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Stampe Møllen tænkes revet ned meget snart. Det er National Museet , som er ejer af bygningen. Og de
kan ikke længere bruge ressourcer på vedligeholdelse og mener også at huset ligger ”for langt ud” , der
med forstås, at det er svært at trække folk hertil.
Vi ved som lokale beboere i Raadvad og som I sikkert også har bemærket, at her færdes mange mennesker i
hverdage og weekender. Hvilket har fået tankerne til at rulle i retning af at etablere et lille Raadvad Stampe Mølle Museum, et samlingssted for os borgere og skovens gæster. Huset kunne rumme historiske
ting; effekter, skrifter, fotos, bibliotek, filmfremvisning og foredrag og meget andet. Dette sted kunne blive
en kulturel perle midt i industriens vugge. Man kunne måske lave små skiftende udstillinger, så der kom
fornyelse ind jævnligt. En udstilling om skovens fugleliv etc.
Huset er i god stand, kun få renoveringer skal foretages, for at det kan bruges. Vi har allerede
tilkendegivelser fra håndværkere, som vil sponsorere arbejdskraft og til dels materialer. Så der ligger en
reel mulighed forude.
Det National Museet kræver er en fuldstændig handlings- og driftsplan, hvilket vi er i gang med at
udfærdige. Ud fra dette vil de overveje en bevarelse og dermed en lejeaftale. Vi tænker her at søge støtte i
fonde, (lokale) virksomheder. erhvervsdrivende, og private. Vi har opbakning fra Dansk Mølleforening og
Bygnings Kultur Foreningen i Lyngby Taarbæk, som vil tage det op på deres næste bestyrelsesmøde.
Vi vil skabe en forening med underudvalg; renovering og vedligeholdelse, økonomi, indhold og indretning,
markedsføring og daglig drift.
Vi håber at nogle af jer , som besidder talenter kunne finde interesse i at støtte dette projekt med en
frivillig arbejdsindsats i bestyrelsen eller i et af disse udvalg, det vil være til glæde for os alle. Ligesom vi
gerne høre fra dem som ligger inde med effekter, skrifter, fotos og andet fra fabrikkernes tid.
Vi har oprettet en facebook støttegruppe Bevar Møllen i Stampen, gå ind og tilkendegiv din støtte, hvis du
vil, du kan også skrive en mail til billedhugger@stineringhansen.dk om hvad du kan bidrage med.
Det var løseligt de grundlæggende træk og vi håber at kunne invitere til et informationsmøde i nærmeste
fremtid.
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