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Allerød Station ligger i Lillerød
og Lillerød ligger i Allerød Kommune
Kort med de gamle sognegrænser til belysning af
grænserne
mellem
Lillerød og Allerød
og mellem
Lillerød og Lynge Overdrev

Her kommer
den korte version af forklaringen

Lillerød
Lillerød er som landsbynavn kendt fra 1300tallet. Den centrale bebyggelse i Lillerød
landsby ligger omkring Lillerød Kirke. Da Lillerød Station bliver bygget i 1864, ændrer det
ikke meget omkring stationen. Først i 1896
kom der en kro overfor stationen, og vi skal
nogle år ind i 1900-tallet før M.D. Madsensvej
bliver anlagt og trækker villaer ned mod stationen. Hillerød station kunne have heddet Frederiksborg med god grund. Hillerød-navnet skabte
fra starten forvirring i forhold til Lillerød Station.

Allerød Telefoncentral
Navnet Allerød kom først i sving som et fællesbegreb, da der blev oprettet en fælles telefoncentral for de to kommuner Blovstrød og Lillerød. Valget faldt på navnet Allerød fordi den
første central i 1907 virkelig lå i Allerød, på
Frederiksborgvej 5. For brugere af telefon er
denne betegnelse i dag uden betydning, men før
automatiseringen måtte udenbys sige ’Allerød’
foran nummeret ved opringning til Lillerød og
Blovstrød.

Allerød Station og Allerød Posthus
I 1952 ændrer DSB stationens navn fra Lillerød
til Allerød, samtidigt ændrer postområdet navn,
således at adressen lød 'Lillerød pr. Allerød'.

Allerød Kommune
I 1970 bliver Allerød navnet på de sammenlagte kommuner Blovstrød, Lillerød, LyngeUggeløse.
Der sker en betydelig tilflytning til området,
hvilket sikkert har medvirket til usikkerhed om,
hvad byen, man flyttede til, egentlig hedder. Da
mange forretninger og foreninger i Lillerød kalder sig noget med Allerød, er det let at glemme
Lillerød. Lettere bliver det ikke af, at der næppe
er nogen i Blovstrød og Lynge som siger Lillerød. Lillerød Idrætsforenings fodboldafdeling
kalder sig fra 2004 Allerød Fodbold Klub selvom den ikke dækker Lynge og Blovstrød, Lillerød Brugsforening ejer Kvickly Allerød – osv
osv!

Lynge Overdrev
Det område af den gamle Lynge Kommune,
som ligger tæt på Lillerød, hedder Lynge Overdrev. Som Allerød og Lillerød er vokset sammen, er Lillerød og Lynge Overdrev det også.
Kommer du fra Lynge før motorvejsbroen på
Lyngevej, møder du byskiltet ’Lillerød’. Her
bør stå ’Lynge Overdrev’, Lillerød-skiltet skal
først komme hvor Gammel Lyngevej svinger
ved Rødpælevej. Her stod det da også indtil for
nylig.

