
 

Rutebeskrivelse i grove træk 

Lyngby Station og Lyngby Nordre Mølle 

Fra lyngby station følges stien langs vestsiden af banen, og man skal altså ikke ned på nogle store 

veje. 

Det første vand, som man møder er fæstningskanalen (i sig selv en spændende historie). Den går 

man over og så igennem de hvide bygninger ved henholdsvis Lyngby Roklub og Lyngby Kanoklub. 

Så til højre og under vejen, hvorefter man med det samme skal til venstre ind igennem et større 

kratområde med en smal sti - man er på rette vej! 

Næste kanal man møder er Mølleåen. Man går over broen og så til højre. På venstre side 

ligger Pritzels Fabrik, og på højre kommer først Lyngby Mølledam og herefter Lyngby Nordre 

Mølle. 

Lyngby Nordre Mølle er en museumsmølle, med et funktionelt udvendigt drejende vandmøllehjul, 

og rutens eneste af denne slags. 

Ved resten af møllerne løber åen ind under bygningerne og udnyttelsen af vandet er skjult for de 

forbipasserende. 

Fra Møllen krydser man vejen og går nordpå og så ind i Sorgenfri Slotshave. 

Man går langs vestsiden af åen til Fuglevad Mølle. 

 

https://stadsarkivet.ltk.dk/lyngby-taarbaeks-historie/find-vej-i-lyngby/faestningskanalen
https://stadsarkivet.ltk.dk/lyngby-taarbaeks-historie/find-vej-i-lyngby/pritzels-fabrik


Fuglevad Mølle. 

Ved Fuglevad Mølle går man til højre af asfaltvejen, over banen og følger østsiden af banen. Inden 

man når så langt, kan man gå lidt rundt om møllen og fornemme området. 

Nu går man langs banen, hvor Mølleåen mange steder er skjult af rørskov og ellesump. 

Brede Klædefabrik 

Man når herefter til Brede, hvor der også er en restaurant. På ruten går man igennem bygningerne 

ved Bredeværk og om på vestsiden, hvor der er en fin have. 

Fra haven skal man til højre lidt uidyllisk bagom bygningerne og forbi et par containere og en 

parkeringsplads, men også her er man på rette vej. 

Herefter går man til venstre gennem hegnsporten, og man er tilbage i idyllen. 

Midt imellem Brede og Ørholm krydser man over åen, så man kommer til at gå på vestsiden af åen 

nu. 

Ørholm Mølle og Nymølle 

Ved Ørholm Mølle tager man en afstikker fra ruten, da man går til højre langs asfaltvejen for at 

kunne se udsigten ned over Mølledammen. 

Man går herefter tilbage til ruten og går nord om bygningerne og ind i bøgeskoven. Åen har slået et 

sving, så man er altså nu på nordsiden af den. 

I bøgeskoven går man til højre og herefter anden gang til venstre. 

Næste møllesamfund man kommer til, det er Nymølle. Man fortsætter over asfaltvejen, langs et hus 

og følger ruten langs nordsiden af åen. 

Efter man er gået under lokalbanen, så går man til venstre og herefter til højre. Man går nu med 

marker på venstre side. 

Man følger stien til højre og går under motorvejsbroen og forbi (men ikke over) en lille bro på højre 

hånd. 

Efter et par hundrede meter kommer man ind i den del af Mølleåen, som ligger i Dyrehaven og her 

bliver roligt på en helt ny måde. 

Stampen, Raadvad Mølle og Strandmøllen 

Man bliver ved med at holde til højre og kommer så til Stampedam og møllen Stampen. 

Man krydser en asfaltvej og holder fortsat til højre. 



Næste dam er Raadvad Dam, hvorefter man kommer til Raadvad. 

Man fortsætter ligeud indtil man kommer til en bro på højre hånd, som man går over. 

Herefter drejer man til venstre. 

Man følger stien og går under banen. Herefter tager man næste sti til højre, og så til venstre, 

hvorefter man er ude ved Strandvejen. 

Drej til venstre af Strandvejen og gå hen til Strandmøllen og se Mølleåen fosse ud fra under 

bygningen. 

Øresundskysten 

Kryds vejen og gå langs kysten 1,5 km, til man kommer til nogle stejle trapper. 

Dem skal man op ad, for så at krydse Strandvejen igen og ind i Dyrehaven. 

Dyrehaven 

Man går mod Eremitageslottet, men drejer sydpå ad Dalvej inden man når helt op til Slottet. 

Denne følges ligeud til man når til den stærkt brugte asfaltvej, som man skal til venstre ad. Når man 

kommer igennem de røde porte, så ligger Klampenborg Station på højre side. 
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