Find vej i
Lyngby

Find vej og få historien
på din smartphone

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

Find vej i Lyngby
”Find vej i Lyngby” er en anderledes tur i det
historiske Lyngby. 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 Lyngbys kulturarv. Folderen kan
bruges i skolerne og af familier og turister.
Find mere information på www.stadsarkivet.
ltk.dk under Find Vej i Lyngby. Hvis du vil se
hvor der er andre ture i nærheden af Lyngby,
kan du se mere på på www.findveji.dk
Kortet kan også downloades og printes
direkte fra Lyngby Orienteringsklub (www.
lyngbyok.dk/kort)

N

G

D

N

R

E

E

Y

M

N

E

T

D

B

Å

O

I

Ø

E

R

Sådan gør du:
Turen består af 20 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 på næste side. Bogstaverne
danner tilsammen en kort sætning.
Turens længde er ca. 5 km, hvis du følger den korteste vej
på offentlige veje og stier.
Du kan også lave din egen tur
og finde færre poster, og måske
fortsætte en anden dag. Det er helt
op til dig!
Find trave- eller løbeskoene frem
og kom med ud på tur!

Post
Foto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Der er mange muligheder med “Find vej i Lyngby”
1. Brug din smartphone
Du kan downloade en kort tekst om hver post til din smartphone ved at scanne kode-feltet ud for postbeskrivelsen i denne folder.
Du kan også gå direkte til teksten på Lyngby-Taarbæk Stadsarkivs hjemmeside www.stadsarkivet.ltk.dk, ved at klikke på “Find vej i
Lyngby” og derefter klikke på postens navn i menuen. Der er flere billeder og masser af detaljer og spændende beretninger.
2. Find vej med GPS
Har du en GPS kan du bruge den til at finde vej til posterne. Hvis du vil gøre det rigtigt svært kan du lægge folderen væk, og kun
bruge GPS’en. Husk at du kun må gå på offentlige veje og stier.
3. Læs mere på internettet
Der er et væld af historiske om de steder, du besøger oplysninger internettet. Klik ind på www.stadsarkivet.ltk.dk/ efter turen og genoplev stedet og få både spændende og morsomme fortællinger.
Vil du vide mere om orientering kan du besøge Dansk Orienterings-Forbund på www.do-f.dk og i øvrigt på www.findveji.dk
Du kan også besøge Lyngby Orienteringsklub på www.lyngbyok.dk
4. Find vej i skolen
Du kan bruge turen i idræt, dansk, matematik, tværfaglige forløb og selvfølgelig i historieundervisningen.
5. Kortet
Et orienteringskort viser mange detaljer, som er markeret med forskellige signaturer. Nord er altid op ad (teksten i kortets overskrift
definerer hvad der er op) og målestokken er her 1:5000 så 1 cm på kortet er 50 m i virkeligheden. Du bruger kortet til at finde vej mellem posterne. Alle offentlige veje og stier er med på kortet.
Måske får du lyst til også at prøve at finde vej andre steder. Der er faste poster i skove og parker i hele landet - og foto-orien-tering
som denne i flere spændene byer. Se mulighederne på www.findveji.dk

Deltagere i projektet:
Denne folder er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv i samarbejde med Lyngby-Taarbæk bibliotekerne, Hjerte-foreningens
Lyngby-Taarbæk afdeling, Lyngby Orienteringsklub og Dansk Orienterings-Forbund under “Find vej i Danmark”
• Historiske tekster: Jeppe Tønsberg, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (www.stadsarkivet.ltk.dk)
• Fotos: Henrik Knudsen
• Kort: Finn Blom Christensen, Lyngby Orienteringsklub
• Opsætning: Dansk Orienterings-Forbund
Kortet kan downloades fra
• www.lyngbyok.dk/kort
• www.findveji.dk

Scan QR-koden ud for post-beskrivelsen
med din smartphone og få en kort tekst
om posten. Du kan også læse meget mere
om alle posterne på Lyngby-Taarbæk
Stadsarkivs hjemmeside 		
www.stadsarkivet.ltk.dk

Find vej i Lyngby og mød de
lokale berømtheder . . .
Post 1: Pritzels fabrik
Der står 1876 på fabrikken – men det er ikke det
år den blev bygget. Vinduerne er meget høje og
sidder tæt – kan du gætte hvorfor?
55°46’29,2”N
12°29’49,2”

Post 6: Lindegården
Lindegården kendes fra det første kort over
Lyngby. Hvor tror du gadekæret lå?
55°46’34,4”N
12°30’18,1”

