermølles 
grundlov 

Nøgleafsnit fra Lokalplan 119 vedtaget af 
Skanderborg Byråd 26. februar 2003

FORMÅLET er at muliggøre anvendelse af 
området ti l regionalt orienterede udfl ugts-, natur-, 

kulturhistoriske-, museums-, undervisnings- og 
restaurati onsmæssige akti viteter...

…samt ti l lokalt orienterede klub-, forenings-, 
friti ds-, søsports- og kulturakti viteter 

med ti lknytning ti l vand, natur og kultur.

VESTERMØLLES BYGNINGER forbeholdes ti l 
undervisnings-, kursus-, informati ons-, museums-, 

restaurati ons- og kulturelle akti viteter med betydning for 
og understøtt else af områdets særlige miljø og 

naturværdier samt oplevelsen heraf.

Vestermølle på østsiden af Skanderborg Sø har adressen Oddervej 80. Navnet er logisk nok, 
idet gården og vandmøllen blev opført mod vest i Fruering Sogn, hvortil Vestermølle hørte 
i tidligere tider. Her vises Vestermølles beliggenhed i forhold til Illerup Ådal, Skanderborg 
Kulturhus, Skanderborg Museum og Skanderborg Slot, hvoraf nu kun Slotskirken står tilbage. 
Ude i Dyrehaven uden for kortet ligger Skanderborg Bunkere, tidligere Frihedsmuseet, med 
orientering og et væld af våben og rekvisitter fra besættelsesårene 1940-45.

Slotskirken


