
Kvarmløse Gården 

Sadelmagervej nr. 2. Denne gård har været en meget stor gård engang. Det vil sige, at der 

har været nogle rige bønder, der har boet her. I Dag er meget af jorden solgt væk, og der er 

bygget huse på jorden. Bagved gården ligger der et voldanlæg. Det er noget, der er blevet 

bygget måske helt tilbage til 1075. Man byggede et sådant anlæg for at forsvare/beskytte sig 

mod fjender. 

 

Ny Hjertebjerggård 

Hjertebjergvej nr. 19 

Som du kan se, er dette en 

ny “bondegård”. Den 

“rigtige” gård lå skråt bag 

dig ovre ved de hvide 

rækkehuse. Du kan stadig 

se hovedhuset fra den 

tidligere Hjertebjerggård. 

  



Jernbanen.  

At tænke sig at den 

jernbane, du ser, er 

anlagt for over hundrede 

år siden (1874). Det var 

dagen før nytåret, at der 

kunne køre tog på 

skinnerne. Før den tid 

kunne man kun køre i tog 

fra København til 

Roskilde. Hvis du så 

skulle videre, så måtte du have en hestevogn til at bringe dig hen til steder, eller også måtte 

du gå. 

Dengang kørte der kun et tog om dagen ...så hvis du ville hen til en by, skulle du sørge for, 

at det passede med, at du kunne køre med tog hjem igen. 

Det var vigtigt, at vi fik togene på denne strækning til Kalundborg, fordi vi skulle transportere 

varer til England. Det var specielt kød, smør og andre varer. Naturligvis var det også godt for 

alle dem, der ville handle i Holbæk eller Roskilde. Måske skulle man bare besøge sine 

bedsteforældre.  

 

Soderup kirke 

Soderup kirke er meget 

gammel (ca 1100). Da 

den blev bygget, så den 

slet ikke sådan ud som nu 

- den var meget mindre. 

Ved siden af kirken ligger 

der en bygning, der 

kaldes for “hospitalet”. 

Det er slet ikke sådan et 

hospital, som vi forstår i 

dag, hvor du kan komme, 

når du er syg. 

Dengang dette hus blev 

bygget, var det til alle 

dem, som ikke kunne 

arbejde mere, enten fordi 

de var for gamle eller 

måske manglede en arm 

eller en finger, så de ikke 

kunne udføre et arbejde. 

Så kom de hen på 

hospitalet. Det var det 

store gods Aastrup, som 

ligner et slot, som gav dem 

mad og bolig. Inde på kirkegården ligger der bl.a. den sidste greve, der ejede Aastrup gods. 

 

 



Soderup landsby 

Nu er du i en lille landsby. Tænk engang - her har været flere købmandsforretninger (den 

ene lå skråt overfor kirken på et hjørne), og der var flere håndværkere.  Smedens hus ses 

stadig på  ?, og så ligger der nogle store gårde i byen. Gårdene har haft jord uden for byen. 

Der har også været en skole i byen - i degneboligen. Degnen var ham, der hjalp præsten i 

kirken - ved gudstjenester - og så underviste han også børnene. Degneboligen, som lå lige 

ved kirken, er brændt for mange år siden. Det skete, da konen i huset stod og bagte og der 

gik ild i stråtaget - 4 børn brændte inde. 

 

Kildebo 

Sæt dig ned og tænk over navnet “Kildebo”. 

Du er i en del af Elverdamsdalen. Det er en dal, hvor der findes meget vand - og i gamle 

dage mente man, at når der er meget vand, må det kunne bruges til noget...ikke bare til at 

drikke - vandet kan give en kraft, og det kan male f.ex. korn, eller trække en stor 

vævemaskine, der kan lave tøj. Man malede mel ved hjælp af store sten-hjul. Du sidder 

netop i en dal, hvor man for mange år tilbage byggede mange møller, som bl.a. skulle male 

korn for bønderne. På et lille areal fandtes 7 møller. Nedre Tadre mølle er den eneste 

fungerende tilbage i denne ådal.  

 

Soderup skole 

På hjørnet Gammel Høbjergvej og Gammel Tadrevej lå en skole, her kom børn fra dele af 

Soderup og Kvarmløse. 

 



Langholm mejeri 

For mange år siden (ca. 1888) blev der bygget et mejeri på Gammel Tadrevej 5. Det var 

dengang, da alle dem med kun lidt jord og få dyr, slog sig sammen og fik behandlet deres 

mælk og kærnet deres smør sammen. De små gårde ejede hver en lille smule af mejeriet, 

derfor kaldte man det et andelsmejeri. 

Der var en mejerist og nogle mejerielever, og så var der også dem, der kørte ud med mælk. 

I Kvarmløse boede en “mælkemand”. Han kørte ud med mælk til dem, der havde bestilt. På 

sin hestevogn havde han mælkejunger på ladet.(indtil 1945)  

Mejeriet blev nedlagt 1957. Bygningerne blev overtaget af Tølløse Mejeri. 

 

Tølløse hovedgade 

Når du går på Jernbanevej 

- så ser du huse, der er 

bygget, dengang 

jernbanen kom til 

byen….De fleste af 

husene ser ud som 

dengang - nogle er revet 

ned og nye er bygget op. 

Engang var der også hotel 

(idag Fysioterapeut) 

Der har været mange 

forretninger, men på et 

tidspunkt var der nogle, 

der syntes, at alle 

forretninger skulle samles 

i et center uden for byen. 

 


