Find vej i
Blovstrød

Hvad er Find vej i Danmark?
”Find vej i Danmark” er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste ”Find vej i…”-ruter er i skove og parker. Andre ruter er i byer og tager dig
med til steder med en spændende historie. Se hvor i landet du kan finde vej på www.findveji.dk

Find vej i Blovstrød
”Find vej i Blovstrød” er en anderledes tur i det historiske Blovstrød. En skattejagt, hvor gevinsten
er sund og sjov motion, historisk indsigt og måske ny viden.
Hensigten er at få flere ud at orientere og bevæge sig og at give et anderledes tilbud om indsigt i
Blovstrøds kulturarv.
Folderen kan bruges i skolerne, af familier i fritiden og turister samt motionsløbere.
Find mere information om Blovstrøds historie på Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside
www.lafak.dk
Hvis du vil se, hvor der er andre ture i nærheden af Blovstrød, kan du se mere på
www.findveji.dk

Blovstrød Teglværk fungerede fra 1873 til 1984.
Værket var Nordeuropas største teglværk og
leverede sten til udbygningen af brokvartererne i
København. I dag har Blovstrød Banen til huse på
området.

Mange tilbud til dig hos
Allerød Orienteringsklub!
Ingen anden sport kombinerer familiesamvær, naturoplevelse og motion på samme
måde som orientering. Allerød Orienteringsklub har en lang række af tilbud til dig,
uanset om du vil løbe, køre mountainbike eller vandre.
Du får masser af natur, frisk luft, store smil og motion hos os!
Besøg klubbens hjemmeside på
www.alleok.dk

Lokalhistorisk Arkiv & Forening i
Allerød Kommune (LAFAK)
Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune arbejder for at vække interesse
for egnens historie og indsamle det lokalhistoriske kildemateriale, der belyser fortiden, så det bevares for eftertiden.
Lokalarkivet ligger på Kirkehavegård og indsamler, opbevarer og formidler lokalhistorisk materiale f.eks. fotografier, dokumenter og breve, landkort, film, lydbånd m.m.
– og materialet behøver ikke at være gammelt. Blot få år gamle fotos kan nemt vise
noget, der allerede er historie.
LAFAK har over 400 medlemmer og udgiver medlemsbladet Nøglehullet samt lokalhistoriske bøger. Derudover arrangeres foredrag, byvandringer og sommerudflugter.
Læs mere om Arkiv & Forening, lokalhistorien – og hvordan du bliver medlem – på:
www.lafak.dk

Find trave- eller løbeskoene frem og kom
med ud på tur!

Sådan gør du:

Turen består af 15 poster. På kortet
er posterne vist med en violet cirkel.
Stedet du skal finde, er midt i cirklen.
Der er et billede fra hver post i denne
folder. Når du har fundet det billede
der passer til stedet, skriver du billedets bogstav i felterne ved kortet.
Bogstaverne danner tilsammen en
kort sætning.
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Nord er opad på kortet - se hvordan nordpilen
vender.

Sort er sten og stendiger, huse, hegn, skovveje
og stier (jo tykkere stiplet streg, jo tydeligere sti)

Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere). Den brune farve bruges også til asfalterede
veje.

Blåt er vand (grøfter, moser og søer)

Gult er græs (marker og åbne områder)

Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere)

Signaturforklaring

0m

Målforhold 1:7.500
Dvs at 1 cm på kortet svarer til 75 m i
virkeligheden.

