2,25 millioner kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond
sikrer renoveringen af Riddersalen på Vestermølle
Arbejdsmarkedets Feriefond har med en donation på 2.250.000 kroner til Vestermølle Møllelaug
sikret renoveringen af Riddersalen på Vestermølle. Bygningen, der er af træ, blev opført i 1912.
Den blev i 2004 fredet af Kulturarvsstyrelsen med bl.a. disse begrundelser:
• Pavillonen har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning.
• En let tagkonstruktion, kunstfærdige opsprossede vinduer og den bemalede, profilerede
bræddebeklædning er en god repræsentant for tidens detaljerige træhusbyggeri.
• Bygningen er et vigtigt kulturhistorisk islæt fra industrialiseringens tid umiddelbart efter
1900, da behovet for underholdning af borgerne i de stadigt voksende byer steg.
For nogle år siden fik Møllelauget Riddersalen understøttet af en indvendig bjælkekonstruktion.
Det har reddet den for sammenbrasning i vinterstormene. Oprindelig var der tre sammenhængende
pavilloner på Vestermølle. De to, Dansesalen og Munkestuen, er faldet for tidens tand.
600.000 kroner fra kommunen
Møllelauget venter, at Skanderborg Kommune vil bidrage til renoveringsarbejdet med 600.000, jf.
en kommunal Vestermølle-disponeringsplan fra 2005. Herefter mangler der en halv million kroner
for at kunne færdiggøre renoveringsarbejdet. Møllelauget oplyser, at det er i dialog med fonde om
midler, som kan sikre hele projektet. Krones også dette arbejde med resultat, vil kommunen få
renoveret en fredet bygning for under en femtedel af prisen i egenbetaling.
Ansvarlig for renoveringsarbejdet er arkitektfirmaet Frost Larsen i samarbejde med arkitekt MAA
Søren Gottfred Petersen, Skanderborg. Han lavede allerede i 2005 en bygningsarkæologisk
undersøgelse og tilstandsrapport over Riddersalen, der fra 1912 til 1954 tjente som Vestermølles
retaurationspavillon.
Kommunen er ejer, Møllelauget bruger
Riddersalen ejes, som resten af Vestermølle, af Skanderborg Kommune. Efter renoveringen
overdrages den til Vestermølle Møllelaug, som også får råderet over hovedparten af det knap 700
kvm. store Møllehus, som netop nu er under renovering.
Arbejdsmarkedets Feriefond har tidligere støttet Møllelauget med 1.600.000 kroner til udvikling
og etablering af et Virtuelt Museum i Møllehuset. Her vil besøgende få fortalt egnens og
andelsbevægelsens historie fra cirka 1865 til i dag – og med udgangspunkt heri en række kig ind i
fremtiden.
Samlede investeringer på 32 millioner kroner
Møllehuset og Riddersalen indgår i et samlet Kultur- og aktivitetscenter, som er under etablering på
Vestermølle for en samlet investering på cirka 32 millioner kroner. Donationen fra Feriefonden
bringer den sikrede investeringskonto op på 22 millioner kroner. Der er foreløbig udsendt
ansøgninger eller foregår dialog herom med fonde og virksomheder for yderlige seks-syv millioner
kroner.

