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Oplev det på Vestermølle:

• Vand og turbine maler korn og laver lys
• Virtuelt Museum:
- Søgelys på egnens største søn, Anders
Nielsen, Svejstrup Østergaard
- Syddansk Universitet fortæller 500 års
Vestermølle- og Danmarkshistorie

• Debatværkstedet:
- Københavns Universitet om udfordringerne frem til 2025
• Renovering og ibrugtagning af Riddersalen, fredet af Kulturarvsstyrelsen
• Land, Mark, Eng, Spor i Landskabet, Mølledam, Fiskestryg, Skov, Sø & Folk
• Aktive foreninger med 1.400 medlemmer

Erfaren gastronom
restauratør på Vestermølle
Kim Mouritzen og Sanne Ravn slår dørene op til Restaurant Vestermølle på fredag. Dagen efter,
pinselørdag, er det 98 år siden, der blev åbnet restaurant i Riddersalen. Det markeres med en
særlig menu. Se annoncen på midtersiderne.
erfarent køkkenteam samt på
titlen været gastronomboss i
Restaurant Vestermølle åbner
markedsførings- og eventUnisans, der også laver events
på fredag med 46-årige Kim
fronten sin kollega Sanne
og servicerer køkkener i MidMouritzen som restauratør og
Ravn. –Vi vil, siger restaudelfart, Voervadsbro og Gjern.
driftsansvarlig kok. Siden sin
ratøren, sætte oplevelse og
Unisans – Gastronomi &
læretid på Hotel Hvide Hus i
kvalitet i højsædet. Der vil
Event, med domicil i SkanderEbeltoft har Kim Mouritzen
blive budt på ægte, ærligt
borg og ledet af Conny Ericon
dygtiggjort sig og høstet
madhåndværk, uanset om det
Andersen, bakker op med den
erfaringer både som tjener
er til fest, møde, konference,
erfaring, virksomheden har
og kok på bl.a. Kellersgaard,
en event eller et besøg i
gjort sig i såvel Skanderborg
De 4 Årstider og Restaurant
restauranten.
som i resten af landet.
Ritz, alle i Århus, samt Divan
Kim Mouritzen stiller med et
1 i Tivoli. Siden 2008 har

Anders Nielsen, Svejstrup
Østergaard

Sjove og udbytterige timer for den
nysgerrige familie, besøgsgrupper,
skoleklasser og studerende
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Tak for de mange penge
Millionerne fra NordeaFonden grundstenen til et
Kultur- og Aktivitetscenter
I marts 2007 bevilgede
Nordea-Fonden Vestermølle
Møllelaug 2,5 millioner kroner
til renovering af Møllehuset og
etablering af historiske udstillinger i bygningen. Det skulle
ske med udgangspunkt i det
arbejde og de initiativer, som
andelsbonden Anders Nielsen,
Svejstrup Østergaard, stod for i
perioden 1885-1926 – et virke,
som bidrog til en markant og
positiv ændring og udvikling af
hele det danske samfund. Bl.a.
tog Anders Nielsen initiativ til
stiftelse af Andelsbanken, i dag
en del af Nordea.
Med donationen fra NordeaFonden blev grundstenen lagt
til et Kultur- og Aktivitetscenter
på Vestermølle ved Skanderborg Sø.
Fra 18 til 33 millioner
To år tidligere, i marts 2005,
fik Skanderborg Kommune ved
arkitektfirmaet Frost Larsen
A/S lavet en disponeringsplan
for Vestermølle til 750.000
kroner, som Realdania sponsorerede. Der blev opstillet et
samlet budget på 18 millioner
kroner i 2007-priser, heraf 4,2
millioner kroner til arbejderne
på Møllehuset og 1,8 millioner
til renovering af Riddersalen
– i alt 6,0 millioner kroner for
de arbejder, som Møllelauget
som lejer af bygningerne har
ansvar for.
I mellemtiden er Vestermølle-projektet vokset til 33

millioner kroner, hvoraf Møllelauget har ansvar for godt
15 millioner kroner, når byggeprojekterne og indretning af
Møllehuset samt Riddersalen
tælles sammen og uventede
arbejder med turbinetårn og
mølleri medregnes.
Da det stod klart, at disponeringsplanens budget ikke
holdt, trådte Nordea-Fonden
til med yderligere 2,2 millioner
kroner til Møllelauget, som
samtidig søgte en række andre
fonde og virksomheder om
midler – med positive reaktioner til følge fra mange af dem.
3.850.000 kroner fra
Arbejdsmarkedets
Feriefond
Arbejdsmarkedets Feriefond
har doneret 1,6 millioner kroner til udstillinger og inventar i
Møllehuset og 2.250.000 kroner til renovering af Riddersalen. Fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal er
modtaget 750.000 kroner, fra
Foreningen Plan-Danmark
500.000 kroner, fra Fællesfonden baseret bl.a. på kapital
fra Jyske Landboforeninger
450.000 kroner og fra Nykredits Fond 250.000 kroner. En
række givere og Skanderborg
Kommune tegner sig for de
øvrige midler.
4.950.000 kroner fra
Realdania til det samlede
Vestermølle
Da det stod klart, at der var
penge til renovering og indret-

ning af Møllehuset, forstærkede Foreningen Vestermølle,
som tegner alle lokalelejere
på Vestermølle, sin fundraisingindsats. Foreningen
havde i forvejen modtaget 1,2
millioner kroner fra Realdania
– øremærket som bidrag til
renovering af hhv Mølledammen, Møllehuset og Laden.
Siden har Realdania doneret
yderligere 3,0 millioner kroner
til Foreningen Vestermølle,
denne gang til renoveringsarbejderne på Nordlængen og
Sydlængen – et projekt, der
foregår netop nu og ventes
færdig til nytår. Hertil kommer
de nævnte 750.000 kroner til
disponeringsplanen fra 2005.
28 af de 33 millioner
kroner er sikret
Mens dette skrives, er der
sikret 28 af de nødvendige
cirka 33 millioner kroner til
Vestermølle-arbejderne, og
der er stadig ansøgninger til
vurdering i nogle fonde, organisationer og virksomheder
– og endnu nogle ansøgninger
i støbeskeen. Det er håbet, at
donorlisten i de kommende
måneder vil blive længere.
Medio maj 2010 har det
samlede Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle fået
midler fra de fonde, organisationer og virksomheder, som
er oplistet vedstående. Såvel
Møllelauget som Foreningen
Vestermølle benytter lejligheden til at takke for de mange
penge.
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Bidragydere til Vestermølle-renoveringen
og indretning af udstillinger med basis i
landbrug og erhvervsvirke, april 2010

Foreningen
Plan Danmark

Skanderborg Industri- og
Haandværkerforening

Fællesfonden

Andelsforeningernes
Humanitære og
Kulturelle Fond

Andelsfonden

DAKOFO
Bygningsbevaringsfonden

FORENINGEN VESTERMØLLE

Vestermølle Møllelaug

Skanderborg
Initiativ-prisen 2008

Skanderborgprisen
Sporen 2009

Renoveringsprojekt
Mølledammen og
Sønderbækken er
finansieret af Skov- og
Naturstyrelsen, Friluftsraadet, Nordeafonden, Skanderborg
Lystfiskerforening og
Skanderborg Kommune
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Et helt specielt sted

Af borgmester
Jørgen Gaarde,
Skanderborg Kommune
Vi har i dag et sted, hvorfra
piger og drenge rigger deres både til og stævner ud
på søen, mens lystfiskere
samles i klubhuset til en
snak om de sidste fangster.
Udenfor rappeller efterlønnere i skoven, og til nytår
får de følgeskab af spejderne. Her mødes børn,
unge og voksne i alle aldre
i smukke gamle bygninger
tæt ved skov og sø.
Dette helt specielle sted
er Vestermølle, hvor også
stenhuggere, jægere og
mange andre kommer.
Stedet er i rivende udvikling. Nu er det mere end
600 kvadratmeter smukke
Møllehus renoveret totalt.
Et virtuelt museum er
kommet til, og der er givet
plads til en restaurant.
Her kan du se, hvordan
vandmøllen maler korn til
mel. Går du videre ind i
det virtuelle museum, kan
du med et par klik med en
mus finde vej gennem de
seneste 500 års historie for
både Vestermølle, egnen
og hele landet. Især vil du
få et indblik i andelsbe-

vægelsens betydning for
Danmarks erhvervsudvikling siden 1865.
I Debatværkstedet toner
billederne frem på storskærme og filmlærred om
de udfordringer, verden
står med for at kunne
skaffe mad til jordens
befolkning. Natur, energi,
klima, økologi, bioteknologi og pengeproblemer
er andre emner, du kan
dykke ned i. Her er stof
til eftertanke både for
skoleelever, unge under
uddannelse og voksne
besøgende. Hvis du vil,
kan du slutte dit besøg
med et lækkert måltid i
restauranten eller på en af
terrasserne.
Drømmene blomstrer
Skoven og søen har altid
været der. Det første Møllehus blev bygget for 500
år siden. Men mulighederne for aktiviteter er
ikke kommet af sig selv.
Frivillige fra Vestermølle
Møllelaug har med deres
entusiasme arbejdet for
at få ideerne til at vokse
og blive til virkelighed til
gavn for alle i Skanderborg Kommune. Samtidig
har Møllelauget rejst de
nødvendige penge til at
indrette og sætte Møllehuset i stand. Skanderborg
Kommune er glad for også
at kunne bidrage.
Det er dejligt, når begejstringen og lysten til at
lave noget godt har frit
spil. Og dejligt at have
dette helt specielle sted.
Jeg vil gerne sige tillykke
og tak til Vestermølle
Møllelaug for det store
arbejde.

Entré 30 kroner
Prisen for besøg i Museet/Kværnrummet, Virtuelt
Museum og Debatværkstedet er sat til 30 kroner. Børn
under 12 år har gratis adgang. Der gives ikke grupperabat. Til gengæld stilles guide og ordstyrer i Debatværkstedet til rådighed u/b ved besøg af større grupper.
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Om
navnet Land & Folk
Da DKP, herunder Land og Folk, kollapsede, glemte den
sidste redaktør, Frank Aaen, at beskytte rettighederne til
navnet. Efter 10 år uden udgivelse var navnet frigjort, og
for 2.700 kroner købte en skanderborgenser rettighederne
til det i Patentdirektoratet. Det er nu stillet vederlagsfrit til
rådighed for Vestermølle Møllelaug, som finder, at det er
et fantastisk navn – når der ses bort fra dets historie efter
de første år som illegalt blad under besættelsen frem til
1945. Det er opfattelsen, at brugen af navnet Land & Folk vil
have interesseskabende værdi og samtidig matche bladets
indhold: Vestermølle Møllelaug vil beskæftige sig med både
Danmarks historie, befolkning og fremtid.

Møllelaugets seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som altid deltager i møderne, maj 2010. Fra venstre Arne Nøhr
Rasmussen, Bente Andersen, Mette Munkholm Bisbo, Kirsten Stranges, Ulla Lynge Madsen, Hans Toft, Jørgen Lund Christiansen
og Mogens Bjerggaard. Foto: Lars Lassen.

