Riddersalen på Vestermølle
Skanderborgs vielseslokale
Takket være en donation fra Arbejdsmarkedets Feriefond står Riddersalen i Vestermølles have ned mod
Skanderborg Sø seneste 31. maj 2010 som ny efter en gennemgribende renovering for et millionbeløb. I
Vestermølle Møllelaug, som disponerer Riddersalen, har det længe været tanken, at det fredede og
fantastiske hus med en smuk og romantisk beliggenhed blandt mange anvendelsesmuligheder også vil være
den perfekte ramme om sommerbryllupper: Efter en vielse i f.eks. Slotskirken sejler brudepar og selskab
med Dagmar på Skanderborg Sø til Vestermølle, hvor Møllehusets kommende restauratør kan dække op til
fest i Riddersalen med en kapacitet på 80 gæster.
Men hvorfor ikke, hvis der er tale om borgerlige vielser, også lade dem foregå i Riddersalen? Forelagt
forslaget har borgmester Jens Grønlund denne reaktion:
”Det er en rigtig god idé fra f.eks. maj til hen i september at lade alle Skanderborgs ”rådhusvielser” foregå
i Riddersalen på Vestermølle. Den tanke vil jeg gerne arbejde videre med. Jeg vil tro, forslaget kan samle
bred tilslutning. Vi må erkende, at vielseslokalet på Rådhuset ikke er Skanderborgs mest romantiske sted,
men heldigvis er brudepar så optaget af hinanden, at de nok ikke altid tænker over det. Jeg er dog ikke et
øjeblik i tvivl om, at såvel et brudepar som dets tilstedeværende familie og venner vil opleve Riddersalen
som den perfekte og romantiske ramme om et stort øjeblik i to menneskers liv.”
Borgmesteren understreger, at det i givet fald må være alle vielser i perioden, der finder sted på
Vestermølle. Skanderborg Kommune har besluttet sig for kun at have én vielsesadresse, men der er intet til
hinder for, den i sommerhalvåret kan være et andet sted end på Rådhuset.
”Jeg tror, vordende brudefolk vil være enige med mig”, siger Jens Grønlund og tilføjer: ”Vi véd, hvordan
det gamle rådhus i Ebeltoft trækker brudepar og bryllupsfester til. Samme funktion kan Riddersalen få. Det
vil være til megen glæde – også for Skanderborg samt kommunens restaurationer og egnens forsamlingshuse
m.v.”
Møllelauget har uformelt forelagt borgmesterens antagelse af, at vielser i Riddersalen er en idé, der vil
samle bred tilslutning, for en række af hans byrådskolleger i flere partier. Alt tyder på, Jens Grønlunds
vurdering er helt rigtig. Fra alle sider udløser forslaget spontant positive svar som ”Selvfølgelig!”, ”Godt
set!” og ”Naturligvis skal vi glæde brudeparrene og promovere Skanderborg på samme tid.”

Sådan ser Riddersalen på Vestermølle ned mod Skanderborg Sø ud i dag. Bygningen er fredet af
Kulturarvsstyrelsen. Der er i øjeblikket licitation på et gennemgribende renoverings- og
istandsættelsesarbejde. I uge 43 nedtages det 97 kvm store hus bræt for bræt. Alt nummereres. I de
kommende måneder sker der på værksted vurdering af de enkelte dele og fornyelse, hvor det er påkrævet. Alt
nyt laves efter model fra det gamle og i samme træsorter m.v. Imens renoveres Riddersalens sokkel, så
genopstillingen kan se fra april næste år.
Udsmykning i Riddersalen, hvis mange skjolde har givet navn til den gamle restaurationspavillon.

