Natur, kultur, familietur eller bare tur ved Rådvad og Stampen.
Her er en lille tur, hvor du kan få glæden ved at læse og forstå et orienteringskort samtidig
med, at du bevæger dig rundt i et naturlandskab formet mod slutningen af den sidste istid for
mere end 15.000 år siden. På grund af Mølleåen blev mange møller med tilknyttede industrier
lagt her. I Rådvad er minderne tydelige i form af smukke industri- og beboelseshuse. Ved
Stampen blev de sidste industribygninger fjernet i begyndelsen af 1970’erne og afløst af en
lille bygning, der rummer et ikke arbejdende uldspinderi.
Og så af sted. Startstedet er den røde pæl, hvor stien går mod Stampen. Krudtmøllestien hedder
den. Navnet siger lidt om, hvad der bl.a. har været produceret på stedet. Du går ovenpå en dækket
kloakledning midt i et sumpområde, hvor mange småfugle underholder. Fra post 1 skal du lidt til
højre ad asfaltvejen. Kun ca. 100 m (Du har set, at der på kortet står 1:10 000. Det betyder, at hver
cm på kortet er 10.000 cm i terrænet, altså 100 m). Fra post 2 skal du mod nord, altså opad på
kortet, gennem en meget smuk slugt i morænelandskabet. Bemærk at hver gang, du har passeret en
brun linje (på kortet naturligvis), så er du kommet 2½ m højere til vejrs. Ækvidistancen er 2½ m,
hedder det. Tænk over det også senere på turen. Området er meget bakket. Lige før post 3 mod øst
(th) er der et stort grævlinge-/ræveanlæg med mange huller (husk hunde skal være i snor overalt på
turen). Fra post 3 går det ad stien mod vest (tv). Her kan være ret mudret, da det er en ridesti. Fra
post 4 går det stik syd ca. 150 m og derpå mod øst også 150 m til post 5. Her er en bænk, hvorfra
du kan nyde synet af det åbne, bølgende morænelandskab. Så lidt tilbage igen og videre mod syd til
post 6. Fortsæt i vestlig retning og undervejs passeres Wesselsminde, en statelig hovedbygning til et
tidligere landbrug og i dag institution for børn og unge. Fra post 7 følges stien mod syd til post 8,
der ligger på stien langs Mølleåen. Så mod øst ca. 120 m, hvor post 9 ligger højt til vejrs øverst på
den stejle skrænt ned mod åen. Bemærk i forsommeren, hvordan landskabet er hvidpudret af
stærktduftende hæg, hvidtjørn og hyld, og en aftentur i området er fuld af nattergaletriller. Post 10
er et dejligt hvilested lige ved en af de store flådeege, som har navn efter det formål, de var bestemt
for: At blive brugt som tømmer til skibe til krigsflåden. Efter tabet af flåden i 1807 måtte der tænkes
langsigtet, selvom tankerne var på blindspor. Det var snart jernskibenes tid, men så kan vi i dag
glæde os over kæmpeegene. Lidt længere fremme er der en informationstavle om Stampen (Post
11), som har sit navn fra den produktion, der startede på stedet flere hundrede år tidligere:
Stampning af tøj, dvs. lade store træstokke falde tungt ned på de groft vævede stoffer, så
småujævnheder blev udglattet – stampet ud. Kast også et blik på vandet, der løber under vejen og
falder brusende ned i Mølleåens videre løb. Tidligere drev vandet det vandhjul, der sidder tæt op ad
den hvide bygning. Det kunne trække selv store maskiner. Ca. 130 m mod syd ad asfaltvejen (der er
en sti langs mølledammen), som så krydses ved post 12. Fortsæt ad stien på kanten af skrænten
(ækvidistancen er stadigt 2½ m. Højdekurverne ligger tæt her) frem til post 13, der ligger lidt til
venstre for stien ved en lille høj. Her udenfor Dyrehaven kan du være heldig at se rådyr, mens
Dyrehavens dyr er kronhjort , sikahjort og dådyr. Videre mod øst og snart når du turens sidste post:
post 14, som er midt i rådvadidyllen med mølledam og smukke gamle bindingsværksbygninger. Så
tilbage til start, som også er mål.
God tur. Søllerød Orienteringsklub.

