Find vej i
Lynge

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 Lillerød
”Find vej i Lynge” er en anderledes tur i det historiske Lynge. 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
Lynges kulturarv.
Folderen kan bruges i skolerne, af familier i fritiden og turister samt motionsløbere.
Find mere information om Lynges historie på Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside
www.lafak.dk
Hvis du vil se, hvor der er andre ture i nærheden af Lynge, kan du se mere på
www.findveji.dk

Lynge kirke

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 til højre.
Bogstaverne danner tilsammen en
kort sætning.
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Find vej i Lynge

Signaturforklaring
Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere)
Gult er græs (marker og åbne områder)
Blåt er vand (grøfter, moser og søer)
Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere). Den
brune farve bruges også til asfalterede veje.

Sort er sten og stendiger, huse, hegn, skovveje og stier (jo
tykkere stiplet streg, jo tydeligere sti)
Nord er opad på kortet - se hvordan nordpilen vender.
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Find vej i Lynge
Post 1:
Årtusindskifteskoven blev plantet af Allerød Kommune i 2000 på et 14 ha (140.000 m²) stort areal,
hvor der før har været gravet ler til Hammersholt
Teglværk. Her er plantet 60.000 blandede træer og
buske, og skoven er delvist betalt af EU-midler og
salget af skov-beviser.
Post 2:
Den store sø i Årtusindskifteskoven er den sidste
rest af den gamle lergrav, hvor Hammersholt Teglværk gravede ler til mursten og tegl i 1950’erne.
Leret blev kørt ad tipvognsspor over markerne til
Hammersholt.
Post 3:
Mejeribakken hentyder til Mejeriet Baunedal, der
var egnens andelsmejeri og oprettet i 1890. Det
fungerede frem til 1970, hvor det blev solgt til Borup
Mejeri, fordi mange landmænd gik over til svineproduktion i stedet for at holde køer. Bygningerne blev
nedrevet i 1986.
Post 4:
Softballbanen ligger på Lynges gamle idrætsplads.
Baseball og softball blev introduceret til Lyngeboerne i 1977 af en amerikansk-gift mor, der ville give
sine børn mulighed for at spille det samme spil
som ’Radiserne’. I dag er softball-klubben flyttet til
København.
Post 5:
Baunedalen har, ligesom mejeriet, navn efter gården
Baunedal på den modsatte side af Lynge Bygade,
som lagde jord til mejeriet.
Post 6:
Baunesvinget er den gamle vej, der forbandt Hillerødvej og Lynge Bygade/Kollerødvej.
Post 7:
Lynge Skole har ligget på ’Ved Gadekæret 15’ fra
1910 og er tegnet af arkitekt J.P.Tvede. I dag bruges
de gamle bygninger af skolens SFO. Men skolen blev
for lille, og i 1955 blev den moderne Centralskole
mod nord indviet. Den er tegnet af arkitekt Acton
Bjørn og er udvidet, så den i dag rummer mere end
800 elever.

Post 8:
Lynge Gadekær ved præstegården har oprindelig
været brugt som vandingssted for kreaturerne og
branddam. I 1960´erne blev det tømt for vand og
renset, og der blev sat en stensætning i vandkanten
og udsat to hvide svaner.
Post 9:
Lynge Præstegård er bygget i 1855 og længerne er fra
1870. I 1981 blev den østre staldlænge ombygget til
konfirmandstue, mødesal og kirkekontor. Man mener, at der har ligget en præstegård her på stedet lige
siden reformationen – altså knap femhundrede år.
Post 10:
Gåselandet var betegnelsen for området lige øst for
Lynge Gadekær. Her var rigtig mange gæs på de tre
ejendomme Ved Gadekæret 4, 6 og 8a i første halvdel af 1900-tallet.
Post 11:
Lynge Kirkes ældste del af kampesten er fra 1100-tallet og bygget i romansk stil med rundbuevinduer.
Kirken er udvidet flere gange, senest med nyt tårn
i 1723 og nye vinduer i 1800-tallet. I koret findes
velbevarede kalkmalerier malet af det berømte Isefjordsværkstedet.
Post 12:
Lynge Gl. Skole, Lynge Bygade 18 er bygget i 1819 og
erstattes af den ’nye’ skole Ved Gadekæret i 1910.
Post 13:
Femstykket er oprindelig den sydligste stump af
Lynge Bygade hen til Femvejskrydset, men da der
kom lysregulering i krydset først i 1970´erne, blev
”den femte vej” omlagt for at lette trafikken.
Post 14:
Knud Rasmussensvej er opkaldt efter grønlandsforskeren Knud Rasmussen, hvis far Christian Rasmussen var sognepræst i Lynge 1896-1918.
Post 15:
Kokkedalen er opkaldt efter gården Kokkedal, der
blev revet ned omkring 1970. I dag ligger børneinstitutionen Molevitten på grunden.

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.

