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Bygningen som nu ligger på den adresse afløste i 1967 det gamle hus som fotoet fra samme år vi-
ser, kort før nedrivningen. 
Huset blev opført af bygningssnedker Peder Therkelsen i 1886 på den byggegrund, han havde købt 
af genboen i Ølholm Bygade 24, som på den tid var en gårdmand. Snedkeren var nogle år forinden 
kommet hertil fra Jelling med sin hustru og børn. Han drev snedkerværksted her i en del af det ny-
byggede hus. Huset havde tillige en udbygning med vaskehus, brændehus og plads til en gris i en 
svinesti. 
Peder Therkelsen døde i 1891, 57 år gl., men den ældste søn Therkel var stadig hjemmeboende, 
var tømrer og blev ejer i 1895.  Hans moder døde året efter, 58 år gl.  og kort tid derefter solgte han 
huset til Chr. Christiansen som i 1897 solgte til frk. Jacobine C. Andreasen, ca. 40 årig franskvasker 
og sypige. Hun boede her med sin gamle far, Ølholms tidligere maler Christian Andreasen. Desuden 
lejede hun halvdelen af boligen ud til en ung skrædder med kone og børn samt en skræddersvend, 
så huset er nu indrettet i 2 lejligheder. Hendes far dør her og lejerne afløser hinanden, hvorefter frk. 
Andreasen i 1906 sælger huset og flytter til Horsens. 
Den nye ejer er murer Jens Ole Jensen Schou og hustru, et par unge mennesker, der får 2 børn 
her. I 1909 er ejeren maler Niels Jensen med hustru, og han sælger huset til Ane og Mikkel Klem-
mensen i 1913. De sælger 3 år senere til murermester Thomas Thomsen, som har bygget og boet i 
flere huse i Ølholm.  Han sælger i 1918 huset til Emma og Jens Nielsen - hun gik under navnet Fyn-
bo-Emma. Familien bor her med sønnen Søren og lejligheden er lejet ud som det var tilfældet med 
tidligere ejere. 
I 1924 sælger de til Anna og Jens Bundgaard Larsen, som tidligere drev “Dalgaard”, Hvolgaardsvej 
34. De er nu pensionister og deres lejere er de gamle naboer fra “Plaghave”, Hvolgaardsvej 31, som 
også går på pension på den tid. Naboerne var Petrine og Poul Chr. Jensen og deres ugifte datter 



Anna, som boede hjemme. Jens døde i 1935, 80 år gl. og hans enke døde i 1939, 76 år gl. hvorefter 
arvingeren solgte huset til Petrine og Poul Christian. 
De boede der til deres død i henholdsvis 1952 og 53. Datteren Anna blev nu ejer og blev med en 
lejer boende der til sin død i 1967, 78 år gl. Hendes arvinger solgte nu huset som hurtigt efter blev 
fjernet og byggeriet af den nuværende bygning blev, bekostet af Vejle Sparekasse og Langskov 
Kommune i fællesskab, sat igang. Bygningen stod klar til den festlige indvielse 2. april 1968 og rum-
mede nu Ølholm Sparekasse, Kommunekontor for Langskov Kommune med konferencelokale samt 
bibliotek for Langskov Sogn, og det var noget af et løft for byen på mange områder. 
Sognerådet fik derved deres eget lokale efter mange år med skiftende mødeforhold og kommune-
bogholder H. K. Andersen fik også sit eget lokale. Dette sogneråd blev det sidste inden den første 
kommunesammenlægning i 1970, hvor Langskov ophørte som selvstændig kommune. Lokalerne 
blev derefter brugt til andre formål og fra 1984 til ca. 1990 fungerede lokalerne som Ølholm posthus 
og nu er lokalerne i brug af dagplejen for området. 
Sognebibliotekets bogsamling havde hidtil befundet sig på Langskov Skole og fik ved flytningen en 
mere central beliggenhed. Rigmor Terkilsen var den første som passede biblioteket i det nye lokale. 
Biblioteket blev brugt flittigt til det blev lukket i 1994 og flyttet til Tørring. Lokalet blev overdraget til 
lokalarkivet samme år. 
Ølholm Sparekasse, som var en filial af Vejle Sparekasse blev fra 1968 og mange år frem bestyret 
af Erik Adamczky, assisteret af Jørga Hansen. Hun var ansat til Sparekassen Sydjylland, som den 
havde skiftet navn til, flyttede til Tørring i 1989. Lokalerne blev forandret, var nu ejet af kommunen 
og blev lokale for pensionisterne og dagplejen her i Ølholm, lokale for seniorsang og bl.a. pensioni-
sternes fodplejer kommer også her, så huset bliver flittigt brugt af ung som gammel og dem midt 
imellem. 
 
 