Vestermølle åbner på fredag
Fredag før pinse – på fredag
21. maj kl. 11.00, når skoven
står lysegrøn mod hhv mølledammens og søens vandspejle – åbner Møllelaugets
udstillinger på Vestermølle
ved Skanderborg Sø.
Når dette læses, har
Restaurant Vestermølle
allerede slået dørene op –
såvel til a la carte restauranten som selskabslokalerne
og, når vejret er til det,
servering på udeterrasserne
mod gårdrummet eller mølledammen.
Ni år undervejs
For Møllelaugets bestyrelse
er det en gammel drøm,
der går i opfyldelse. Det
begyndte med etablering af
en idé- og arbejdsgruppe.
Tankerne var mange, men
pengene til at realisere dem
få – eller rettere: Der var
ingen midler overhovedet!
Hurtigt stod det derfor klart,
at der kun var én vej frem:
At formulere og præsentere
et så gennemarbejdet og
tillidsvækkende projekt
baseret på en forhåbentlig
bæredygtig idé, at der var
basis for at blive taget alvorligt ved en række fondes
bestyrelsesborde.
Vestermølles Grundlov
Kunne vi nå hertil, måtte
der være basis for, at Skanderborg Kommune ville
være med også. Det burde
ikke være helt umuligt – i
lyset af, at Lokalplan 119
om netop Vestermølle var
blevet vedtaget 26. februar
2003. Nøglebestemmelserne i lokalplanen – i daglig
tale Vestermølles Grundlov
– gengives vedstående.
Stiftende generalforsamling 30. marts 2004
Trods skepsis fra nogle
sider, troede vi efter tre
års forarbejde så meget på
sagen, at der blev indkaldt
til stiftende generalforsamling i Vestermølle Møllelaug
30. marts 2004. Der forelå
da både et idékatalog og
forslag til vedtægter. Foreningens formål skulle være
at arbejde for istandsættelse af Mølledammen,
Møllehuset og Riddersalen
med omgivelser og efterfølgende tilbyde oplevelser og
aktiviteter for besøgende.

Der skulle, såvel på traditionel vis som ved brug af
IT-teknologi, laves engagerende udstillinger om
egnens og landets erhvervs-, natur- og kulturelle
udvikling gennem 150 år og
de udfordringer, som samfundet står overfor vedrørende bl.a. energiproduktion og forbrug, klimaforhold
og bioteknologi.
Brug restauranten
– også for at gavne
Vestermølle-udstillingerne
Et er anlæg og investeringer,
noget andet den efterfølgende driftsøkonomi. Med
tanke herfor kom formålsbestemmelsen for seks år
siden også til at rumme et
afsnit om, at Møllelauget
kan udleje lokaler til bl.a.
restaurationsdrift, og at
indtjeningen skal bruges til
hjælp til drift af udstillingsvirksomheden. Der skal
mere til for at drive museum og udstillinger i Møllehuset. Men vi håber, at alle
vil tænke på, at hver krone,
der lægges på Restaurant
Vestermølle, vil efterlade
nogle øre til glæde for Møllelaugets virke og dermed
for Skanderborgegnen.
Mølledammen skal igen
trække kværnen og
elgeneratoren
Mens denne avis trykkes,
arbejdes der stadig på at
få mølledammens vand til
via højdeforskellen i et helt
nyt turbinetårn at drive
den gamle, men renoverede Vestermølle-turbine.
Den skal igen, efter årtiers
glemsel og rust i bunden
af det gamle turbinetårn,
trække hhv kværnen og en
jævnstrømsgenerator i Møllehuset. Her stod for øvrigt
Skanderborgs første elværk.
Køb en pose mel og bag
et Vestermøllebrød
Forhåbentlig nås det alt
sammen inden pinse. Det
er målet, at den besøgende
skal kunne købe en pose
nymalet Vestermøllemel og
efterfølgende derhjemme
bage et groft brød, som
det skete ved Frederik II’s
hof på Skanderborg Slot i
1500-tallet. Da Skanderborg
i 1583 fik købstadsprivilegier, var Vestermølle

Kgl. Hofleverandør, mens
kronprinsen – den senere
Chr. IV – lærte sig at sejle på
søen og jævnligt gik i land
ved Vestermølle. Naturligvis
gjorde han det.
Officiel indvielse 27.
august, når også Riddersalen er totalrenoveret
Skulle en detalje eller to
ikke være på plads på
fredag, vil der alligevel være
meget at opleve – både i
Møllehuset og på Vestermølle i det hele taget. Og
vi har garderet os: Den officielle indvielse finder først
sted efter sommerferien,
nemlig fredag 27. august.
Da skal alt være i orden.
Til den tid er også Riddersalen, den fredede pavillon
i haven ud mod søen, taget
i brug efter endt totalrenovering. Sådan må det være,
for de første brudepar har
reserveret dette fantastiske lokale til deres fest.
Kulturarvsstyrelsen, som
har fredet Riddersalen, har
det godt med, at den vil
blive brugt til særlige sammenkomster – sådan som
den var tænkt, da den blev
bygget i 1912.
Dagmarbro på plads
til august
I Foreningen Vestermølle,
som Møllelauget sammen med Vestermølles
øvrige brugerforeninger er
medlem af, satses der på,

at der til august neden for
Riddersalen vil være anlagt
en ny, godt 40 meter lang
Dagmarbro. Så langt skal
vi ud, for at Skanderborgs
turistbåd med plads til 73
gæster ved anløb kan have
tilstrækkeligt vand under
kølen. Fra det øjeblik broen
er der, gør det gode skib
Dagmar på rundturene i
søen stop ved Vestermølle,
lover skipper Bøgh. Dagmarbroen bliver handicapvenlig
– og bygges samtidig sådan,
at kørestolsbrugere herfra
sikkert kan dyrke lystfiskeri.
Kom fra søsiden, i bil,
cyklende eller gående
Frem til afslutningen
på byggearbejderne på
Nordlængen og Sydlængen
på Vestermølle må der
på travle dage desværre
forudses P-problemer. Men
allerede nu er situationen
bedret, idet der netop er
færdiggjort en ny P-plads
mellem Oddervej og vejen
herfra ind til Vestermølle.
Her kan der holde et halvt
hundrede biler.
I Vestermølle Møllelaug
glæder vi os til at få besøg.
Kom fra søsiden, i bil, cyklende eller gående! Alle er
velkomne!
Venlig hilsen
Vestermølle Møllelaug
Bestyrelsen

Vestermølles
grundlov
Nøgleafsnit fra Lokalplan 119 vedtaget af
Skanderborg Byråd 26. februr 2003
FORMÅLET er at muliggøre anvendelse af
området til regionalt orienterede udflugts-, natur-,
kulturhistoriske-, museums-, undervisnings- og
restaurationsmæssige aktiviteter...
…samt til lokalt orienterede klub-, forenings-,
fritids-, søsports- og kulturaktiviteter
med tilknytning til vand, natur og kultur.

VESTERMØLLES BYGNINGER forbeholdes til
undervisnings-, kursus-, informations-, museums-,
restaurations- og kulturelle aktiviteter med betydning for
og understøttelse af områdets særlige miljø og
naturværdier samt oplevelsen heraf.
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VESTERMØLLE
Oddervej 80
A: Kursuscenter Vestermølle
B: Resturant Vestermølle
C: AFS Aktiv Fritid Skanderborg
D: Vestermølle Møllelaug
E: Skanderborg Lystfiskerforening
F: Skanderborg Jagtforening
G: Livslang Idræt
H: Smedeklubben Phønix
J: Skanderborg Junior Sejlklub
K: LOFs Stenhuggerskole
M: DDS Skanderborg gruppe
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Grafik: Poul Kirk.

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 Frihedsmuseet med orientering og et væld af våben og
rekvisitter fra besættelsesårene 1940-45.

Møllehuset, Riddersalen, de snart nyrenoverede landbrugslænger samt Stuehuset på Vestermølle danner rammer om et vidtforgrenet foreningsliv. Her vises, hvem der bor hvor på
Vestermølle. Et par steder er skitsen udtryk for forhåbninger. Mens dette skrives, er et par
fondsansøgninger til behandling. Et positivt resultat vil sikre etablering af en Dagmarbro, et
slæbested til lystfiskere og andre bådfolk samt en udbygning af sejlernes bro. I dag bruges
den gamle klassicistiske lade fra 1841 som vinterhi for både og andet grej. Øverst på skitsen
er indtegnet et nyt bådehus, som – hvis der kan skaffes midler – tænkes bygget i 2011. Det vil
frigøre Laden, så den kan isoleres til helårsbrug og blive et multifunktionshus for Skanderborg.
Her kan afvikles udstillinger, koncerter, møder og sammenkomster med op til 232 spisende
gæster. Restaurant Vestermølles køkken er forberedt til at klare opgaven.

Vestermølle gennem 500 år
Det gamle stuehus med mølleriet
bagved, som brændte i 1909.
Vestermølle er placeret ved
Sønderbækkens udløb i Skanderborg Sø og kendes tilbage
fra i hvert fald 1536. Her er
vandets kraft blevet udnyttet
gennem århundreder – først
over skiftende møllehjul,
senest i en mere effektiv turbine, som har trukket kværn,
valse, båndsav og slibesten
– samt i nogle årtier også en
jævnstrømsgenerator.
Skanderborgs første elværk
stod på Vestermølle. Det trak
malkemaskinen og leverede
lys til gården samt nabobebyggelserne op ad den gamle
Oddervej.
I 1587 fik Vestermølle bevilling til at levere mel til hoffet
på Skanderborg Slot, hvor
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Frederik II ofte opholdt sig.
Sønderbækkens okkerholdige vand er blevet udnyttet
som råvare til produktion af
okkerfarver.
I juni 1909 satte et lyn den
da stråtækte møllebygning
med tilhørende stuehus
i brand. Et efterfølgende
voldsomt regnskyl fik mølledammen til at bryde sammen, og den brændende
bygning blev med møbler
skyllet ud i søen.
Et nyt stuehus blev bygget
højere oppe, mens der på
brandtomten blev opført et
nyt kværnrum med kornmagasin samt vognport og en
staldlænge.
I 1912 blev det etableret

Møllehuset på Vestermølle 1909 – 2009.
sommerrestaurant på
Vestermølle og samtidig
opført en Riddersal med
tilhørende dansepavillon
og en Munkestue, hvor
den almindelige tørst
kunne stilles. Bagved i
haven lå en overdækket
keglebane.
Sten fra det
gamle møllehus
renses og gøres
klar til genbrug,
februar 2009.

Frem til 1954 var Vestermølle et kendt udflugtsmål
for skanderborgere og
oplandets beboere. Det
var hertil, mange skoleudflugter gik – og mangt et
ungt par fandt hinanden til
lørdagsdans. Mange kom
i sommertiden hertil med

Møllehuset juni 2010 er lavet efter
tegning fra 2009-bygningen.
Dagmar, som turistbåden
også hed dengang.
Indtil midt i 1900-tallet
var Vestermølle en proprietærgård på 135 hektar.
Hovedparten af marken
lå på plateauet 45 meter
højere mod øst – og er i
dag bebygget og en del af
Her lå de tidligere møllehuse.
Billedet viser
klart, at Møllehuset anno 2010
er en totalrenovering, marts
2009.

bydelen Skanderborg Øst.
På Virtuelt Museum i
Møllehuset (se side 7) kan
den besøgende fra 21. maj
med museklik selv finde
vej gennem Vestermølles, Skanderborgegnens
og Danmarks historie fra
1500-tallet til i dag.
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Der sker andre større arrangementer på Vestermølle i
løbet af sommeren, bl.a.:

Kære brugere
på Vestermølle!
samlede kommunale bevilling i perioden 2007 – 2010
er oppe på 4,1 millioner
kroner Herudover har Skanderborg Kommune bevilget
ca. 3 millioner til konkrete
projekter på Vestermølle
– herunder flytning af DDS
spejderne til stedet.
Skanderborg Kommunes
andel i renoveringen af
Af formand for Skanderborg Vestermølle udgør kun
en brøkdel af de samlede
Kommunes Kultur- og
udgifter. Resten tilvejebrinSundhedsudvalg
ges af de frivillige ildsjæle og
Jens Grønlund
foreninger, der har til huse
på Vestermølle.
Fra mit første besøg på Vestermølle i 2006 og til denne Jeg må udtrykke min allerforårsdag i maj 2010 er der største respekt for den indsats, der er ydet, og som har
sket ting, som jeg tilbage i
2006 næppe troede muligt. resulteret i, at de forholdsvis
få millioner fra Skanderborg
Det er med stor glæde, at
Kommune er vokset til
jeg i dag kan se frugten af
foreløbig i underkanten af 30
den enorme indsats, der
millioner. At det har kunnet
fra forskellig side er ydet
lade sig gøre er så fantastisk
siden da.
og overraskende, at jeg næpByrådet i den daværende
pe havde troet det muligt.
Skanderborg Kommune
Vestermølle er i dag Skanindstillede i 2005 til Samderborg Kommunes største
menlægningsudvalget, at
kultur- og aktivitetscenter,
der med virkning fra 2007
som huser en lang række
bevilges 6 millioner kroner
foreninger – og flere komover en seks-årig periode
mer til. Der skal fra Kulturtil medfinansiering af den
og Borgerserviceudvalget i
forestående renovering af
Skanderborg Kommune lyde
Vestermølle.
Byrådet i den ny Skander- en stor tak og et stort til
lykke med det resultat, der
borg Kommune besluttede
ses i dag.
at leve op til denne indstilling, hvilket betyder, at den

Vestermøllemarked
søndag 13. juni
Hvert år den anden søndag i
juni indbyder Møllelauget til
Vestermøllemarked. Traditionelt er markedet med boder og udendørs café blevet
afviklet på gårdspladsen.
Sidste år var den okkuperet
af håndværkere, hvorfor boderne og forskellige indslag
blev henlagt til Sydhaven
ned mod Riddersalen og
bækken. Alle var enige om,
at det var den helt rigtige og
blivende plads.
Men anden søndag i år,
13. juni kl. 10.00 – 16.00,
er der pga byggeri hverken
plads her eller i gården.
Men der vil blive fundet
plads til boder, madsalg og
udskænkning, så kom trygt.
DM i essesmedning
Vestermøllemarked 2010
byder på DM i essesmedning i hele fire klasser: 1) for
alle interesserede over 18
år, tilmelding på dagen, 2)
åben klasse for begyndere,

3) smede/lærlinge og 4)
mesterklassen. Deltagerne
kan komme med egen esse
eller bruge udstyr, som arrangøreren, Smedeklubben
Phønix, stiller til rådighed.
DM arrangeres i samarbejde
med Danske Essesmede.
Mere på www.smedeklubbenphonix.dk
Fem guidede
rundvisninger
På markedsdagen bliver
der lejlighed til hver hele
time – 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 og 15.00 – at få en
guidet rundtur på Vestermølle. Kom og se den
igangværende renovering af
Nordlængen og Sydlængen
samt Riddersalen, som er
ved at være klar til aflevering 14 dage senere. Og se
det ny stryg fra Oddervej
langs Mølledammen, forbi
kildevældet og Kærlighedsstien, ned over dæmningen
ved dammen og videre ned

forbi – og med sving ind i –
Sydhaven på turen ned til
søen. For første gang i 500
år kan ørrederne igen gå op
i Sønderbækken for at gyde.
Når Sydhaven senere i år
er færdigrenoveret, vil her
være et intimt og smukt
område med serveringsterrasse ned mod Riddersalen
og over mod bækkens
slyngninger.

Sønderbækkens nyanlagte slyng når ind i Sydhaven foran Riddersalen.

RÅDGIVERGRUPPEN på VESTERMØLLE
Totalrådgiver:
Arkitektfirmaet FROST LARSEN A/S
Restaureringsarkitekt:
Søren Gottfred Petersen m.a.a.
Landskabsarkitekt:
Birgitte Henningsen m.a.a., PLR
Ingeniør: TRI-consult A/S

ARKITEKTFIRMAET FROST LARSEN A/S
og de andre parter i rådgivningsgruppen, har
siden 2004 været beskæftiget med renoveringsopgaver på Vestermølle.
Der blev udarbejdet en disponering af bygningerne i tæt samarbejde med de foreninger
der har til huse på stedet. MØLLEBYGNINGEN indeholder foruden møllefunktioner,
restaurant, møde- og klublokaler, samt en
historisk udstilling omkring landbruget og
andelsbevægelsen. Desuden findes lokaler
for Vestermølle Møllelaug og Aktiv Fritid.

LADEN, indeholder faciliteter for kursusvirksomhed med bl.a. mødesal for ca. 250 personer.
Den fredede RIDDERSAL, en træpavillon fra
1912, er restaureret i samarbejde med Kulturarvstyrelsen og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Bygningen vil i sommerhalvåret indgå som et tilbud i forbindelse med
restaurant og kursusvirksomheden samt
blive brugt som Skanderborg Kommunes
bryllupssal .
NORD- og SYDFLØJEN indeholder klubfaciliteter for div. fritidsklubber i Skanderborg.
Udearealerne bliver disponeret, således at
de understøtter funktionerne på stedet.

• Weekenden 5.-6. juni er
Lystfiskerforeningen vært
for en sandartfestival,
som samler fiskere og
både langvejsfra. Der dystes om at hale de største
fisk op af søen.
• Dansk Mølledag søndag
20. juni markedsføres
over hele landet. Møllehuset åbner denne dag
kl. 10.00 og ikke som
sædvanlig kl. 11.00
• I weekenden 21.-22.
august indbyder Skanderborg Junior Sejlklub
sejlerbørn og unge fra
nær og fjern til den
traditionsrige Vestindien
Cup. Navnet er inspireret
af navnene på to af øerne
i søen, Sct. Thomas og
Sct. Helene. I stævnets
anledning hedder et landgangssted på fastlandet
Sct. Croix..

Bygning 1
Stuehuset
Søeng
Oddervej
Bygning 4
Nordfløj,
Staldbygningen

Mølledammen
Bygning 3
Møllebygningen

Bygning 2
Sydfløj
Bygning 5
Laden

Sønderbækken

Skanderborg Sø
Bygning 6
Riddersalen
Bygning 7
Keglehuset

Søeng

Totalrådgiver:
Arkitektfirmaet FROST LARSEN A/S
Nørregade 12, 8260 Skanderborg
Tlf: 86 52 18 22
www.frostlarsen.dk

Øvrige rådgivere:
Ingeniør: TRI-CONSULT A/S
www.tri-consult.dk

Restaureringsarkitekt:
Søren Gottfred Petersen m.a.a.
Landskabsarkitekt:
Birgitte Henningsen m.a.a., PLR

5

VestermølleAvisen Land&Folk

Kan få 20 stk. 60 W pærer
til at lyse eller trække
Vestermølles kværn
400 liter vand i sekundet.
Så meget kræver turbinen
på Vestermølle for at yde
optimalt. Mølledammen
tilføres sædvanligvis kun
25 liter i sekundet – mere
i et regnfuldt efterår og
når sneen smelter efter
en hård vinter, mindre i en
sommer-tørkeperiode. Men
normalt cirka 25 liter. Der
skal således sættes vand i
banken, Mølledammen, i
16 timer for at kunne køre i
én time.
To faktorer afgør den energimængde, turbinen kan
skabe. Faldhøjden har større
betydning end vandmængden. Når Mølledammen
er fuld, er faldhøjden 4,15
meter inklusive et meterhøjt
udtræksrør med en diamter
på 30 cm under turbinekam-

meret. I princippet er det
lige meget, hvor i faldforløbet turbinen er placeret, da
træk under den har samme
effekt som tryk over den.
Beregningsformlen
er vandmængden (0,4
kubikmeter pr. sekund) x
faldhøjden x 7. De 400 sekundliter og højdeforskellen
på 4,15 meter giver således
regnestykket
7 x 4,15 x 0,4 = en effekt på
11,62 KW.
Det er den energimængde,
der skal til for at få cirka 20
gammeldags 60 W til at lyse
på samme tid. Det vil dog
være fornuftigere at bruge
energisparepærer med fire
gange så stor lysstyrke –
eller de nyeste LED-pærer,
som kun bruger 5 W for at
lyse som en gammeldags 60

W pære. Når vandstanden
i dammen er faldet med 55
cm., er effekten reduceret
til 9,52 KW (7 x 3,4 x 0,4).
Skanderborgs første
elværk
Turbinen på Vestermølle,
Skanderborgs første elværk,
har aldrig produceret vekselstrøm – kun jævnstrøm.
Der var lyspærer i Stuehuset
Bendt Nielsen præsenterer den fuldstændig adskilte turbine. Han lover, den kan samles igen
og nok skal komme til at lave både strøm og trække kværnen.

De har taget møllevandet
I gamle dage – for et halvt hundrede år siden, havde
Vestermølle langt mere vand end i dag. Da skulle Sønderbækkens vand ikke deles med det ny stryg, som nu
fødes fra en bæk anlagt i sydsiden af Mølledammen.
Stryget passerer den gamle overløbsdæmning og har på
intet sted et fald på over 20 promille – den stigning, som
ørrederne ubesværet kan klare, når de går op for at gyde.
Dengang blev der ad gravede kanaler tilført vand også fra
Holtsbækken. Også her har lystfiskere og naturfolk vundet over erhverv og kulturarv. Holtsbækken er for længst
ført tilbage til sit gamle løb.

Anders Sørensen (billedet),
formand for Smedeklubben
Phønix og hans medlemmer
demonterede Kværnrummets inventar og har forestået geninstallationen.

Solidt håndværk
og øje for detaljen

Ole Sommer A/S løser også opgaver på Vestermølle – i 2009 renoveringen af
Laden (billedet) og i år arbejderne på Sydlængen og Nordlængen.

Ole Sommer A/S står for
• Opgaveløsninger fra hovedentrepriser til løse tagsten
• Fagagentrepriser:
- Byggemodning
- Jord
- Renovering
- Kloak
- Belægning
- Beton
- Mur
Familievirksomhed med 40 års erfaring og dygtige medarbejdere.

86 92 71 66
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og hos naboerne op ad
den gamle Oddervej samt i
Riddersalen. Når vandstanden i dammen faldt, blev
turbinetrykket svagere – og
det gjorde lyset i elpærerne
også. Sådan virker jævnstrøm. Men fremskridtet
fra stearinlys og petroleumslampe var alligevel
fantastisk.
Elværket trak også malkemaskinen på Vestermølle.
Det gjalt om at have optimalt med vand i dammen,
når det morgen og aften var
malketid – og når kværnen, valsen, slibestenen
og båndsaven i Møllehuset
ind imellem skulle køre.
Disse maskiner var ikke
eldrevne, men kørte ved et
sindrigt remtræk – først fra
turbinens aksel til en fordelingsaksel ophængt under
loftet i møllen og herfra
ny remtræk til de enkelte
maskiner.
Fra møllehjulsromantik
til optimal udnyttelse af
vandkraften
Turbinen sad skjult for øjet
nede i bunden af et vandfyldt betontårn. Der var
mere romantik og synlighed
før industrialiseringen og
turbinens indtog – dengang
vandet drejede det store
vandmøllehjul. Da kunne
envher se, hvordan det hele
fungerede.
Sådan bliver det også på
Vestermølle nu, idet der

Fortid og
fremtid
På Vestermølle vil vi
trække linjer fra tiderne,
der var, til i dag og ind i
fremtiden. Derfor er der
i møllens Kværnrum små
udstillinger af fortidens
maskiner og redskaber
både hvad erhverv og
husholdning angår. Og
via storskærme tages
aktuelle problemer og
udfordringer op – både
for Danmark og globalt.

mellem møllen og det ny
turbinetårn er isat et stykke
tykt glas, så den besøgende
kan se ind i kammeret og
her opleve vandkraften
dreje turbinen.
Et besøg på Vestermølle giver derfor basis for
overvejelser og dialog om
produktion af alternativ,
CO2-neutral energi. På
storskærm eller filmlærred i
møllen vises en kortfilm om
bioenergi, jordvarme, sol-,
vind- og vandenergi. Læs
artiklen på midtersiderne.
Vestermølle og Itaipu –
samme princip
Vandmøller er helt sikkert
det alternativ, der kan
bidrage mindst til fremtidens danske energiproduktion. Men andre steder i
verden betyder vandkraft
meget – f.eks. i Brasilien
og Paraguay, hvor klodens
bedst producerende vandkraftværk ved Itaipufloden
på grænsen mellem de to
lande har 63 millioner liter
vand i sekundet og en faldhøjde på 160 meter. Her leveres fra 20 turbiner 80 pct.
af elforbruget til Paraguay
med seks millioner mennesker og næsten en fjerdedel
af al elkraft til Brasilien med
200 millioner indbyggere.
Det er andre forhold end på
Vestermølle. Men princippet er det samme.
Entusiast og fagmand har
retaureret turbinen
Arkitekt Bendt Nielsen,
Ry, har for Møllelauget
forestået renoveringen og
geninstallationen af den
gamle turbine. Den var
ikke køn at se på, da den
efter årtier i bunden af det
gamle turbinetårn uden
vand i bleve halet op i lyset
for et par år siden. Skidt og
rust havde så godt fat, at
et årelangt bad i olie ikke
kunne løsne op. Der skulle
hammer og mejsel til. Det
nødvendiggjorde efterfølgende indlæggelse på
Maskinfabriken Rival over

Dokumentation, is og juice
Når det gælder kulinariske oplevelser og forfriskninger,
henviser Møllelauget til naboen Restaurant Vestermølle.
Dog etableres i Kværnrummet et lille salg af is og juice.
Besøgende i museet vil også kunne købe dvd’er og
andet dokumentationsmateriale med reference til Møllehuset, Riddersalen og udstillingerne.

