
Kvarmløsevej  
 
No 1 
Du ser på en bygning som er meget forskellig fra alle de andre du ser i byen. 
Bygningen blev bygget som en bank for en del år siden (slutningen af 1960’erne). 
 
Nu skal vi gå over på den anden side - over til Kvarmløse siden. 
 
Teglværksvej 1 
 
Her boede engang en elektriker - du vil opleve på din tur, at der har været mange 
forretninger i hele Tølløse by. Sådan er det i hele Danmark. Der har været mange små 
forretninger og det er ikke så lang tid siden, at den lille forretning ikke kunne tjene nok penge 
til at kunne gøre alle de ting, som vi gerne vil.  
 
Teglværksvej 4 
 
Her ser du det første missionshus i byen. 
Et missionshus er et hus som tilhører en gruppe som også kommer i den kirke du måske er 
døbt i. Gruppen kaldes Indre Mission. 
I huset var der nogle gange præster, som kom fra andre byer i Danmark, der fortalte børn og 
gamle hvordan livet skulle leves. Om søndagen blev der holdt søndagsskole, hvor børne fik 
fortalt historier om Gud og Jesus. 
En dag blev huset for lille og der blev bygget et missionshus på Tølløsevej nr.  
 
Og så går vi op ad vejen gennem Teglværksudstyknigen……..fortælle stykket hen til 
“Kærlighedsstien” 
 
 
“Kærlighedsstien” 
 
Et smukt navn for en sti. Der er nogle i byen der fortæller, at navnet kommer af de elever der 
går på skole (TPOE) der nogle gange går med hinanden i hånden ….og vil være lidt alene.  
 
Specielt om morgenen og sidst på eftermiddagen kan du se harer og rådyr på marken. Når 
du kigger til venstre kan du se en høj ude på marken. Det fortælles der har været 12 
gravhøje i Kvarmløse. Idag er gravhøje fredet, men for mange år siden vidste man ikke 
hvilken fortælling en høj kunne give. Det betød at mange blev nedlagt, fordi jorden skulle 
bruges.  
En gravhøj er en begravelsesplads og er flere tusinde år gammel 
En gravhøj er som regel bygget af jord, sten, tørret græs. 
For mange år siden (1892) skulle nogle landmænd grave grus og pludselig stødte de på 
denne høj. ( Det formodes at denne høj lå vest for Vandværksgården og hen imod 
Tegværksudstykningen. 
Først mange år senere kom der nogle ud og fandt at i graven var der flere ting, som kunne 
betyde, at den var fra 400-500 år efter Kristus. 



Man fandt et lerkar, en træspand, sølvspænder, guldsmykke, perler af rav, perler af brændt 
ler. 
 
Plantagevænget…... 
 
Her har der engang været marker med grøntsager 
 
 
 
Tegværksgården 
 
 
Kvarmløse 
 
Det var en lille landsby engang med små huse og større gårde. Der var en købmand helt 
herude. Nogle af gårdene har tilhørt det store gods, Aastrup. Og i meget gamle dage arbejde 
mange af byens beboere for godset. 
 
Kvarmløsevej 
 
Du kan måske selv se det - når du går forbi OK tanken ser du huse som er lidt nye. Engang 
var det marker og tilhørte een af de større gårde i Kvarmløse. Som årene gik og en pæn stor 
gård ikke kunne få økonomien til at løbe rundt - ja så var der flere landmænd som solgte 
gårdens jord til andre og der blev bygget huse på jorden...du bor måske selv i et hus med en 
have, hvor jorden har tilhørt en stor gård. 
Når du følger vejen i dag er det en bredere vej end det var da Kvarmløse var en landsby. 
Derfor er der mange af husene, hvor deres forhaver er blevet lavet til asfalt. 
På Tølløse arkiv kan du se nogle gamle kort, som fortæller hvordan vejen så ud. 
 
Kvarmløsevej nr. 46 
 
Her boede en vognmand med sin familie. 
Han havde en lille lastbil, som han transporterede grise i, som skulle til slagteriet 
 
Kvarmløsevej nr. 37 
 
Her ser du skolen (Tølløse Privat og Efterskole). Engang hed den Baptisternes Skoler. Du 
kan første begynde i skolen fra 7. klasse. Og hvis du ønsker at bo på skolen. Dvs du sover 
der, spiser og får undervisning sammen med en masse andre - ja så kan du komme der fra 
9 klasse. 
Skolen blev bygget for mange år siden (1928). Dengang var der ikke så mange elever og 
lærere på skolen. Langsomt voksede skolen. SÅ skete der en dag at den brændte (den 5. 
februar 1972) 
Heldigvis var der ingen der kom til skade. 
Skolen blev bygget op igen….og den kom til at se ud som den gjorde da den oprindelig blev 
bygget. 



