LINDEGAARD I BONDEBYEN
Denne firelængede ejendom som er opført i tiden 1841 til 1883 på et stærkt
reduceret grundareal som i dag blot udgør 3474 kvm med et erhvervsareal
på 1352 kvm hvoraf i dag knap 1/3-del er i brug, samt et boligareal på 179
kvm som dog nu ikke er beboet, grundet mangelfuld bransikring af den del
af nordre længe der rummer SALEN som siden 1980erne har udgjort de
arealmæssige rammer for det aktive foreningsliv i og omkring Kgs. Lyngby.
Den firelængede, stråtækte gård er en af de sidste karakteristiske gårde man
har bevaret i Bondebyen og udgør på trods af ælde og omfattende
bygningsmæssig forfald, en enestående værdi som bygningskulturel arv der
med sin autenticitet og enkle ynde, vil kunne sikre eftertiden et stæmningsfuldt indblik i vilkår for livet i denne landsby, blot 17 km fra Københavns
Rådhus.
LINDEGAARDENS BYGNINGSKARAKTERISTIKA
Den gennem tiderne udvidede og sammenbyggede firelængede gård ligger
omkring en aflang, irregulær pigstensbelagt gårdsplads. På denne står et
stort lindetræ med et granittrug under og langs nordre længe er en pumpebrønd monteret. I vestre længe udgør byporten hovedind- og udgang til
gården og i østre længe sørgede tofteporten adgang til udmarkerne.
Trods gårdens forskellige byggeperioder, fremtræder den homogent med de
pudsede og gulkalkede facader som står på en fremkraget og sortmalet
sokkel. På langsiderne er murene øverst afsluttet med sugefjæl i stald- og
ladelængerne, mens vestre længe og den halve nordre længe er afsluttet
med kalket gesims som også går igen i et fladbuet, muret stik over byporten.
Gavlene er gennemgående i nordre og søndre længer. I søndre længes gavl
mod vest ses et bånd. Østre længes gavle står i spids mod nord og syd og
alle gavle står med tagudhæng som afsluttes med vindskeder og dækbræt.
Tagene er alle stråtækte med langhalmsdækket mønninger fastholdt med
kragetræer af eg. Over beboelsen er der 3 blankmurede skorstenpiber på
udkraget sokkel i rygningen. Tagdryppet er her afsluttet med en række
vingetegl og render. I Søndre længes gårdside er placeret en enkelt taskekvist med tofløjet bræddelem til høindkast over staldene.
Vinduerne i boligdelen er korspostvinduer med torudede underrammer, dog
er to af disse seksrammede og i taggavlen er der torammede trerudede
vinduer. Mod haven i vestre længe er isat en tofløjet dør med tre ruder og
underfyldninger i hver fløj og som indgangsdøre på gårdside er dels en
tofløjet dør med bossede fyldninger og et overvindue mod boligen og en
enkel ditto som dør til foreningsområdet i nordre længe.
De fleste øvrige døre er alle plane revledøre - nogle med opsprodsede
overvinduer. Porte samt lemme i taggavle er plane, tofløjede henholdsvis
bræddelemme og plankeporte med smedede hængsler.
Alt træværk er grønmalet.
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