Vestermøllemel fra
landet til
folket
Når vandkraften på
Vestermølle igen trækker
kværnen, skal det ikke
blot være for at vise
hvordan. Der skal males
mel af brødhvede og rug.
Møllelauget har søgt
Fødevareregion Vest om
tilladelse til at pakke det
i poser og sælge det til
besøgende – samt til
Restaurant Vestermølle.
Frederik II og Chr. IV
hentede mel her. Møllelauget bliver næppe
igen Hofleverandør, men
har det også fint med at
satse på leverancer af
forarbejdede kvalitetsafgrøder fra landet til
folket.
for Svejstrup Østergaard.
Her har fagfolk under Bendt
Nielsens ledelse udført små
mirakler – og forhåbentlig
med det resultat til følge, at
alt kan samles igen og bringes til at køre allerede 21.
maj, eller i hvert fald meget
hurtigt herefter.
Bendt Nielsen er mølle- og
vandentusiast og har også
forestået moderniseringen
af Ry Mølle, der fødes fra
opstemningen på venstre
side af vejen ud af Ry mod
Silkeborg og ledes ind i et
par større turbiner i den
gamle vandmøllebygning på
højre side af vejen. Til trods
for en ringe faldhøjde på
kun cirka 1,5 meter er produktionen her så stor, at det
er rentabelt at konvertere
jævnstrømmen til vekselstrøm og levere til elnettet.
Svend Ravn, formand for Landboforeningens Seniorklub, har sammen med flere af sine medlemmer
være medhjælpere på flere praktiske opgaver på Vestermølle.
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Dit væsens rod og din fremtid
•
•
•
•
•

•

Merete Bo Thomsen har med udgangspunkt i Vestermølle skrevet en danmarkshistorie til ITmediet. Her ses hun sammen med Mogens Rostgaard Nissen på Vestermølle.
”Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod.”
Sådan skrev Nobelpristageren Johs. V. Jensen i Hvor
smiler fager den danske
kyst – digtet, der var på tale
som nationalsang i stedet
for Oehlenslagers Der er et
yndigt land.
Det er ikke skatte alt det,
generationerne før os har
efterladt. Men det er alt
sammen vores historie. Og
den er god at kende – og
lære af, hvis fremtidens
udfordringer skal tackles
optimalt. Ud herfra valgte
Møllelauget arbejsdstitlen Dit væsens rod og din
fremtid, da arbejdet med
at fortælle Vestermølles og
dele af Danmarks historie
blev igangsat for et par år
siden.
Virtuelt Museum
Det lå fra starten fast, at
resultatet skulle opleves
på Vestermølle – og at der
ikke bare skulle laves et
traditionelt museum. Det
endte med et Virtuelt Museum – som udfordrer den
besøgende.
Virtuelt Museum er et
trebindsværk, som har to
forfattere:
• Cand. mag. in spe,
Merete Bo Thomsen
har i samspil med lektor
Mogens Rostgaard Nissen, begge Syddansk
Universitet, skrevet to af
historierne:
- Om Vestermølle gennem de seneste 500 år
- Om erhvervsudviklingen siden 1865,
da forandringen fra
bondesamfund til det
Danmark, vi har i dag,
tog sin begyndelse – og
med gårdejer Anders
Nielsen, Svejstrup
Østergaard mellem
Skanderborg og Ry, som
en af hovedaktørerne.
• Seniorrådgiver Henning
Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut,
Københavns Universitet,
som tager tråden op og
vurderer den udvikling,

vi kommer til at opleve
frem til 2025.
Ny teknologi, helt
enkel betjening
Alle tre fortællinger ligger
i billeder og korte tekster
på Vestermølles server og
kan med enkle museklik af
den besøgende i Virtuelt
Museum kaldes frem på
22 tommer skærme. Det
er så enkelt, at også ikke IT
kyndige kan være med.

Bind I: Genem fem
århundreder
Vestermølle er udgangspunktet i Bind I, men der
fortælles om forholdene
generelt i Danmark op gennem århundrederne – om
bl.a.
• møllens funktion og
teknik
• om dens produkter til
mennesker og dyr
• om Vestermølles skiftende ejere – som rækker

Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard,
var idérig og flittig og nåede endog meget store resultater – og fik sine nedture. Egenrådighed var medvirkende
årsag til, han efter 40 års organisationsvirke mistede sine
poster og døde et par år efter i 1928. Ved begravelsen
var der rejst en flagallé fra Svejstrup Østergaard til Dover
Kirke, og hurtigt efter blev der lavet en mindelund ved
Ryvejen. Andelsforeningerne Humanitære og Kulturelle
Fond bekostede i 2009 en renovering af mindestenene
her. Historien om egnens store søn fortælles på Virtuelt
Museum.

fra Ring Kloster frem til
reformationen, da Kronen
tog gods fra kirken, til
fæstebønder og selvejere
privilegier og påbud og
en senere liberalisering
møllens betydning for
lokalsamfundet
dens brugere og medarbejdere
en møllersvend, der
endte på skafottet, men
først skrev sin selvbiografi
Vestermølles udvikling til
en velstående proprietærgård og et senere
udflugtssted
afviklingen af såvel mølleri som landbrug – og
den okkerproduktion, der
også har fundet sted.

Bind II:
I mere end en menneskealder – fra 1885 til 1927
– prægede Anders Nielsen,
Svejstrup Østergaard,
landbrugets og dermed
Danmarks udvikling måske
mere end nogen anden på
sin tid. Det handler Bind II
på Virtuelt Museum om,
og i bindets afsluttende kapitler føres historien op til i
dag. I en biografi om Anders
Nielsen skriver lektor Claus
Bjørn: ”Han var både bygherre, arkitekt og entreprenør ved opførelsen af den
organisatoriske bygning,
som dansk landbrug siden
begyndelsen af det 20.
århundrede har beboet.”

Historikerne fortæller
… om Anders Nielsen

„Enhver skal være sig selv, men ingen sig selv nok!“
„Enhver skal være sig selv, men ingen sig selv nok!“
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Undervejs er ny danske højkvalitetsprodukter kommet
til, bl.a. kløver- og græsfrø,
maltbyg og mink. På alle tre
felter bærer Danmark den
globale førertrøje.
Landmændene har ikke
løftet opgaven alene. Det
har fordret dygtige medarbejdere i følgeindustrierne,
i rådgivningen, i liberale
erhverv samt i undervisningssektoren. Direkte og
indirekte tegner landbruget
sig stadig for 150.000 jobs
og dermed en betydelig
skatteevne.

Anders Nielsen
• overtog dagen efter sit
bryllup med Kirstine i
1882 som kun 23-årig,
men allerede med en
baggrund som både agronom og højskolelærer,
Svejstrup Østergaard
• blev i 1885 formand for
Skanderborg Landboforening – og senere
formand for Jydske Landboforeninger
• lancerede lurmærket, arbejdede for ens samt høj
kvalitet og koordinerede
smøreksporten
• stiftede og blev i 1898
formand for Jydsk AndelsFoderstofforretning, i dag
DLG
• samlede i 1899 danske
andelsforeninger i De
samvirkende Danske
Andelsselskaber, hvis
formand han blev; organisationen er i dag en del af
Landbrug & Fødevarer
• etablerede Andelsbladet
og var i mange år dets
redaktør
• tog initiativ til og blev i
1911 formand for Dansk
Andels Cementfabrik
• stod bag, da Andelsbanken blev etableret i 1914
og blev dens formand
• var i 1919 med i kredsen
af stiftere af Landbrugsraadet, også i dag en del
af Landbrug & Fødevarer.
• var initiativtager til bygning af Landbrugets hus
Axelborg
• var i en periode medlem
af Folketinget

neskealder med praktisk talt
overalt, når der skete etablering af landmandsejede
selskaber og virksomheder
med relation til erhvervet.
På en tid, da landbrugets
andel af BNP var på omkring
50 pct., var han om nogen
erhvervets idémand, inspirator og igangsætter.

Anders Nielsen, Svejstrup
Østergaard, var i en men-

Magnus Gaarde og Hans Møller fra Møllers - Grafisk Design
har været lay-outere og tekniske fagfolk på Virtuelt Museum.

Omstillingstid
Billigt korn fra prærien i
USA oversvømmede i sidste
halvdel af det 18. århundrede Europa og tvang
landbruget til at skabe merværdi. I stedet for at drive
stude sydpå og sælge korn
skulle der bygges mejerier,
slagterier samt korn- og
foderstofforeninger. Landmændene skulle forarbejde
kød og mælk og eksportere
højværdi-fødevarer som
Lurpak og Danish. Lige siden
har landbrugets udvikling
været præget af
• modgang og udfordringer,
nogle gange medvind,
• evne til nytænkning,
idérigdom, fællesskab og
risikovillighed

Alle er velkomne på
Vestermølle
Et samfund kan kun fungere
optimalt, når alle opgaver
løses godt. Alt skal kunne
drøftes og vurderes på
Vestermølle – af folk fra og
omkring landbruget og af
alle andre. For vi har brug
for hinanden i Danmark og
må vide noget om hinanden
for sammen bedst at kunne
udnytte vore muligheder.
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Film nr. 1: Korn, mel – og brød til verden

Film nr. 3: Natur, miljø – energi og klima

Vi véd ikke, hvordan kloden kan skaffe mad til yderligere
170.000 mennesker hver dag i de næste 40 år. Men det er
væsentligt at bringe emnet op til debat – og give stof til
eftertanke ved at pege på nogle relevante kendsgerninger
og udfordringer:
• Fødevarekrisen i 2007/ 08 kostede 300.000 børn livet
og øgede antallet af sultende med 200 millioner til
1.000 millioner. 40 millioner fik permanente skader
som følge af fejlernæring.
• Er vi ved at nå den grænse, hvor fødevareproduktionen
ikke mere kan følge befolkningstilvæksten? Er der ny
fødevarekriser under opsejling?
• Eller er der mad nok og ”blot” et problem om en bedre
fordeling? I så fald – hvordan løse problemet?
• Kun 12 procent af klodens overflade er agerland, og
der kan i hele verden højest inddrages 10 pct. mere
landbrugsjord. Den mulige tilgang af agerland modvirkes af udpining og ødelæggelse af jord samt krav om
miljøbrak.
• Kina og Asien efterspørger stadig mere kød. Det øger
kravet til areal agerjord pr. indbygger.
• Brug af gødning og sprøjtemidler sikrede vækst i
fødevareproduktionen i de seneste 60 år. Der er næppe
mere at hente ad den vej

Alternative energier som jordvarme, sol-, vind- og
vandkraft udvikles over hele verden. Vestermølle viser,
i al beskedenhed med basis i 400 liter vand i sekundet,
hvordan vand kan blive til energi, se side 6. Filmen opridser mulighederne for produktion af mere vedvarende
energi og fokuserer på CO2-neutral energi fremstillet af
biomasse:
• Så sent som i 2007 blev der fra praktisk talt alle sider
skældt ud over, at Danmark var for langsom til at
komme i gang. Mens USA og andre lavede ethanol og
biodiesel i stor stil basis majs og soja, holdt vi igen. Vi
ville satse på 2. generations bioethanol-anlæg – altså
på det råmateriale, som er i overskud fra skov-, jordog husdyrbrug, så der kun minimalt vil blive brugt
emner, der også kan indgå i fødevareproduktionen.
• Så kom fødevarekrisen, og pludselig var Danmarks
synspunkt det anstændige.

