
 

 

Start No1,  
Kaninskoven langs banen til 
Tølløse Fælled/bypark 
Dalstrøget,  
Tadrevej,  
Kilden Soderup,  
Soderup Kirke,  
Tadrevej,  
Bukkerupvej,  
Gammel Høbjergvej,  
Mejeriet Langholm,  
Jernbanevej,  
Tølløse Ost engros 
Cl. Svendsen,  
No1 
 
Kildebo i Soderup: 
 

Kildebo i Soderup 
var bygget på 
gadejord. I 2014 
blev det revet ned 
og erstattet med et 
nyt fælles hus for 
landsbyen 
 
Det var et ønske i 
Soderup om at 
have et fælles 
værested, hvor hvor 
byen kunne mødes 
om forskellige 
aktiviteter og socialt 
samvær. Bylauget 
gennemførte derfor 
i 2011 og 2012 en 
målrettet proces 
med inddragelse af  
borgerne i Soderup 

og eksterne interessenter. Da området var erklæret som et bevaringsværdigt område i 
lokalplanen, indledte Bylauget processen med at invitere Holbæk Museum og Holbæk 
Kommune til at en drøftelse ’on location’ af muligheder for at renovere og vedligeholde 
området. På møderne var der enighed om, at det var muligt at udvikle området for at 
kunne bevare det. Holbæk Kommune var forstående overfor at en dispensation kunne 
blive nødvendig. En eventuel dispensation ville sandsynliggøres af, at vi udviklede et 
projekt, som ville visualisere Kildebo og falde naturligt ind i det unikke historiske miljø som 
området er en del af. 



 

 

Soderup Hospital: 
Læs mere her:  
http://www.soderupeskilstrup.dk/wp-
content/uploads/2018/03/Hospitalets-
historie.pdf 
 
 
Soderup Hospital: 
 
v/ Bent Gotfredsen  

http://www.soderupeskilstrup.dk/wp-content/uploads/2018/03/Hospitalets-historie.pdf
http://www.soderupeskilstrup.dk/wp-content/uploads/2018/03/Hospitalets-historie.pdf
http://www.soderupeskilstrup.dk/wp-content/uploads/2018/03/Hospitalets-historie.pdf


 

 

Mejeriet Langholm: 
Langholm A/M i Soderup startede 
i 1888 på det, der i dag hedder Gl. 
Tadrevej 1. Mælken kom fra 
landbrug i Soderup, Tingerup, Nr. 
Eskilstrup, Kvarmløse og fra 
enkelte ejendomme i Lunderød. I 
1957 blev det nedlagt og 
overtaget af det privatejede 
Tølløse Mejeri, der fortsatte driften 
til 1967. Herefter blev der 
lampeskærmefabrik og siden 
privat beboelse. 
 
Tølløse Ost, Jerbanevej 42: 
Pr. 14.03.2001 stod TØLLØSE OST 
EN GROS ApS uden direktion, idet 
direktørerne Lindy Jakobsen og 
Benny Jakobsen stoppede. Benny 
Jakobsens søn Jesper Jakobsen 
overtog firmaet, der blev grundlagt i 
1975 og var registreret med en 
selskabskapital på 200.000 DKK 
I 2006 blev det nytegnede firma 
Wernersson/Tølløse Ost A/S til. 
Forhandlingerne blev ledet af 
Jesper Jakobsen, som i 2006 var direktør for Tølløse Ost. 
Vi har en god udvikling på det danske marked og ser store muligheder for at udvikle os 
yderligere med støtte fra en stærk nordisk ejer som Wernersson Ost, siger Jesper 
Jakobsen, tiltrædende administrerende direktør i Wernersson/Tølløse Ost A/S. Vi 
komplementerer hinanden godt på både kundesiden og produktsiden, da vi kommer til at  
kunne profilere vort sortiment gennem at kombinere vores store bredde og et spændende 
sortiment med deres størrelse og industrielle kunnen. 
 
C.l. Svendsen: 
Tæt ved Banegaarden ligger C. 
L.Svendsens meget betydelige 3 Eta-
gers Hus. Oprindelig var hans For-
retning og Bolig klemt inde i et lille 
Hus ved Gaden, og Udvidelser var 
umulige, med mindre man nedrev 
dette og rejste et nyt. Ved Køb af 
Nabohuset blev det muligt midlertidig 
at flyttte Forretningen, og 1910 rejstes 
saa de nuværende meget rummelige 
Butikker, der sammen med 
Magasinerne i Gaarden afgiver Plads 
for den store Forretning. 
Kunder der kom udenbys fra staldede op i købmandsgården, mens de gjorde deres indkøb 
i byen. Mange, der kom langvejs fra, havde madpakken med, den blev nydt i 
købmandsgårdens bagbutik, her var man gavmild med en dram til maden. Senere kunne 
man tage sig en skrå eller et stop til piben fra kassen med gratis smagsprøver. 