Post 2: Lyngby Mølle
Møllehjulet er 4 m højt, selvom faldet ved møllen kun er på 80 cm. Hjulet driver møllestenene
inde i møllen. Hvad tror du møllen malede?
55°46’26,1”N
12°29’56,0”

Post 7: Fæstningskanalen
Her var en kanal indtil 1920, som en del af
Københavns Befæstning. Vandet kom fra
Furesøen. Dengang lå kirken og kirkegården på
hver sin side af kanalen. Hvordan tror du man
bragte de døde over kanalen?
55°46’23,1”N
12°30’09,8”

Post 3: Alderdomsboligerne i Bondebyen
Danmarks første kommunale ældreboliger ligger
her. Tror du de havde indlagt vand og toilet i
lejligheden?
55°46’32,5”N
12°30’10,6”

Post 8: Lyngby Kirke
Den ældste del af kirken er fra 1100-tallet og er
bygget af granit, med kalksten i hjørnerne. Er der
mon kalkmalerier i kirken?
55°46’24,5”N
12°30’00,1”

Post 4: Løkken
Huset er bygget i 1794 af ejeren af et blegeri,
som lå nede ved Mølleåen. Blegeriet blev senere
vaskehus for beboerne på Sorgenfri Slot.
55°46’36,6”N
12°30’13,2”

Post 9: Gramlille
Alvilde og hendes bror Hother Müffelmann
flyttede hertil fra Gram i Sønderjylland. De
boede her fra 1875 til 1896. En kendt digter var
forelsket i hende, men de blev aldrig gift. Kender
du digteren?
Gramlille er indrettet som en fløj af Lyngby
Bibliotek.
55°46’24,1”N
12°29’55,9”

Post 5: Støvlet-Cathrines Hus
Støvlet-Cathrine var en af kong Christian den
Syvendes bekendte. Huset her kaldes StøvletCathrines hus, men tror du hun har boet her?
55°46’39,6”N
12°30’21,6”

Post 10: Det Hvide Palæ
Der sidder en kanonkugle i muren på husets
nordside. Den har siddet der i mere end 200
år. Kan du gætte hvem der – måske – skød på
huset?
55°46’15,5”N
12°30’11,8”

Find vej i Lyngby og mød de
lokale berømtheder . . .
Post 11: Krydset
Huset, hvor Danske Bank nu ligger, blev bygget
lige efter Lyngby Rådhus (post 13). Men huset
her blev bygget af mindre fine materialer. Kik
godt på murene og på det grønmalede tag.
55°46’13,5”N
12°30’14,0”

Post 16: Bådfarten
Bådfarten har sejlet regelmæssigt siden 1894.
Tror du broen over kanalen kan skilles ad?
55°46’20,4”N
12°29”47,6’’

Post 12: Likørstræde
Bagergården lå på den anden side af Lyngby
Hovedgade, og Likørstræde var i mange år den
markvej, som forbandt Bagergården med dens
marker.
55°46’09,9”N
12°30’16,7”

Post 17: Havnehytten
Lyngby havn blev etableret i 1920, da Buddingevejs viadukt blev bygget. Søpromenaden
langs jernbanen er lavet med jord fra viaduktens
udgravning.
55°46’25,7”N
12°29’35,9”

Post 13: Lyngby Rådhus
Lyngby Rådhus stod færdigt i 1941, med mure
beklædt med grønlandsk marmor, og tag af
kobber.
55°46’10,9”N
12°30’09,2”

Post 18: Lottenborg
Prinsesse Charlotte blev født på Sorgenfri Slot
i 1789, og kroen her blev opkaldt efter hende.
H. C. Andersen menes at have spillet kegler her
med H. C. Ørsted og B. S. Ingemann.
55°46’44,7”N
12°29’27,9”

Post 14: Templet
Templet blev bygget i 1903 og var oprindeligt
en teknisk skole. Nu afholdes der jazz- og rockkoncerter i lokalerne.
55°46’12,6”N
12°29’58,9”

Post 19: Sorgenfri Slot
Slottet ligger tilbagetrukket. Så lægger man ikke
mærke til at det er mindre end de hvide huse ud
mod vejen.
55°46’43,4”N
12°29’40,9”

Post 15: Thule
Thule er bygget af murermester Fritz Jensen i
1905. Han boede overfor, og satte portræthoveder af sig selv og sin kone på den gavl, der
vendte mod hans eget hus.
55°46’15,7”N
12°29”55,4’’

Post 20: Frieboeshvile
G. F. Duckwitz var tysk statsborger. Han boede
her og reddede mange jøders liv under 2.
Verdenskrig.
55°46’35,2”N
12°29’45,7”