Redaktør Flemming
Nørregaard og redigeringstekniker Mette Saks
Justesen i færd med at
færdiggøre debatfilmene til Vestermølle.

Fire film
Redaktør Flemming Nørregaard og redaktionstekniker
Mette Saks Justesen, Sydproduktion i Kolding, i færd med at
klippe de fire debatfilm til Debatværkestedet på Vestermølle. Læs om projektet på modstående side og om de fire
filmtemaer på denne.
Sojahøst i Argentina

Film nr. 2: Økologi og bioteknologi/GMO-afgrøder
Efter 15 år med GMO dyrkes der nu gensplejsede afgrøder på cirka 140 millioner hektar, svarende til 55 gange Danmarks landbrugsareal. Bl.a. Norge, Japan og Svejts holder sammen med EU igen, men i Nord-, og Sydamerika, Indien og
Kina indtager GMO-planter hvert år stadig større arealer.
• Filosof Arno Victor Nielsen: ”Lad os tage risikoen – og medvirke til at redde verden for social elendighed og miljøkatastrofer. Var der i sin tid blevet anlagt forsigtighedsbetragtninger efter dagens danske målestok vedrørende GMO,
var penicillinet aldrig blevet tilladt.”
• Økologisk Landsforening finder, Danmark skal sælge kvalitetsfødevarer, der er fri for GMO.
• GMO-bomuld i USA er manipuleret til at producere stoffer, som beskytter planterne mod skadedyr. Det har reduceret antal sprøjtninger fra 12-15 gennem sæsonen til ingen eller kun et par sprøjtninger. Bioteknologien ventes på sigt
at kunne reducere behovet gødskning. Nogle taler om GMØ – GM-Økologi, eller på engelsk GMOrganic.
• Men hvad med en evt. langtidsvirkning?
• Der er ingen eksempler på, at GMO har forårsaget f.eks. defekte børn, selv om mange hundrede millioner mennesker
spiser GMO-mad hver dag.
• Hele den danske konventionelle animalske produktion er i dag baseret på GMO-soja fra Argentina og Brasilien. I
praktisk talt alle danske køleskabe har der i 15 år været GMO-mad, og det har ikke givet sundhedsproblemer.
• Men man kan jo aldrig vide…
• Debatten ruller videre. Er GMO er en af forudsætningerne for at kunne producere mad nok til den voksende verdensbefolkning?

Film nr. 4: Strukturudvikling
– overlever selvejet?
I 1950’erne var der 200.000 landbrug i Danmark, i dag cirka 35.000,
hvoraf kun cirka 13.500 er heltidslandbrug, hvor minimum én person
har fuldtidsbeskæftigelse. Antallet af fuldtidsbedrifter ventes at blive
halveret i de næste 10 år.
Det betyder stadig større bedrifter med et tilsvarende større investeringskrav. Et brug med animalsk produktion kommer nemt til at
koste et trecifret millionbeløb. At overtage en sådan bedrift kræver
en langvarig praktisk og teoretisk uddannelse – og en betydelig
opsparing for at få et køb finansieret i bank og kreditforening. Ikke
mange unge par kan alene klare finansielle udfordring.
Betyder det farvel til selvejet? Kommer andre til at eje jorden?
Hvordan vil det politiske Danmark og befolkningen reagere på en
sådan udvikling?
I England ejer kirken betydelige jordarealer. Landmændene er forpagtere, men har lovgivne rettigheder vedrørende betalbare afgifter
og mulighed for at spare op i stalde og dyr – og kan lade forpagtningen gå i arv til næste generation. På New Zealand er det udbredt, at
en ældre landmand tager en yngre kollega ind på delebasis. Den unge
kan komme med malkekøerne, mens den ældre stiller stalde og jord
og dermed foder til rådighed. Pengene fra mejeriet deles. Med tiden
køber den unge måske bedriften.
Hvordan klarer vi de kommende års meget betydelige udfordring på
dette felt i Danmark?

Restaurant · Selskaber · Konferencer · Firmafester · Mad ud af huset · Frokostord

21. maj 2010 åbner Restau
rant Vestermølle i Skande
rborg,
efter en gennemgribende tota
lrenovering. På dette fantas
tiske sted
mødes natur, historie, land,
by, fortid og fremtid. Et smø
rhul med
foreningsliv, cafe og restauran
t, museum, konference, sels
kabslokaler og riddersal.
Med unisans som forpagter
af Restaurant Vestermølle vil
alle sanser
blive pirret med smag, farve,
duft, lyde og konsistens i skø
n forening
med stedet og omgivelserne.
Restaurant Vestermølle har
lokaler i Møllehusets mellem
ﬂøj i stueetagen. Udover restauranten
s ca. 50 pladser, har vi selskab
slokaler
med plads til hhv ca. 70 og
ca. 40 gæster i Møllehuset
på 1. sal.
I sommerhalvåret har vi ude
ndørsservering i gårdrummet
foran
restauranten og bag Mølleh
uset ved mølledammen.
Riddersalen i den gamle hav
e ned mod Skanderborg sø
er fredet og
netop nu under totalrenovering
. Den er på 97 kvm. og er et
helt unikt
sommerselskabslokale med
plads til 70-80 personer. Fra
juli 2010 vil
Vielser kan forgå på Vester
Mølle/Riddersalen i den lun
e del af året

unisans byder velkommen

Restaurant Vestermølle
”Stedet hvor Gastronomi & Event går hånd i hånd.
Med Sanne og Kim ved roret vil historie og innovation
mødes i køkken og restaurant. Vi glæder os til at byde på ægte, ærligt
håndværk, bredt dækkende fra husmandskost til festmad og gourmet”

For mere info kontakt os på telefo
Restaurant Vestermølle · Oddervej 80 · 8660 Skanderborg · www.unisans.dk
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Kan vi producere mad og energi nok?
Ved begyndelsen af vor tidsregning anslås det, at der
på jorden var 200 millioner
mennesker. I dag er vi 35
gange så mange, nemlig tæt
på 7.000 millioner. Der ventes at være mellem 9.000 og
10.000 millioner, næsten 10
milliarder!, i 2050.
Kan kloden producere
mad og energi til så mange
mennesker – samtidig med,
vi skal mindske CO2-udslippet for ikke at ødelægge
jorden med temperaturstigninger?
Klimaudfordringen råber
på CO2-fri energi – jordvarme, sol-, vand- og vindkraft
– samt CO2-neutral energi,
altså biomasse.
Problemet er, at der ikke
fuldt ud på samme tid på
samme mark kan produceres både brødkorn og
biomasse til fremstilling af
bioethanol eller biodiesel.
Vedstående ses de
væsentlige nøgletal bag
udfordringen, nemlig
udviklingen i verdensbefolkningen.
Se engang igen på tallene.
I de 40 år fra 1960 til 1999
blev jordens befolkningstal
fordoblet. I gennemsnit blev
vi hvert år 75 millioner flere.
I de seneste godt 10 år er vi
blevet 900 millioner flere,
eller yderligere knap 85 millioner hvert år! Det er cirka
225.000 flere hver dag.

År

Antal mennesker
på kloden i
millioner

0
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200
500
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2.000
3.000
4.000
6.000
> 6.900

Hvert døgn
en ny by som Århus
Billedlig talt har vi hvert
eneste døgn i de seneste
10 år ud over kloden skullet
nyetablere et bysamfund
som Århus, der i 1999
talte 217.000 og i dag har
243.000 indbyggere. Der
har skullet anlægges veje,
bane, havn m.v. og bygges
fabrikker, hospitaler og
skoler samt boliger.
Hvert døgn har planeten
skulle frembringe fødevarer og energi til yderligere
225.000 forbrugere.

Kurven knækket, men
ikke i balance
Ifølge FN er vækstkurven
knækket, men bestemt
ikke bragt i balance. Det er
opfattelsen, at vi i 2050 –
om 40 år – vil være mellem
9.000 og 10.000 millioner
mennesker, eller cirka 50
gange flere end i år 0. Årsagen er ikke blot, at der med
øget velstand flere steder
fødes færre børn, men også,
at dødstallet vil begynde at
stige. Det har i årtier – trods
krige, SARS, AIDS og andet
ubehageligt – været holdt
nede af vaccine, antibiotika
og anden medicin og for

mange også en bedre økonomi og mere samt sundere
mad. Men på et tidspunkt
indfinder manden med leen
sig alligevel.
En tilgang på 2.500 millioner mennesker i de næste
40 år er ”kun” plus 63 millioner om året eller 170.000
flere hvert døgn. I Odense
bor der lige nu 167.000
mennesker, så for fremtiden
er det ”kun” et samfund
som Odense, der ud over
kloden skal nyetableres –
hvert døgn!
Vestermølle og verden
Hvorfor beskæftige sig med
dén problematik i VestermølleAvisen Land & Folk?
Hvad har det med et lokalt
museum og dets udstillinger
at gøre? Svaret er enkelt:
Den globale landsby er her
Vi har bedt seniorrådgiver Henning Otte Hansen,
Fødevareøkonomisk Institut
på Københavns Universitet,
skrive en bid af fremtidshistorien.
Hvilke udfordringer står vi
overfor?
Hvad sker der frem til
2025?
Fire debatfilm
Henning Otte har en
omfattende forskning og et
betydeligt forfatterskab om
globale landbrugsforhold
bag sig og har i en årrække
været direktør i Landbrugsraadet. Det er foreløbig
blevet til fire kapitler, som

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut,
København Universitet, er forfatteren bag analyser og vurderinger
om dele af Danmarkshistorien i et globalt perspektiv i de kommende 15 år.
alle er tilgængelige på skærmene i Virtuelt Museum og
samtidig er udgangspunkt
for fire debatfilm.
Med basis i Hennnig Ottes
fremtidsvurderinger har
redaktør Flemming Nørregaard, Sydproduktion ApS i
Kolding, både lavet drejebøger til filmene og produceret dem. Sydproduktion er
et TV SYD-datterselskab.
Flemming Nørregaard
har lavet et trecifret antal
dokumentarprogrammer til
TV og i de senere år også til
en række organisationer og
virksomheder.
Den enkelte besøgende på
Vestermølle kan se filmene,
der alle er på cirka 10 minutter, på storskærm i et
hjørne af Virtuelt Museum
eller i Kværnrummet.

etableres i et af de to mødelokaler i Møllehuset og –
efter 1. juli – også i Riddersalen. Alle tre lokaler bliver
udstyret med projektorer og
lærreder til filmfremvisning.
Der kan vælges mellem de
fire film, som omtales på
modstående side, og det
vil være muligt at få en af
Møllelaugets værter til at
komme og være moderator
ved en efterfølgende diskussion. Herefter kan Restaurant Vestermølle servere
frokost eller middag.
Mens dette skrives, klippes filmene. I hvert fald to
af dem, måske tre, vil være
færdige inden Møllehusets
åbning 21. maj. Alle fire film
er klar ved den officielle
åbning 27. august. Endnu
har vi ikke de endelige titler
på filmene.

