Cykeltur søndag d. 22. maj – Rute 73 Fuglevad - Strandmøllen
Cyklistforbundet Hillerød arrangerer en cykeltur langs Mølleåen søndag d. 22. maj. Turen
er ca. 20 km lang, og alle interesserede kan deltage. Vi mødes på Hillerød Station kl. 10:00
og tager cyklerne med toget 10:11 til Lyngby Station, hvor cykelturen starter. Cykelturen
slutter ved Holte Station ca. kl. 15:00.
På cykelturen følger vi Mølleåens sidste 8 km gennem Mølleådalen ad stirute 73 fra
Fuglevad til Strandmøllen ved Øresund. Det meste af turen går igennem et smukt, gammelt
skovlandskab. Mølleåen, som udspringer ved Bastrup Sø, er i sin fulde længde ca. 36 km og
passerer undervejs Farum Sø, Furesøen og Lyngby Sø. Mølleådalen er med sine mange
historiske vandmøller det ældste industriområde i Danmark. Oprindelig maledes mel i disse
møller, men i 1600-tallet befalede kongen, at vandkraften skulle anvendes i industrimøller,
som producerede våben og krudt til tidens store krige. Senere omlagdes produktionen til
jern, kobber, papir og klæde.
På cykelturen passerer vi en række vandmøller med tilhørende mølledamme. På Lyngby
Hovedgade nr. 24 findes hele to møller, som oprindelig var vandmøller: Den ældste,
Lyngby Søndre Mølle, blev opført før 1500 og senere genopført i 1903 med dampturbine,
som stadig bruges. Den anden, Lyngby Nordre Mølle, blev opført i 1762 og er i dag
museumsmølle, hvis vandmøllehjul stadig fungerer. Herefter følger:
Fuglevad Mølle – Møllen omtales første gang i 1492 som kornmølle. Den nuværende
bygning er fra 1874, hvor vandhjulet erstattedes af en turbine.
Brede Værk – Møllen kan spores tilbage til 1370. I 1600-tallet var den krudtmølle og
kornmølle. Senere blev den klædefabrik.
Ørholm – Møllen har tjent forskellige formål: Fra 1559 til 1724 krudtværk, herefter
fremstilling af kobber- og jernvarer, fra 1793 til 1920 papirfabrik.
Nymølle – Anlagt 1643. Møllen producerede metalvarer 1643–1794, var papirfabrik 1795–
1920, og 1925–1973 strømpefabrik og farveri for C. Schous Fabriker.
Stampen – Møllen var en såkaldt stampemølle, som ved hjælp af lodretstående bjælker
kunne knuse materialer eller mase/ valke uldstoffer til klæde. Stampen producerede tekstiler
fra 1620 til1914.
Rådvad Mølle – Fra 1643 til 1758 produceredes der krudt og våben her. I 1758
påbegyndtes en produktion af knive og andet værktøj, som fortsatte helt til 1970.
Strandmøllen – Var oprindelig en stampemølle, som blev anlagt i 1500-tallet som
papirmølle. Den fungerede senere som valkemølle til fremstilling af tekstiler ligesom
Stampen.
Efter at have nået Strandmøllen, cykler vi til Holte Station gennem Jægersborg Dyrehave.
Medbring frokost, drikkevarer og togbillet. Kontaktperson er Ole Breidahl 21 32 63 44.
Medturleder er Jytte Thorbek. Tilmelding kan ske til dcfhillerod@gmail.com.

