En bakket udfordring
Cykeltur fra Hvalsø Station til Maglesø og Brorfelde (t/rt) – ca. 40 km
Med Hvalsø som udgangspunkt tages på en ca. 3 timer lang tur i byens vestlige omegn i Holbæk
kommune.
Cykelturen starter ved Hvalsø Station og følger Tølløsevejen til godset Sonnerupgård (hotel med
mødefaciliteter i fine parkomgivelser)

Foto 1 (www.sonnerupgaard.dk)

fortsætter via Dumpedalen

Foto 2

med et nedlagt gartneri i dalbunden

Foto 3
til Soderup, krydser Soderupvej ved Soderup Kirke

Foto 4 (soderupeskilstrup.dk)
og fortsætter ligeud ad Åstrupvejen til godset Åstrup, en markant rød herregård i bunden af Elverdamsåen.

Foto 5
Via en dejlig lindetræsallé

Foto 6
kommer man til Landevejen til Holbæk, hvor der lige efter krydset findes to markante sten .

Foto 7

Vejen følges et lille stykke indtil Elverdamskroen (elverdamskroen1609.dk)

Foto 8

hvor der drejes til venstre og når Kvarmløse/Tølløse. Undervejs køres forbi det nedlagte Schulstad Bageri,

som p.t. huser Image Toys.

Foto 9

Vi kører igennem Tølløse og standser undervejs ved Tølløse Baptistkirke, et synligt tegn på denne udbredte
menighed i Midtsjælland.

Foto 10 (domino-online.dk)

Videre går det til Gl. Tølløse, hvor vi standser ved den røde Tølløse Kirke,

Foto 11 (toelloesekirke.dk)
inden det går videre via Ingegårdsvej til Tjørnede, hvor der drejes th. i retning mod Algestrup. Det går op ad
en meget udfordrende stigning,

Foto 12
hvor der på toppen drejes tv. mod Maglesø.

På en meget kuperet vej, forbi en imponerende grusgrav og mørtelværk

Foto 13 (wewers.dk)
nås efter endnu en stejl bakke,

Foto 14
en parkeringsplads (med et sæson- og weekendåbent traktørsted og adgang til toilet)) højt over Maglesøen

Foto 15 (barer.dk/magleso-traktorsted)
som byder på en rigtig god udblik mod syd over søen. Hermed er ca. halvdelen af turen fuldført. Her kan
man så vælge at lade cyklen stå og gå ned ad en lang og stejl skrænt (med trappetrin af jenbanesveller (?))til
selve søen og tage en afvekslingsrig gåtur omkring søen (ca. 2½ km), hvor man også kan bade i meget rent
vand.

Foto 16

Foto 17

Oppe igen køres videre ad Maglesøvejen mod Igelsø, men undervejs standses ved Mørkemose Bjerg,

Foto 19
Foto 18
hvor man går op ad en lille stigning til et markeret udsigstpunkt med blik mod nord i retning af Holbæk.
Tilbage på vejen drejes i Igelsø til venstre ad en noget trafikeret vej (uden cyjkelsti!) mod Sorø, men kun for
en lille km, så drejes der t.v. igen, mod Brorfelde. Vejen følges i retning mod Tjørnede, men efter et kort
stykke drejes tv. Igen mod observatoriet ad Obervatør Gyldenkersvej. Observatoriet, som tidligere tilhørte
Københavns Universitet, er dog pt. desværre lukket, men udsigten (dog uden stjernekikkert)fra dette høje
sted er udmærket. (brorfelde.dk)

Foto 20

Foto 21

Foto22
Fra observatoriet går vejen tilbage til Tølløse og Hvalsø. Forbi en stejl skrænt med vinmarker

Foto 23
nås Godset Sofieholm.

Foto 24

Derefter kommer vi igen til Gl. Tølløse og kører forbi den røde kirke og op mod landevejskrydset, hvor vi
møder Tølløse Slot (da.wikipedia.org/wiki/Tølløse_slot)

Foto 25
i dag en efterskole med mange cyklende elever.

Foto 26
Videre ad cykelstien til lyskrydset i Tølløse, hvor vi drejer tv. og så tv. igen forbi et indkøbscenter med bl.a.
SuperBrugsen, Aldi og Netto. Vi fortsætter til Tølløse station, hvor vi drejer til højre i retning mod Soderup
og via den nye omfartsvej (desværre uden cykelsti) efter ca. 2 km tv. når vejen til Tingerup, som følges indtil
Åsen drejer til venstre mod Hvalsø. På Åsen kører vi igennem broen ved den nedlagte Ringstedbane

Foto 27
(midtbannen.wordpress.com/category/generelt-om-midtbanen)

til Tjørneager i Hvalsø og når via kræmmerhallen

Foto 28 (hvalsoe-kraemmerhal.dk)
til den nye cykel- og gangsti under banen til udgangspunktet for turen på Hvalsø station.

Foto 29