Debatværkstedet
Større grupper kan lave
forhåndsaftaler med Møllelauget om en fremvisning
i Debatværkstedet. Det kan

dninger

Restaurant
:
åbningstider

Søndagsbrunch

ag
mandag - lørd
11 - 20
søndag
10 - 17

hver søndag kl. 10 til 14
kun 88 kr

Kaffe / kagebord
hver søndag kl. 15 - 17
kun 65 kr

Den 21. maj 2010 åbner

Restaurant Vestermølle
Pinsedag 1912 åbnede restaurant og pavillon på Vestermølle
med et overdådigt festbord bestående af 3 retters middag
og kaffe for kun 2,50 kr.
Pinselørdag 2010 genåbner Restaurant Vestermølle med

Frokostbuffet
hver lørdag kl. 11 – 14

kun 168 kr

on 88 27 60 10

3 retters festmiddag

kun 250,-

Husk
bordbes
tilling

Tilbuddet gælder fredag til og med mandag i Pinsen hver dag fra kl. 17.30.

Restaurant Vestermølle · Oddervej 80 · 8660 Skanderborg · www.unisans.dk
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Vestermølle-milepæle

Møllelauget blev stiftet 30. marts 2004, og præcis tre år efter faldt den første appelsin i turbanen, da Nordea-Fonden kom med 2,5 millioner kroner. Her ses fra venstre daværende borgmester Jens Grønlund, som tog initiativ til, at Skanderborg Kommune også kom på banen,
formanden for Møllelauget Ulla Lynge Hansen, daværende formand for Nordeas bankråd Ole
Kofoed og filiandirektør i Nordea Skanderborg Ronni Tønder.
Der ligger ni års frivilligt
arbejde bag åbningen af
Møllehuset på fredag 21.
maj. Vestermølle Møllelaug
blev stiftet 30. marts 2004.
En anden milepæl blev
nået præcis tre år efter, 30.
marts 2007, da NordeaFonden kom med den første
donation til Møllelauget, en
check på hele 2,5 millioner
kroner. Det blev startsignalet på det fundraisingarbej-

de, der er omtalt på side 2.
Godt to år senere, 11.
juni 2009, kunne der holdes
rejsegilde på Møllehuset,
og samme dag på renoveringen af Ladens klimaskal.
Peter Gæmelke, som fra
første færd har støttet
Vestermølle-projektet, kom
for at ønske tillykke praktisk
talt direkte fra Axelborg,
hvor han dagen før ved
en afskedsreception blev

takket for sin gerning som
præsident for Landbrugsraadet.
Fra stilhed til solid
opbakning
I de førte år var der ikke
megen blæst om arbejdet.
Møllelaugets bestyrelse
glæder sig over, der i dag
er solid opbakning til etableringen af Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle.

Vestermølle foråret 2009, hhv maj 2010.

De synlige beviser herfor er
tildelingen af Skanderborgs
Initiativpris 2008, som kommer fra midler fra Banken
for Skanderborg & Omegn,
i dag en del af Danske Bank,
og for nylig tildelingen af
Skanderborgprisen Sporen
for 2009.

11. juni 2009 - på 150 års dagen for Anders Nielsens fødsel - kunne
der holdes rejsegilde. Peter Gæmelke kom for at sige tillykke.

En afslutning – og
en ny udfordring
21. maj 2010 åbnes dørene
til Møllehuset efter dets
genopstandelse som Fugl
Phønix, og fredag 27.
august i år er der officiel

indvielse af såvel Møllehuset som Riddersalen, der
til den tid også er afleveret
af håndværkerne. Det vil
være afslutningen på ni-ti
års arbejde – og samtidig
starten på en betydelig

Behov for flere frivillige
Driften af møllehuset
forudsætter bred lokal
opbakning, ikke mindst
ved et korps af frivillige.
Rigtig mange har allerede
meldt sig til nogle timers
medvirken en gang om ugen
eller hver 14. dag – eller når
en særlig ad-hoc opgave
skal klares. Der er brug for
endnu flere til bl.a. disse
opgaver:
Vært for besøgende i Møllehuset. Hold á to frivillige
får en vagt enten kl. 11-14
eller 14-17.
Praktiske folk, som med
lidt teknisk snilde kan starte
turbinen og passe kværnen
samt elgeneratoren.
Særligt værtsskab for
besøgsgrupper, hvor den frivillige afsluttende fungerer
som indleder og ordstyrer i
Debstværkstedet.
Vært/fortæller for skoleklasser på temabesøg på
Vestermølle, hvad enten
emnet er historie, samfundslære eller naturfag.
Praktiske småjobs i og
omkring Møllehuset og Riddersalen.

Røngevej 6, Hjorthede | 8850 Bjerringbro
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alle frivillige et par gange
om året blive inviteret til
særlige arrangementer på
Vestermølle.
Udbyttet af indsatsen
skulle helst blive et godt
samvær med andre engagerede mennesker og et møde
med rigtig mange, forskellige brugere af og besøgende på Vestermølle- altså
et meningsfyldt virke, som
er med til at give tilværelsen
indhold.
Interesserede kan kon-

takte bestyrelsen på
ulla.lynge@hansen.mail.dk,
86 52 31 21.
jlc-kommunikation@post.
tele.dk eller 86 51 17 20 /
40 50 03 33.
Medlemsskab
Vil man støtte Møllelauget
med et medlemskab, kan
adressen også bruges.
Kontingentet er 100 kroner
årligt, 150 kroner for par og
200 kroner for foreninger og
virksomheder.

Jørgen Lund Christiansen fra Møllelaugets
bestyrelse takker 22.
marts 2010 i Kulturhuset
for Skanderborgprisen
Sporen 2009.

Bestyrelsen sørger for
introduktionsdage, inden
den enkelte får vagter. Der
ansættes snarest en deltidsmedarbejder, som bl.a. får
til opgave at kordinere alle
frivilliges vagter, så den enkelte kan indpasse timerne
på Vestermølle i egen
dagligdag med de pligter
og fornøjelser, den i øvrigt
byder på.
Ulønnet, men absolut
givende
Der kan udstedes garanti
for, at frivilligarbejdet er
absolut ulønnet, og at der
heller ikke ydes kørselsgodtgørelse. Til gengæld vil

Tømrerarbejde

udfordring, nemlig driften
af Riddersalen og Møllehuset med mølleri, Virtuelt
Museum, Debatværksted og
bortforpagtning af Restaurant Vestermølle.

28. april 2010 kunne Møllelauget for første gang holde
generalforsamling i Møllehuset. Mange af de 75 deltagere –
ud af et stadigt stigende medlemstal på nu 270 – har meldt
sig på Møllelaugets frivillighold, dels for at øve en positiv
indsats, dels for at få gode samværstimer med andre engagerede borgere.

Snedkerarbejde

Tlf. 86 68 62 66 | mail@b-j.dk | www.b-j.dk

VestermølleAvisen Land&Folk

Riddersalen blev
lev reddet i sidste øjeblik
I færd med genopførelsen af
Riddersalen under tag. Snart
pilles blikladen ned, så den ny/
gamle fredede bygning kommer
til sin ret i haven ved søbredden.
Ingen ved, hvem der har
tegnet Riddersalen på Vestermølle, der blev opført i
1912 og som i 2004 blev fredet af Kulturarvsstyrelsen.
Men, fortæller bygningskyndige, den minder meget om
de lyse og lette træpavilloner, som arkitekt Anton
Rosen byggede i forbindelse
med den store landsudstilling i Århus i 1909. Her kan
en dygtig lokal håndværksmester godt have hentet
inspiration grænsende til
det plagierende.
Fra i hvert fald slutningen af 1800-tallet har der
været gæste- og rejsestald
samt et traktørsted på
Vestermølle. Der skete
en markant opgradering i
1912, da Chr. Christensen,
som drev Skanderborg
Jernbanerestaurant, lejede
sig ind i Sydlængen og her
indrettede restaurant og
en mindre beboelse – og
samtidig tog Riddersalen
samt en haveterrasse i brug
om sommeren.
Værdifuld vandalisme
Senere blev der opført
yderligere to pavilloner,
Dansesalen og Munkestuen.
Dem tog en novemberstorm
i 1994 livet af. Riddersalen
klarede blæsten – måske fordi Vestermølles
ejer havde ændret dens
funktion efter ophør med
restaurationsdrift i 1954.
Da kom mejetærskeren til
Danmark, og der var behov
for kornlagre. Riddersalens
gulv blev brækket op og
slået på væggene op til godt
og vel en meters højde hele
vejen rundt. Samtidig blev
der støbt et nyt gulv. Med
rationel vandalisme var der
skabt et lager til mejetærsket korn. Denne afstivning
– og så det faktum, at Møllelauget for nogle år siden
fik lavet et indre stolpeskelet til afstivning af den da
faldefærdige bygning – har
givetvis reddet den.
Arkitektonisk og
kulturhistorisk værdi
I begrundelsen for fredningen skriver Kulturarvsstyrelsen, at pavillonen
1. har både arkitektoniske og
kulturhistoriske værdier.
2. er et sjældent eksempel
på en tidligere mere
almindelig bygningstype

3. med sin lette tagkonstruktion, de kunstfærdigt
opsprossede vinduer og
den bemalede, profilerede bræddebeklædning
er en god repræsentant
for tidens detaljerige
træhusbyggeri
4. er et vigtigt kulturhistorisk islæt fra industrialiseringens tid umiddelbart
efter 1900, hvor behovet
for underholdning af
borgerne i de stadigt
voksende byer steg.
Fredningen følges af en
henstilling om, at både
trægulvkonstruktionen
og det oprindelige tag –
tagpapbeklædning med
trekantlister – genskabes.
Oprindelig sad den tofløjede hoveddør midt i husets
østside, men blev flyttet til
nordgavlen, formentlig for
at skabe bedre adgang til
Munkestuen og Dansesalen.
Fredningsbrevet foreskriver
også her en genskabelse af
situationen fra 1912.
Mange vil huske Riddersalens nationalromantiske

Riddersalens
vinduer er en
arkitektonisk
og håndværksmæssig
perle. Langt
det meste
træ kunne
genbruges,
ligesom det
gamle glas.
dekorationer i form af
bemalede bladornamenter,
blomsterslyng og simple
våbenskjolde. Denne udsmykning er tidligst kommet
til efter 1936 og indgår
ikke i Kulturarvsstyrelsens
godkendelse af restaureringsprojektet i 2010.
Skal nationalromantikken
genskabes, må Møllelauget
både skaffe midlerne hertil
og den fornødne tilladelse.
Alt laves som i 1912
Mens dette skrives, ligger byggepladsen i dag
under en interimistisk, stor
bliklade, som blev rejst i
efteråret 2009. I ly for vind
og vejr blev den faldefærdige bygning demonteret
og nedtaget styk for styk

TEGNESTUEN

Riddersalen, som den så ud lige før nedtagningen i efteråret 2009. Det er spørgsmålet, om den kunne have klaret vinteren
2009/10, men lad det ligge. I sidste øjeblik lykkedes det, især takket være en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond,
at redde den fredede bygning.