 
Til højre for skolen ligger et hus inde mellem træerne. Det har været forstanders bolig til 
skolen. I dag bruges den til lærerbolig. 
Der var en forstander, som bag ved sin bolig havde en del jord, hvor han havde en lille 
plantage med frugttræer. Al den jord er det vi i dag kalder for Plantagevænget. Her er nu 
bygget huse. 
 
Kvarmløsevej nr. 35 
 
Her var der både tandlægeklinik og bolig for tandlægen og hans familie. Senere flyttede 
tandlægen ud på Hjortholmvej...helt derude, hvor biblioteket ligger. 
 
Kvarmløsevej nr. 36 
 
Her lå trykkeriet - Den sidste avis der blev trykt var Folkebladet. 
Her har været trykt i mange år både bøger og aviser. 
En mand fortæller om da han gik i skole havde han arbejde her, hvor han var med til at 
samle nogle blade og satte hæfteklammer i ryggen. 
 
Kvarmløsevej 38  
 
Gartneren havde forretning her. 
 
Og så går vi længere ned mod jernbanen. Og de huse du ser er alle huse som er bygget 
efter jernbanen kom til byen (1874). Så blev der bygget huse og i husene boede en familie 
samtidig med at huset rummede en forretning eller en håndværker. 
Men før jernbanen kom til var der på vejen et gammelt hus og det ligger der stadig (nr. 14) 
 
Kvarmløsevej nr. 34 
 
Møbelforretning. Bagved ligger et lille hus - her stod man og lavede møbler…..og de lavede 
også ligkister. En fra familien var en der arbejde på et mejeri, han var mejerist. Udover at 
lave smør kunne han også bruge en høvl og han stod i det lille hus og lavede ligkister. 
Manden blev derfor kaldt for “smørsnedkeren”. 
 
Kvarmløsevej nr 33 
 
Det var et skrædderi 
 
Kvarmløsevej nr 33A 
 
Købmand. En meget lille købmandsforretning.  
 
Kvarmløsevej nr. 29 
 



Det var Papir og galanteri forretning. Her var der nok mange skoleelever, der kom for at 
købe papir, blyanter og ikke mindst slik.  
 
Kvarmløsevej nr 27 
 
Det har været den bolig, hvor præsten til Baptistkirken boede. 
Kirken blev bygget dengang Danmark var besat af tyskerne.  
 
Kvarmløsevej nr 17 
 
Endnu en vognmand. Eller måske skulle man sige en “Hestevognmand”. I starten havde han 
nemlig kun en hest og en vogn. Så når godsvognene på jernbanen skulle flyttes til de rette 
spor ved Tølløse Station, kom han med sin heste og hjalp til med at flytte dem.  
 
Kvarmløsevej 15 
 
Du kunne også købe friske fisk - og det var her i Fiskebørsen. Om morgen kom de friske fisk 
til forretningen og så blev der sorteret og ordnet inden du kunne komme ind i forretningen for 
at købe friske fisk til din aftensmad. 
 
Kvarmløsevej nr. 13 
Hvis dine træsko var gået stykker som kunne du gå til træskomanden og han ville lægge 
dine sko over sin “læst” 
 
Kvarmløsevej nr. 11 
 
Vist nok endnu en købmand og . 
 
Kvarmløsevej nr. 7 
 
I dag kan du købe slik i mængder, men har der tidligere været en slagterforretning.  
 
Hjørnet - før du drejer 
 
Her lå en herrefrisør og der er nogen der siger, at der var en lille forretning mere. Grunden 
blev oprindelig købt af baptisterne i byen. Man ville bygge en kirke på stedet. Måske lå 
jernbanen for tæt på, for planen blev droppet og kirken blev bygget længere oppe ad vejen. 
 
Kvarmløsevej nr. 2 
 
Engang var der en bank, der lå her senere blev der blomsterbutik. Tølløse Sygekasse har 
også haft kontor i bygningen.  
 
Kvarmløsevej nr. 4 
 
Her var engang en tøjbutik med dametøj og sengetøj.  



Damen, som ejede forretningen blev kaldt Fru S. P. Møller. Det hed hun ikke rigtigt, men 
dengang blev man kaldt mandens navn, når man hilste på hinanden. 
Det fortælles, at når man kom ind i butikken lugtede der af cigarer, fordi Fruen altid røg store 
cigarer. 
 
Kvarmløsevej nr 6 
 
Her lå den ene af byens oprindelige 2 bager forretninger. Den seneste bager hed Meyer.  
 
 
 


