
 

 

Tur til Kvarmløse fra No1: 
 
Start ved NO1 

Ad trampen til Kvarmløsevej 

Langs banen til Kolonihaverne (daghaverne) 

Langs Kolonihaverne til ”Rødtjørnevej-stien” 

Rødtjørnevej-stien til Dalvænget 

Dalstrøget til bunden af den Grønne Kile 

Den grønne Kile til Bakkedraget 

Sti fra Bakkedraget til OK-tanken 

OK-tanken ad Den gamle Kvarmløsevej til Peder Væversvej 

Sti fra Peder Væversvej til Rugmarken 

Sti fra Rugmarken til Pilevej 

Sti fra Teglværksudstykningen ved den gamle forvalterbolig til Teglværksvej 

Nyanlagt sti på Gartnerjorden rundt om rundkørslen til Jernbanevej 

Jernbanevej til No1 
 
 
Tølløse Stationsby har navn efter Tølløse By, selv om stationen og det meste af stationsbyen 
ligger i Kvarmløse bys område. 
 
Kaninskoven: 
Her mødtes de unge mennesker, når de skulle have et fristed uden voksenkontrol. 
 
Daghaverne ved Rødtjørnevej: 
Tølløse har 30 daghaver, hvoraf de 21 ligger i Kvarmløse ved Rødtjørnevej og ud til Kvarmløses 
nye Festivalpark. Haverne kan lejes i Holbæk kommune. 
Holbæk Kommunes daghaveområder benyttes som nyttehaver. En daghave giver ikke mulighed 
for overnatning. Grundarealet er typisk mindre og billigere end en kolonihave. 
Se mere her:  
https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/sport-og-fritid/kolonihaver/ 
 
 
Karl Heilesens 
relief ved 
Dalvænget: 
Kunstneren Karl 
Heilesen har lavet 
smedejernsrelieffet 
“Livsglædens 
Dans” 1990. 
Relieffet er lavet 
efter inspiration fra 
Dalvængets 
Beboerforening, 
det hænger mod 
syd på 
Fælleshuset. 
 
 
 
 
 

https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/sport-og-fritid/kolonihaver/


 

 

Udsigtspunkter ved legepladsen på 
Bakkedraget: 
Hvis du stiller dig på det højeste sted 
øst for legepladsen, så har du en 
pragtfuld udsigt over Elverdamsdalen 
og Soderup Kirke. Imens du nyder 
udsigten, kan dine børn lege på 
legepladsen eller fange haletudser i 
den lille sø. 
 
Landsbymiljøet og gårdene i  
Kvarmløse: 
Vi passerer først Lindegården, hvor 
den første Højskolebevægelse i 
Kvarmløse/Tølløse startede. 
Journalist Milla Frederiksen har 
skrevet en fin lille artikel om dette. Du 
kan downloade den fra Stigruppens 
side på Fællesskab Tølløses hjemmeside. 
Overfor Lindegården på den grønne trekant lå Sejergården, der, som navnet siger, med succes 
blev placeret ude på markerne mod vest ved udskiftningen. 
Fra Lindegården går vi mod nord ad den grønne sti, her lå vejen tidligere, inden den nye 
Kvarmløsevej blev lavet. 
For enden af stien ligger Peder 
Væversvej, vi kommer ud, lige hvor 
gadekæret/branddammen ligger. Her 
kan vi, hvis vi er heldige se 
grønbenede rørhøns. Hvis vi er 
uheldige kan vi se blishøns, de jager 
de andre fugle væk. 
Hvis vi kikker mod nord fra 
gadekæret kan vi se Gershøjgård, 
her boede den tidligere sognefoged. 
Mod vest kan vi se Teglværksgården, 
hvis man kører ad vejen til højre 
kommer man til Grandgården og 
Vandværksgården. 
Vi vælger vejen mod venstre for 
Teglværksgården og går derefter til 
højre ved laden. Til Venstre for laden lå Lidtgodtgården, der også blev flyttet ud på markerne og 
væk fra landsbyen ved udskiftningen, og som navnet siger, så var det ikke helt uden problemer - 
det gik lidt godt. 
Læs mere på Tølløse Lokalarkiv:  
https://bibliotek.holbaek.dk/sektioner/lokalhistorie/besoeg-arkiverne/toelloese-lokalarkiv 
 
Teglværket: 
Vi fortsætter ad stien til Pilevej. Inden vi når Tegldraget, kan man se en lille Lund til højre. Ad vejen 
gennem lunden kunne man tidligere gå til Lergraven, hvor der nu er en lille sø. Hvis man går ind i 
lunden, kan man være heldig at høre Nattergalen. Tegldraget ligger, hvor det tidligere teglværk lå, i 
dag er der kun den tidligere bestyrerbolig tilbage. Her kan du læse mere om Teglværket: 
http://www.abtegldragetetape1.dk/419924776 
 
Privatskole og missionshus: 
Vi følger den lille sti fra Tegldraget til Teglværksvej. Nummer 4 på Teglværksvej husede i 1898 en 
lille privatskole. I skolen gik der 24 børn, og de blev undervist af Lærerinde Petrea Smedegård. 
Bygningen var også det tidligere missionshus for Indremission. 
 

https://bibliotek.holbaek.dk/sektioner/lokalhistorie/besoeg-arkiverne/toelloese-lokalarkiv
http://www.abtegldragetetape1.dk/419924776