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød
Post 1:
Allerød Teglværk lå på samme sted som XL Byg ligger i dag. Det startede i 1874 og var ejet af familien
Friederichsen, der solgte til Faxe Kalkbrud i 1947.
Produktionen stoppede i 1965.
Post 2:
Blovstrød Kro lå først inde i Blovstrød landsby, men
flyttede i 1773 til sin nuværende adresse på Kongevejen. Her var også landbrug, købmand, mølle og en
rejsestald før i tiden.
Post 3:
Grønholmen er Blovstrød landsbys gamle landsbyforte (forte = fortov), hvor der indtil midten af
1900-tallet lå flere gadekær og et par huse. Jorden
var ejet af landsbyens beboere i fællesskab og blev
brugt til bl.a. græsning for ungdyr. Grønholmen blev
fredet i 1947.
Post 4:
Kapellet på Blovstrød Kirkegård er tegnet af arkitekt
Georg Jensen i 1961. Det afløste et gammelt faldefærdigt kapel i røde sten med skiffertag.
Post 5:
Blovstrød Skole er bygget i 1938 som afløser for den
gamle stråtækte skole fra 1843. Den er dog udvidet
siden.
Post 6:
Dalbovej har navn efter ejendommen ’Dalbo’, hvis
stuehus stadig eksisterer.
Post 7:
På hjørnet af Kongevejen og Sandholmgårdsvej byggede man skovfogedboligen Vildtmesterhus i 1939. I
dag er det privat bolig.
Post 8:
Ejnars Sti er opkaldt efter fagforeningsformand Einar
Petersen, der var mangeårigt medlem af sogneråd
og byråd. Det var hans fortjeneste, at stien blev
asfalteret og fik gadelygter i 1973.

Post 9:
Ny Allerødgård har været bolig for ejeren af Allerød
Teglværk. Hovedbygningen blev i 1911 ombygget
og forsynet med første sal og spir tegnet af arkitekt
Rolf Schroeder. I 1963 købte Blovstrød Kommune
gården, der siden har huset bl.a. unge autister. Sjælsø
Gruppen har siden 2003 haft domicil på gården.
Post 10:
Møllestien har navn efter Blovstrød Mølle, der var i
brug til 1918, hvorefter den blev brugt af spejderne.
Fra 1928 blev den indrettet til ”Den gamle Møllecafé” med servering fra kroen, og den blev revet
ned i 1945-46.
Post 11:
Pilegårdsvej er opkaldt efter gården ’Pilegården’, der
lå på hjørnet af Sandholmgårdsvej og Blovstrød Allé.
Post 12:
Blovstrød Bageri – eller Blovstrød Maskinbageri,
som det oprindelig hed – er bygget omkring 191112 af bagermester Chr. Theter. Familien har drevet
bageriet i fire generationer.
Post 13:
Huset ’Carls Minde’ er fra 1822, men købt som
sommerhus for en familie fra København i 1914.
Huset er opkaldt efter en lille dreng, der døde kun 2
måneder gammel.
Post 14:
Blovstrød Kommune købte i 1942 den forhenværende skovridergård Tokkekøb/Egerup og indrettede
den til kommunekontor. I dag rummer bygningen
heldagsskolen, Tokkekøbskolen.
Post 15:
Toften er afd. 1 af andelsboligforeningen ’Lundegård’
og bygget først i 1950´erne - ”fortrinsvis til militære”.
I praksis blev 50 % af husene dog udlejet til civile, og
i dag er der ingen restriktioner.

Deltagere i projektet:
Denne folder er lavet af Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune (LAFAK) i
samarbejde med Allerød Orienteringsklub og Dansk Orienterings-Forbund under ”Find vej
i.dk”-projektet.
Kort kan også downloades og printes fra:
Allerød Orienteringsklub		
www.alleok.dk
DO-F				www.findveji.dk
❱ Historiske beskrivelser: Birthe Skovholm, Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød
Kommune (www.lafak.dk)
❱ Foto: Arne Hemmje og Ole Høegh Post, LAFAK
❱ Kort: Gert Nielsen, DO-F
❱ Layout: Lars Kjær
❱ Opsætning: Sune Larsen, DO-F
Projektet er udarbejdet med støtte fra Dansk Orienterings-Forbund, Skov og Naturstyrelsen,
Danmarks Idræts-Forbund og Friluftsrådet.