Vielser i Riddersalen
Fra Rådhuset i Skanderborg er der givet forhåndstilsagn
om, at vielser efter forudgående aftale med Skanderborg
Kommune i den lune del af året kan foregå i Riddersalen.
Herfra er der gennem de store, opsprossede vinduespartier en storslået udsigt over Skanderborg Sø få meter væk.
Det er ren romantik og den ideelle ramme, som – forhåbentlig – kan bidrage til lange og lykkelige ægteskaber.
for efterfølgende at blive
fragtet til Bjerringbro, hvor
restaureringsarkitekt
Søren Gottfred Petersen for
arkitektfirmaet Frost Larsen
A/S sammen med tømrermester Claus Jacobsen og
hans folk har opmålt og
vurderet hvert eneste brædt
og stump fra bygningen, alt
for optimal genavendelse.
Element for element er
blevet sammenholdt med
optegnelser, arkivalier og
ældre fotografier fra før
bygningens forfald – og ud
fra disse data renoveres og
genskabes Riddersalen efter
bedste håndværksmæssige
traditioner, ganske som da
restaurationspavillonen blev
opført i 1912.

Sideløbende med den
store renovering af tømmer
og vindueselementer har
murerfirmaet Poul Pedersen
støbt ny sokkel til tømmerkonstruktionen. Malerfirmaet Frederik Nielsen og
Søn A/S har grundbehandlet
konstruktionstræ, renoverede vinduer og døre med
linoliemaling og skal nu i
gang med at lave finish,
inden bygningen skal afleveres senest 28. juni 2010.
Stedet for særlige
begivenheder
For snart 100 år siden var
Riddersalen på 97 kvm som-

Arkitekt Søren
Gottfred Petersen
studerer en detalje i den genopførte Riddersal.
merrestaurant af den finere
slags. Det var her, Det Kgl.
Teater på sommertournéer
i provinsen før eller efter
forestillinger i Dyrehaven
bespiste truppen. Og det
var her, byens foreninger og
borgere markerede særlige
begivenheder, eller udflugtsgæster lod sig beværte
ved havens borde.

Renæssance
Alt tyder på, Riddersalen
står over for en renæssance.
Der er allerede indløbet
reservationer på større
bryllupsfester og foreningssammenkomster. Lokalet
vil også være velegnet til
mindre udstillinger.

www.

Gastropartner.dk
Fra storkøkken til fast food
Restaurant Vestermølle valgte at lade
Gastropartner med hjemsted i
Skanderborg Kommune levere og
indrette køkken i Møllehuset.
Det siger vi tak for og tillykke med!
Vi er erfarne og branchekyndige
totalleverandører til:
• Hoteller
• Restauranter
• Caféer
• Kantiner
• Institutioner

Opbygning af
køkkenet på
Vestermølle

MUSEON

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

ARKITEKT M.A.A. SØREN GOTTFRED PETERSEN
ADELGADE 7 • 8660 SKANDERBORG

GastroPartner ApS, Ellemosen 7 • 8680 Ry • 8833 6500
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Sporet ved Vestermølle – 4,4 km med oplevelser

Sporkortet: 1) Helligkilden/Jernkilden, 2) Øvre Mølledam, 3) Sønderbækken, 4)
Stenkisten, 5) Randlevbjergskoven, 6) Stendiget, 7) Skårup Kirkevej, 8) Udsigt
til Ejer Bavnehøj, Fårbjerg, Fruering, Jeksen og Stjær Bakker, 9) Reno Syd, 10)
Gammel vaskeplads for de frueringer, 11) Istidsterrasse, 12) Gammelt vandindvindingsområde, 13) Okkerdannelsesområde. Mere om ruten på spor.dk og i
den folder, som vandreren kan få før start fra Vestermølle.
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13. juni – på Sporenes Dag –
etableres Spor i Landskabet
nr. 147 i Danmark, Sporet
ved Vestermølle.
Et Spor i Landskabet er en
afmærket rute, som fører
vandreren ad småveje og
stier, langs levende hegn
og i skovbryn, måske ud i
landbrugets kørespor og det
åbne land. Færdsel ad en

sådan vandresti skal kunne
give alle interesserede mulighed for at opleve naturen
på egen hånd. Et andet
formål er at fremme en
dialog mellem lodsejerne og
sporenes brugere, også for
at fremme befolkningens
forståelse for produktion i
landskabet.
Bag projektet står Kom-

munernes Landsforening,
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsraadet, Landdistrikternes Fællesraad,
Skov- og Naturstyrelsen
samt Landbrug & Fødevarer,
der på Axelborg har Sporsekretariatet. Samarbejdet
begyndte i 1997 og er stadig
i en etableringsfase. I efter-

Malerﬁrma
Fr. Nielsen & Søn A/S
Tlf. 8652 1288 - Fax. 8652 2388
Finlandsvej 4
8660 Skanderborg
www.fr-nielsen.dk

Bygningsmalerarbejde
Alt malerarbejde udføres i
privat-, erhvervs- og offentligt byggeri.
- malerﬁrma gennem 125 år i Skanderborg
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Udsigt fra bænken på Skårup Kirkevej.

Signatur

Kommunale
90
arealer

Skårup

1 km

sommeren ventes antallet
af spor at runde de 150.
Alle spor er etableret gennem frivillige aftaler med
jordejerne, som, i forventning om hensyntagen til
afgrøder, dyr og vildt gerne
vil give adgang til marker,
eng og skov, hvorfor hunde
ikke må medtages.
Spor-etableringerne sker
altid i samspil med lokale
kræfter og stadig oftere
også på lokalt initiativ. Aktiv
Fritid Skanderborg har
været initiativtager til Sporet ved Vestermølle, som
efterfølgende er etableret
af et grønt partnerskab,
der udover ovennævnte
organisationer også omfatter Skanderborg Kommune,
Skanderborg Lystfiskerforening, Destination Skanderborg/Oplev Søhøjlandet og
Vestermølle Møllelaug.
Der er udarbejdet en folder, som brugere af Sporet
kan få ved dets start på
Vestermølle, hvor Sporet

også slutter. Folderen giver
information om det, der ses
på turen forbi Mølledammen, videre langs Sønderbækken, ned ad Skårup
Kirkevej og tilbage langs
marker og gennem skov.
Turen er på 4,4 km., hvilket
er gennemsnitslængden

for Spor i Landskabet. Den
er afmærket med gule trekanter og prikker på pæle
- sorte pæle på kommunale
arealer og brune pæle på
private. Folderen kan også
downloades fra www.spor.
dk.

Hurtigt går vandringen ad Sporet i Landskabet
forbi slynget ved Vestermølledammen.

TILLYKKE MED VESTERMØLLE PROJEKTET!
Vi håber, at det vil være med til at knytte land og folk sammen i forståelse for
landbrugets fortid, nutid og den fremtid, vi kan bevæge os hen til.
Her i Landboforeningen gør vi sammen vores indflydelse gældende over for
myndigheder og politikere. Både lokalt og på landsplan. Vi arbejder på mange
niveauer sammen om miljø, natur, klima og landbrugsproduktion. Vi vil jo gerne, at
Danmarks befolkning er stolte af dansk landbrug og ser os som en del af løsningen
på Danmarks udfordringer.

Landboforeningen er medejere af LRØ I/S og er en del af Landbrug & Fødevarer (www.lf.dk)
Se mere om Landboforeningen på › www.lro.dk › Foreninger › Odder-Skanderborg
FMMFSLPOUBLUPTQÌ#PVMFWBSEFO 0EEFSt5MGt'BYt&NBJMILT!EMNPEL
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Med et medlemskab af Landboforeningen kan du være
med til at hjælpe os alle i den rigtige retning.

Venlig hilsen
Jens Gammelgård
Formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg

VestermølleAvisen Land&Folk

Gratis trådløs bredbåndsforbindelse

I museet i Kværnrummet kan den besøgende på
storskærm følge udviklingen i antal mennesker
på kloden og fordelt på verdensdele fra sekund
til sekund. Se midtsiderne.

100 Mbit/sek for både
upload og download er
formentlig uforståeligt
sprog for en del. Oversat betyder det, at rigtig
mange personer med hver
sin bærbare computer på
samme tid på samme sted
trådløst kan koble sig på en
stærk bredbåndsforbindelse
og dermed samtidig benytte
internettet.
Når Vestermølle åbner
dørene 21. maj, er der et
sådant IT-tilbud til alle, hvad
enten det en østjysk skoleklasse, Rotary fra Hillerød,
fagforeningen fra Holstebro
eller Landboforeningen fra
Fyn, der i forlængelse af
et besøg på udstillingerne
er blevet inspireret til at
finde relevant stof på nettet. Gæster på Restaurant
Vestermølle har samme
mulighed – og bliver måske
inspirerede til at besøge
udstillingerne.
100 Mbit/sek er en endog
meget kraftig internetopkobling, som først var
planlagt tilgængelig af
udbyderen, Østjysk Energi,
på Vestermølle i løbet af
den kommende sommer.
Da Vestermølle Møllelaug,

der står for drift af udstillingerne samt udleje af
Møllehuset og Riddersalen,
fik fortalt IT-udbyderen om
de kommende aktiviteter
på stedet, lykkedes det
imidlertid at få fremmet
ledningsarbejderne. Aftalen
med Østjysk Energi omfatter også telefoni for såvel
Møllelauget som Restaurant
Vestermølle.

Fra accespoints placeret
flere steder i Møllehuset – og
senere i Riddersalen – er der
dels forbindelse til nettet
via ledning, dels til bærbare
computere trådløst.

Alt i total og fagentreprise

Nybygninger, tilbygninger og ombygninger til private, landbrug og industri
Montering og salg af køkkener, bad, udestuer, helårs- og sommerhuse
Udskiftning af vinduer og døre
Udlejning af lifte, minigraver m.m.

Tømrer & Murermester

John A. Laursen

A/S

Horsensvej 79, Tebstrup · Skanderborg · Tlf: 86 53 82 25 · Fax: 86 53 82 05
Mobil: 40 59 14 25 · mail: john.a.laursen@mail.tele.dk

www.ja-laursen.dk

100 Mbit/s

gazelle 2008

I begyndelsen af maj var en ny P-plads til cirka 50 biler klar
ved indkørslen til Vestermølle – placeret, så beplantning
både mod Oddervej og langs indkørslen til Vestermølle i
sommerhalvåret dækker for bilerne. I foråret 2011, når
håndværkerne er væk efter renoveringen af Syd- og Nordlængerne, bliver der skabt rum for endnu flere biler på
området nord for Nordlængen. På særlige dage med større
arrangementer på Vestermølle kan der parkeres også på
græsset ved skovbrynet lige over for indkørslen til kultur- og
aktivitetscentret.

– fordi et godt initiativ kræver gode forbindelser
Vestermølle har en 100 Mbit/s ﬁberforbindelse som hjælper de mange gode initiativer til at
blive spredt vidt omkring, lynhurtigt og uden begrænsninger.

Østjysk Energi leverer el til 55.000 kunder i Østjylland. Herudover sørger vi for
gadebelysning og vedligeholdelse heraf i byområderne og udruller ﬁbernet i hele
forsyningsområdet.

Knudsminde 10, 8300 Odder, Telefon 8780 1177, mail@oestjysk-energi.dk, www.oestjysk-energi.dk
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Kultur- og
aktivitetscenter
Møllelauget er langt fra alene på Vestermølle. Otte andre foreninger har også til huse her med udgangspunkt i
lejekontrakter med Skanderborg Kommune.
I Stuehuset driver Kompetencecenter Skanderborg
Vestermølle Kursuscenter for kommunalt ansatte.
Yderligere fire foreninger er ved at rykke ind i Møllehuset efter aftale med Møllelauget.
På disse sider orienterer vi om den vifte af aktiviteter,
som foreninger og brugere af Vestermølle står for.
Tilsammen har beboerne på Vestermølle mellem 1300
og 1400 engagerede medlemmer.
Flere af foreningerne holder hen over året stævner
og arangementer, som også samler mange deltagere
udefra.
Møllelauget satser på et tocifret antal tusinde
besøgende i Møllehuset årligt. Hertil kommer gæster i
Restaurant Vestermølle.
Der er basis for betegnelsen Vestermølle Kultur- og
aktivitetscenter.

En stor forældreindsats i SJS giver friske drenge og piger gode
naturoplevelser og kammeratskab både på søen og i klublokalerne.

