
Kværkeby er omgivet af afvekslende natur-
områder med mere end 700 ha privat skov. 
Umiddelbart øst for Kværkeby ligger et mose-
område hvor mange fugle raster. 

For fugleinteresserede er området særlig inte-
ressant. Kværkeby Fuglereservat er etableret 
for at tiltrække mere sjældne fuglearter. I 
området ses også mange rovfugle som f.eks. 
rød glente og havørn. 

De historiske linjer tilbage i tiden er også 
meget synlig i landskabet i form af bl.a. fl ere 
fortidsminder samt større hoved- og herre-
gårde. Disse gårde har præget udviklingen i 
området. 

Der er fortsat udviklingsmuligheder i området 
- både for privat bosætning samt for etable-
ring af erhvervsvirksomhed. 

I Kværkeby Fuglereservat kan naturen nydes i fulde drag. Fuglereservatet drives af en forening. 

Fjellebro og 
Kværkeby

Kværkeby - Fjellebro
I Kværkeby området kan man nyde naturens 
stilhed, men afstanden til større stationsbyer 
er også ganske overkommelig med kun 6 km 
til Ringsted og 19 km til Køge. Motorvejsnet-
tet med forbindelse til København og Fyn/Jyl-
land er også tæt på. 

Med den kommende København-Køge-Ring-
sted bane bliver afstanden til Hovedstaden 
endnu kortere. 

Skolegang fra 0. til 9. klasse kan fi nde sted 
indenfor lokalområdet på Kværkeby Friskole. 
Foretrækkes folkeskolen er muligheden også 
nær ved med Vigersted Skole i nabo-byen 
hvortil der er cykelsti. Ved begge skoler er 
der SFO.

For de mindste børn er der også et bredt ud-
valg af pasningsmuligheder med privat bør-
nehave på gård med særligt dyrehold samt 
privat børnehave ved Friskolen. Ved Vigersted 
Skole er der børnehave og i Giesegårdsko-
vene  er der skovbørnehave. 



Fakta

Byer i området:  Kværkeby sogn består af 
Kværkeby, Fjellebro og Fjellebro Huse.

Antal indbyggere: 1283 (1. januar 2013).

Skoler: Kværkeby Friskole (0.-9. kl.) med 
SFO. Folkeskole: Vigersted Skole (0.-9. kl).

Børnepasning: 2 børnehaver heraf 1 skovbør-
nehave og 3 kommunale dagplejere samt 2 
private dagplejere og 1 privat børnehave. 

Indkøb: Ringsted (6 km), Bjæverskov (12 
km), Borup (10 km), Køge (19 km).

Kollektiv trafi k: Bus 408 (mellem Ringsted og 
Borup Station) og bus 260R (mellem Ringsted 
og Køge Station). Flex-trafi k. 

Kulturelt samlingssted: Kværkeby Friskoles 
lokaler anvendes. 

Fritid: Kværkeby IF; fodbold, badminton, 
gymnastik og tennis. Der er spejdersamar-
bejde med Vigersted og 4H. 

Naturen omkring Kværkeby byder på gode 
muligheder for traveture og cykelture. Den 
rekreative sti Rosengårdstien danner en rund-
tur på 7 km mellem landsbyerne Vigersted og 
Kværkeby. For særligt fugleinteresserede er 
Kværkeby Fuglereservat et unikt område. 

Borgerforeningen arrangerer julefest og an-
dre fester for alle aldersgrupper. 

Bibliotek: Bogbus 1 x ugl. (ved Fjellebrovang 
og ved Nordbæksvej).

Kirke: Kværkeby.
Ved kirken er der børnekor, babysalmesang 
samt koncerter og andre aktiviteter. 

Boliger: Ejer- og lejeboliger (andelsboligfor-
eningen af 1941).  

Ny bosætning: Der er i lokalplan 201 udlagt 
areal til ca. 60 nye boliger i den nordlige del 
af Kværkeby ved Bjergvej. Alle grunde er le-
dige. Der er ikke byggemodnet. 

Erhverv: Der er fl ere mindre håndværkere 
i området. I Fjellebro ligger en fabrik som 
fremstiller træpaller. Kunsthåndværkere er 
her også; bl.a. en trædrejer. 

Landsbyforening: Fjellebro-Kværkeby Borger-
forening kan kontaktes for eventuelle spørgs-
mål: Finn Andersen, fi a@ringsted.dk, tlf. 
5752 5548.

Der er nærhed til motorvejen uden at støjen ge-
nerer markant. 

Kværkeby mose - her blev der gravet tørv under 
2. verdenskrig. 

I Kværkeby udlejer Andelsboligforeningen af 1941 
disse boliger. 

Ejendomme i Fjellebro Huse. 



Adamshøj med den nuværende hovedbygning fra 
1872. 

Knudslund - et smukt eksempel på Bedre Bygge-
skik arkitekturen. 

Historisk kort fra 1842 - 1899. Strukturen fra 
stjerneudskiftningen ses tydeligt. KMS.

Rosengårdens historie kan føres tilbage tll 1340. 
Nuværende hovedbygning er fra 1869. 

Historie

Landskabet omkring Kværkeby er præget af 
fl ere større landbrugsejendomme. 

Sporene efter 1800-tallets landboreformer 
ses endnu tydeligt. Stjerneudskiftningen som 
blev gennemført omkring 1792 aftegnes ved  
hegn og veje der i en vifteform stråler ud fra 
den vestlige del af Kværkeby, mens Rosen-
gaardens område mod øst fremstår mere 
sammenhængende. Som noget lidt udsæd-
vanligt blev hovedparten af gårdene i Kvær-
keby liggende samlet inde i landsbyen efter 
udskiftningen. Derfor er der stadig fl ere ældre 
gårde midt i byen.  

Godset Adamshøj ligger syd for jernbanen. 
Godset har navn efter Adam Christopher 
greve Knuth, der overtog godset i 1713. 

Syd for banen ligger også den anden større 
landbrugsejendom; Bedstedgård hvortil bl.a. 
skoven ’Røvertykke’ hører. Bedstedgård har 
en større vinmark på ejendommen.

De større landbrugsejendomme har været 
med til at præge udviklingen på egnen. Det 
var ofte fra godserne at ny viden om land-
brugsdrift udgik. 

Kværkeby Stationsby som nu hedder Fjelle-
bro. Her har der, som navnet siger, været sta-
tion, hvor toget mellem Roskilde og Ringsted 
stoppede. Stationen gav grundlag for en mas-
se liv og erhverv. Der har været industri her 
- bl.a. en portefabrik. Men også købmand, 
brugs, smedje, posthus og landevejskro. 

I Kværkeby har der ligeledes været mange 
mindre erhvervsdrivende i byen; bl.a. brugs, 
tankstation, mekaniker m.m.

Under 2. verdenskrig sikrede udgravningen af 
tørv fra Kværkeby mose at byen kom igen-
nem krigens økonomisk trange kår. Om som-
meren var op til 500 mand beskæftiget ved 
tørvegravning. Nu fremstår sporene efter tør-
vegravningen som åbne vandfl ader i mosen. 

Ejendommene omkring Bedstedvej er antage-
lig opstået som husmandsudstykninger om-
kring år 1900. 

Stuehuset til ejendommen Knudslund vest 
for Kværkeby er tegnet af arkitekt Marius 
Pedersen, som også har tegnet fl ere byhuse i 
Holbæk. Stuehuset er et smukt eksempel på 
’Bedre Byggeskik’ hvor enkelhed, klassiske 
proportioner og anvendelse af tegl prægede 
arkitekturen. 


