Find vej i
Lillerød

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

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 18 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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Find vej i Lillerød
150 m

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

0m
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 Lillerød
Post 1:
Kirkehavegård er en af Lillerøds oprindelige 8 gårde.
Stuehuset er fra 1892, mens udlængerne er genopført senest i 2006. Her var kommunekontor fra 1948
til midt i 1970’erne. Senere blev her ’politistation’ fra 1981 med færdselspoliti og hundepatrulje. I 2002
flyttede Lokalhistorisk Arkiv & Forening ind i hovedbygningen.
Lappträsk Badstue er en gave fra Allerøds finske
venskabsby. Den blev i 1969 opstillet på plænen ved
Kirkehavegård, og man kan stadig leje badstuen ved
henvendelse på Kirkehavegård.
Post 2:
Mindesten over møbelfabrikant Chr. E. Hansen
(1874-1954) med relief af billedhuggeren Gunnar Hammerich, rejst ved møbelfirmaet FH’s 100
års jubilæum i 1972. Chr. E. Hansen var søn af FH’s
grundlægger.
Post 3:
Centerhallen hed indtil 1980 ”LB-hallen”. Den er
bygget af Lillerød Badmintonklubs medlemmer som
badmintonhal og indviet den 2.10.1955, som det
fremgår af den lille sten ved bagdøren.
Post 4:
Arealet med de små buske på hjørnet af Frederiksborgvej og Gl. Lyngevej er såkaldt ”gadejord”, dvs.
jord ejet af landsbyen i fællesskab. Her lå Lillerøds
gadekær indtil det blev sløjfet i 1952
Post 5:
Her var Lillerøds første kommunekontor fra 19231948. Det var kommunesekretær Mogens Ebbesens
hjem, og da hans kone også havde bibliotek i huset,
måtte familien med tiden fortrække op på første sal.
Post 6:
Gl. Skolegård er Lillerøds første skole fra 1823, hvor
et landbrug var en del af lærerlønnen. Skolen blev
i 1910 afløst af den nye Lillerød Skole på Frederiksborgvej, og har givet navn til udstykningen Gl.
Skolegårdsvej, der ligger på skolens jord

Post 7:
I Hyrdeledshuset boede byhyrden, der hver dag i
sommerhalvåret drev Lillerøds kreaturer på græs på
Lynge Overdrev sammen med kvæget fra Lynge.
Post 8:
Fritz Hansens Møbelfabrik startede i 1872 på Christianshavn, men flyttede i 1907 hele produktionen
til Lillerød. FH’s samarbejde med forskellige møbelarkitekter, og især produktionen af Arne Jacobsen
stole Syveren, Myren, Ægget med flere har skabt
firmaets internationale position.
Post 9:
Mungo Park overtog i 1992 Dr. Dantes aflagde teaterlokaler på Fritz Hansensvej. Det var startet med
tre gymnasieelever, der havde hørt om ’Dadaismen’
og udviklede sig til teatergruppen Dr. Dantes Desperate Renovationsshow. I 1997 blev Mungo Park
egnsteater, og de fik ny teatersal i 2000.
Post 10:
Hvide Hus har givet navn til Hvidehusvej. Huset
er bygget i 1912, og der har bl.a. været pensionat i
1930’erne.
Post 11:
V. Heisesvej er opkaldt efter søfartschef Vilhelm Heise, der ejede jorden og udstykkede vejen i slutningen af 1920’erne. Han var nevø af komponisten P.A.
Heise, der var gift med Ville Heise.
Post 12:
Lillerød Spånkurvefabrik blev startet af to svenske
brødre Per og Carl Johansson i 1902 og fungerede
frem til 1970. Spånkurve var datidens indkøbsposer
og i 1950’erne lavede man 500-700 kurve om dagen.
Post 13:
Remi Jensens osteforretning fra 1944 er nu overtaget
af barnebarnet Anette Christiansens keramikværksted.
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Post 14:
Allerød Have (opført 1990) ligger på Allerødgårds
jord. Gården blev kaldt for ’Møggården’, fordi der
1901-1925 var et latrindepot. Her hentede landmændene ’de rare sager’, der blev spredt som gødning på markerne.
Post 15:
Gl. Allerødgård er den eneste gård i landsbyen Allerød. Allerød ligger i Blovstrød sogn og har givet
navn til jernbanestationen i 1952 og storkommunen
i 1970.
Post 16:
Spejderhytten ’Svellehytten’ er bygget til de blå pigespejdere 1962 af jernbanesveller. Hytten blev kraftigt
udvidet i 1979.

Post 17:
Bakkehuset har givet navn til Bakkevej og er bygget i 1942 som den første etageejendom med kun
beboelse i Lillerød.
Post 18:
Fra april 1969 til december 1970 hed Lillerød Skole,
Toftehave Skole. Lillerød Sogneråd frygtede, at man
ville forveksle den gamle skole med den nye Skovvangskole, og derfor fik den navn efter nabogården
Toftehave. Navnet slog aldrig an, og man gik tilbage
til det gamle navn Lillerød Skole.

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.

