
20 snoreklippere i aktion  
ved Vestermølle-indvielse 
 
Fredag 27. august genindvier Vestermølle Møllelaug to hundredårige, totalt renoverede bygninger, 
Møllehuset og Riddersalen, på Vestermølle ved Skanderborg Sø. Det sker ved, at en snes særligt 
inviterede gæster klipper en 60 meter lang snor mellem de to huse i småstykker.  
   Møllelauget har inviteret repræsentanter for de mange fonde, foreninger og virksomheder, som 
har doneret midler til bygge- og indretningsarbejderne samt gæster med særlige relationer til 
Vestermølle til at bruge saksen.  
   De første klip laves af Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde og formanden for 
Arbejdsmarkedets Feriefond Poul Ulsøe, som baner vej til Riddersalen. Feriefonden har med et 
hovedsponsorat på 2.250.000 kroner sammen med 600.000 kroner fra Skanderborg Kommune sikret 
istandsættelsen af den unikke pavillon, som er fredet af Kulturarvsstyrelsen. 
 

Formand for Arbejdsmarkedets 
Feriefond Poul Ulsøe og 
borgmester Jørgen Gaarde starter 
indvielsesceremonien ved at klippe 
det første stykke af en 60 meter 
lang snor ved indgangen til 
Riddersalen. 
 Den fredede bygning ses her fra 
Mølledammen.  
 

 
 
 
 
Anders Nielsens oldebarn kommer fra Bruxelles 
De sidste klip 60 meter længere fremme forestås af projektchef Niels Olsen, Nordea-Fonden, og 
kontorchef i EU-Komissionens Landbrugsdepartement i Bruxelles, Søren Kissmeyer-Nielsen. 
Nordea-Fonden er hovedsponsor på renoveringen af Møllehuset. En af flere IT-udstillinger i 
Møllehuset behandler Danmarks forvandling fra 1865 til i dag med udgangspunkt i 
andelsbevægelsen. Udgangspunktet er Skanderborgegnens mest betydende skikkelse siden 
skiftende konger havde residens på Skanderborg Slot, nemlig bonden og andelspionéeren Anders 
Nielsen, Svejstrup Østergaard. Søren Kissmeyer-Nielsen er Anders Nielsens oldebarn.  
   En anden skærm-baseret udstilling fortæller Danmarks historie i de seneste 500 år set fra 
Vestermølle, mens en tredje præsentation gælder et bud på Danmarks udvikling frem til 2025. 
Udstillingerne er lavet af folk fra Syddansk og Københavns Universiteter.  
    
 

Hovedtaler ved indvielsen er kontorchef 
i EU-Komissionen, Søren Kissmeyer-
Nielsen, oldebarn af Anders Nielsen, 
Svejstrup Østergaard.  
I sin ferie besøgte han Vestermølle 
sammen med sin spanskfødte kone 
Bereta Cordero Gonzalez.  
Her studerer parret Anders Nielsen-
siderne i Virtuelt Museum.  



Markerede snoreklippe-pladser 
Mellem Riddersalen og Møllehuset vil der være markerede snoreklippe-pladser til repræsentanter 
for de øvrige bidragydere til Møllelaugets del af Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle, nemlig: 
• Realdania 
• A.P. møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
• Foreningen Plan Danmark 
• Fællesfonden mellem Chr. Sørensen og hustrus Mindefond samt Foreningen af jydske 

Landboforeninger 
• Foreningen Vestermølle 
• Nykredit fond 
• DAKOFO – Danske Korn- og Foderstof- Im- og  

Eksportørers Fællesorganisation      
• Midtjysk Forsikring 
• Lions Club Skanderborg Slot 
• Skanderborg Industri- og Haandværkerforening 
• Randers Tegl 
• Bygningsbevaringsfonden af 1975 
• Landbrugets Kulturfond 
• Andelsfonden 

    
12,5 millioner fra fonde til Møllelauget 
De hidtil gennemførte, igangsatte og besluttede arbejder på Vestermølle koster 28 millioner kroner. 
Heraf tegner Møllelauget sig for godt 15 millioner til arbejderne på Riddersalen og Møllehuset samt 
turbine, inventar og udstillinger. Kommunen har ydet 2,9 millioner heraf, ovennævnte bidragydere 
tilsammen 12,5 millioner kroner.  
 
Genindvier vandturbinen og kværnen  
Når snoren er færdigklippet, startes den gamle istandsatte vandturbine, og Vestermølles kværn vil 
begynde produktionen af mel med basis i konceptavlet brødhvede fra gårdejer Aage Frandsen i 
Grumstrup.  
 
Alle Møllelaugets medlemmer er inviteret  
Møllelauget har udover bevillingsgiverne inviteret alle sine 350 medlemmer, repræsentanter for 
andelsbevægelsen, kommunen, rådgivere og håndværkere, samarbejdspartnere, pressen samt 
Vestermølles øvrige foreninger til indvielsesfesten.  
   Gæsterne får lejlighed til at se de færdigrenoverede bygninger og nu færdige udstillinger i 
Møllemuseet samt historiske og fremtidshistoriske udstillinger samt fire debatfilm i Virtuelt 
Museum.  
 
Underholdning, taler og frokost 
Forud for frokosten, som serveres af Restaurant Vestermølle, er der underholdning ved Skanderborg 
Musikskole og taler ved bl.a. Søren Kissmeyer-Nielsen og Jørgen Gaarde samt repræsentanter for 
donorer og Møllelauget.   
 
Åbner for publikum klokken 15 
Efter indvielsesfesten åbner Møllehuset klokken 15 for publikum. Der er åbent mandag-fredag 15-
18, lørdage 14-18 og søndage 11-17.  
   Endnu før den officielle indvielse har nogle hundrede individuelle gæster samt en halv snes 
grupper besøgt Møllehuset. Grupper kan bestille en to timers guidet rundtur på Vestermølle, 
herunder et besøg i museet. Der er allerede reserveret tid for yderligere en snes gruppebesøg hen 
over eftersommeren. 
   I september iværksætter Møllelauget en markedsføringskampagne for at gøre foreninger og 
virksomheder ud over landet opmærksom på Skanderborgs ny attraktion. 

 
Møllehuset rummer mølle- og redskabs- 
museum, Virtuelt Museum, mødelokaler 
 og Restaurant Vestermølle.   
 