Skanderborg Junior Sejlklub
Som dreng lærte den senere
Chr. IV at sejle på Skanderborg Sø, og rigtig mange
piger og drenge færdes
i sommerhalvåret i hans
kølvand. De lærer i Skanderborg Juniorsejlklub, SJS,
at stavvende, sejle på læns,
at rigge og afrigge en jolle
– og meget mere. Søen har
et nogenlunde roligt vand,
men byder alligevel på gode
udfordringer for den, der
vil lære. Det er 30 år siden,
SJS som den første forening
rykkede ind på Vestermølle,
og lige siden har piger og
drenge her dystet mod

Tømrermester

Kim Riisberg A/S
- Tømrer og Bygningskonstruktør BTH
Telefon: +45 8652 4944

hinanden på lige vilkår – og
især for sjov. Klublokalerne
i de gamle landbrugsbygningers nordvesthjørne er
i brug året rundt. Mere på
www.juniorsejlklub.dk

Skanderborg
Jagtforening

Menneskets bedste ven
trives også i Skanderborg
Jagtforening.

Skanderborg Jagtforening er
en af Vestermølles veletablerede foreninger. Dens 275
medlemmer har klublokale på 1. sal i østenden
af Sydlængen. Foreningen
tilbyder jagttegnsundervisning, natur- og vildtpleje,
hundetræning, flugtskydning, ande- og skovjagter
– og gode jagtkammerater.

Der er aktivitet i klublokalet ugen igennem, bl.a.
med foredrag. Hver tirsdag
formiddag samles foreningens seniormedlemmer. Der
er etableret et værksted,
hvor medlemmer kan lave
småreparationer på deres
udstyr. Mere på www.
skanderborg-jagtforening.dk

Smedeklubben Phønix
Smedeklubben Phønix er
i færd med at flytte ind på
Vestermølle, i den gamle
hestestald i Sydlængen.
Phønix henvender sig til
alle, uanset faglig baggrund.
Det afgørende er interessen for gamle håndværk,
og man må gerne være
enig i udsagnet: Smedning

kræver beslutsomhed og
tålmodighed. Klublokalet er
smedenes mødested samt
arkiv, der rummer lekture
om smedning og jernarbejde. En vægfotofrise,
som viser smede gennem
tiderne, samt en samling
af gamle landbrugsmaskiner og redskaber er under

Smedearbejde ved Vestermøllemarkedet 2009.
etablering. Mere på www.
smedeklubbenphonix.dk

DDS Skanderborg Gruppe
Til nytår flyter Det Danske
Spejderkorps, DDD Skanderborg Gruppe, ind i Nordlængen på Vestermølle, som p.t.
er under renovering. 320
kvm. tidligere svine- og kostald bliver til møde- og aktivitetslokaler for forventelig
150 piger og drenge praktisk
klædt i blåt. Hertil kommer
15 ledere og rigtig mange
aktive forældre. Spejderne,
som er opdelt i hold efter al-

der, vil fra Vestermølle drage
ud i naturen, lave løb, bruge
GPS og SMS, lave bål, lære
førstehjælp, sove i shelter og
meget mere. Leg og opgaveløsning følges af kammeratskab og ansvar. Mere på
www.dds-skanderborg.dk
De blå spejdere får på
Vestermølle både gode
lokaler og en enestående
natur at færdes i.

Livslang Idræt – Skanderborg
Livslang Idræt – Skanderborg er netop rykket ind
i et lokale i vestenden af
Sydlængen, som deles med
Smedeklubben Phønix. Foreningen satser på ugentlige aktiviteter i fire
hoved-grupper: gymnastik/
indeaktiviteter – herunder
badminton og skumtennis,

Firmaet renoverer og ombygger i
fag- og hovedentreprise.
Vi arbejder hovedsagelig for virksomheder,
kommuner samt ingeniør og
arkitektfirmaer.

Vi har f.eks. udført tømrer og
snedkerarbejdet på Vestermølle

Kim Riisberg A/S . Godthåbsvej 73 . DK-8660 Skanderborg
Mail: info@kim-riisberg.dk
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friluftsliv/udeaktiviteter,
bueskydning samt walking
– gå og vandreture. Sund
motion og en aktiv livsstil
søges kombineret med gode
oplevelser både i naturen
og indendøre. Der er både
fysiske ufordringer og opgaveløsnigner på programmet.
Se www.lli-skanderborg.dk

LOFs Stenhuggerskole
Siden 1997 har LOFs Stenhuggerskole haft klasselokale og værksted i Nordlængen på Vestermølle. Et
halvt hundrede stenhuggere
fordelt på tre hold går her
med mejsel og hammer
løs på store natursten for
at frigøre en fugl, et dyr
eller en skulptur. Råmate-

rialet har kunstnerne selv
fundet og hentet i naturen.
Stenhuggerskolen er åben
for andre aktiviteter, f.eks.
at lade lokalerne være skole
for naturmæssige interesser
i sommerhalvåret. Mere hos
Ulla Lynge Hansen, 86 52
31 21, ulla.lynge@hansen.
mail.dk

Vandreture er både motion
og del af en akitiv livsstil

Der var en
ugle inden
i stenen

Vi har udført
beton-og murerarbejde på Møllebygningen
samt betonarbejdet på Riddersalen

Murer- og Entreprenørfirma
Grimhøjvej 12 • 8220 Brabrand • Tlf. 86 26 21 44 • Fax 86 26 21 48
entr@pp-as.dk • www.pp-as.dk
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Skanderborg
Lystfiskerforening
Skanderborg Lystfiskerforening er i gang med en
modernisering af klublokalet i østenden af Sydlængen
på Vestermølle. Her er der
aktivitet året igennem med
foredrag, kurser i fluebinding og andre fiskerelevante
tiltag. På søen har medlem-

Den direkte søadgang er en fantastisk
mulighed for lystfiskerne
merne snøren ude efter
sandart, gedde, aborre
og ørred. Medlemmerne
kan bruge foreningens fire
joller. Udover onsdagsfiskekonkurrencer arrangeres
en sandartfestival anden
weekend i juni og en
24 timers konkurrence i

oktober. To-tre gange årligt
arrangeres weekendture til
andre fiskevande. Foreningen forestår fiskeopsynet på
store dele af Skanderborg
Sø og arbejder for vandpleje
og faunapassage i tilløbene
til søen. Mere på www.
sandarten.dk

AFS
Aktiv Fritid
Skanderborg
AFS Aktiv Fritid Skanderborg har i det seneste år
øget medlemstallet med
30 til 140. Medlemmerne
er seniorer, som prioriterer
velvære med udgangspunkt
i motion, kondition, personlige udfordringer og socialt
samvær. At være aktiv og

Cykling står ofte på programmet –
ligesom krolf, naturgolf, bueskydning,
rapelling, kanoture og stavgang.
fysisk sund må gerne nås i
kombination med kulturelle
oplevelser. Med foreningslokalet i Møllehuset som
udgangspunkt bruger med-

lemmerne de omgivende
skov-, eng- og søområder
– og drager nu og da på
tur længere væk. Mere på
www.afs-skanderborg.dk

TIL LYKKE
til
”LAND & FOLK”
på
VESTERMØLLE

Kursuscenter Vestermølle

Fagsekretariatet Kultur og Borgerservice i Skan-

Under navnet Kursuscener
Vestermølle står Kompetencecenter Skanderborg
i stuehuset for driften af
et internt kursuscenter for
Skanderborg Kommunes
medarbejdere. Kursuscentret er også jobtrænings- og

derborg Kommune ønsker hermed alle hjemme-

aktiveringssted for ledige og
sygedagpengemodtagere,
vedligeholder de grønne
arealer på Vestermølle og
har en mindre produktion
af pejsebrænde. Mere på
www.skanderborg.dk/
kompetencecenter

hørende foreninger og deres medlemmer et stort
til lykke. I har sammen taget det største skridt
Stuehuset på Vestermølle

frem mod et fuldt renoveret bygningskompleks på
Vestermølle.

Fire foreninger i Møllehuset
Møllelauget har lavet aftale
med fire lokale foreninger
om brug af faciliteterne i
Møllehuset. Foreningernes
medlemsaftener henlægges
hertil. Det vil give et positivt
økonomisk afkast bl.a. derved, at mad og drikke købt
i Restaurant Vestermølle
påvirker huslejen herfra til
Møllelauget.
Udgifterne til drift af museet i Kværnrummet, Virtuelt Museum på Kornmagasinet og Debatærkstedet skal
afholdes af Møllelauget.
Forudsætningen for at kunne byde foreningsudflugter
og andre grupper samt ikke
mindst familien Danmark
på weekendtur eller ferie
indenfor til oplevelser på
Vestemølle er et regnskab,
der minimum er i balance.
Helst skal det ende i et lille
plus, så der kan investeres
i ny oplevelsesmuligheder i
fremtiden.
En hovedbegrundelse

for bl.a. Arbejdsmarkedets
Feriefond til at støtte Møllelaugets etablering af udstillinger og inventaranskaffelse
er netop, at Møllelauget har
forpligtet sig på i sit virke at
have den danske lønmodtagerfamilies behov og ønsker
om givende oplevelser for
øje.
Det er ikke nok at skaffe
midler til investeringen i
Møllehuset og udstillingerne. Fonde og andre, som
giver midler til et projekt
som Møllelaugets, er også –
og helt forståeligt – optaget
af, om der er basis for en
bæredygtig drift.
Derfor stiller Møllelauget
gerne et lokale til rådighed
for det lokale foreningsliv,
når det ikke generer mulighederne for besøgende i
museerne og i Debatværkstedet. Hertil kommer, at
foreningsmedlemmer også
er borgere og de fleste af
dem tillige lønmodtagere.

De foreløbig fire foreninger, som flytter deres lokale
mødeaktiviteter til Møllehuset, er:
• Soroptimisterne, hvis
medlemmer er kvinder
i erhverv. Formålet er at
fremme menneskerettigheder og kvinders status.
• Lions Skanderborg Slot,
hvis formål er formuleret
bredt – nemlig at hjælpe
andre.
• Round Table, som er åben
for alle 20-40 årige og
har til formål at virke for
den enkeltes personlige
udvikling.
• Round Tablerne må
forlade foreningen, når
de fylder 40, men mange
kan ikke slippe fællesskabet og fortsætter derfor i
en lokal seniorklub, som
også får tilholdssted i
Møllehuset.

Vestermølle vil herefter fremstå som kommunens
kultur- og fritidspolitiske flagskib, hvor en stor
gruppe frivillige sammen med deres medlemmer
kan høste frugterne af en formidabel indsats.

Skanderborg Kommune glæder sig til det fremtidige samarbejde med Foreningen Vestermølle - med
det mål, at vi sammen kan skabe endnu bedre betingelser for foreningslivet i vores kommune.

Venlig hilsen
Kultur og Fritid

Projektleder
Christian Andersen,
Realdania (t.v.),
besøgte forud for
fondens bevilling af
tre millioner kroner
til renovering af Sydog Nordlængerne
i eftersommeren
2009 Vestermølle.
Her drøfter han med
Laden fra 1841 i
baggrunden byggetekniske forhold
med landskabsplanlægger Gert Nielsen,
Skanderborg Kommune.
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VENT!

Er du en af dem, der pludselig har fået en stor
prisstigning fra dit forsikringselskab? Så vent!
Inden du betaler, skal du vide, at der er et
alternativ til de store regninger. Ganske tæt på
dig og dine værdier. Vi hedder Midtjysk Forsikring.
Ring til os og hør, hvordan vi kombinerer
branchens højeste kundetilfredshed
og faste lave priser.

ADELGADE 92
8660 SKANDERBORG
WWW.MIDTJYSKFORSIKRING.DK
MAIL@MIDTJYSKFORSIKRING.DK
TLF. 8794 1818

