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Så langt tilbage arkivets kortmateriale rækker, d.v.s. kort før år 1800, er der et hus på denne adresse. Huset 
var oprindeligt et fæstehus under “Hvolgaard” og fra starten med bindingsværk og stråtag. Det blev lejet ud 
helt op til 1883. 
Fra 1874 rummer huset også en butik og købmanden hedder Laust Jensen. Han var født på Hvolgaards Mark 
og var blevet gift året ført. Han havde tidligere drevet høkerhandel i en del af “Schønnings Gaard” på Ølholm 
Bygade. Der var børnene Othilde, Marie, Jens Laurits og Sofie i ægteskabet. I 1881 bliver han afløst af Niels 
Christian Schurmann, som desuden kalder sig handelskommisær. Han og hustruen får datteren Karen her. 
Begge disse købmænd har næringsbevis og må også sælge brændevin. 
I 1883 sælger Steensen Leth på “Hvolgaard” huset til Jacob Ludvig Wieland fra Vejle og han indretter bageri 
på stedet og har butik til brødudsalget. Han bytter i 1889 bolig med træskomand Mads Bertelsen fra Uhrskov 
ved Vejle, som overtager butiksdisk, rester af 2 truge, 16 jernplader og hvad der ellers har hørt til bagerin-
ventaret. Ovnen bliver fjernet. 
Mads Bertelsen og familie bor her kun kort tid for samme år sælger han til Jens Hvegholm (fra gården 
Hvegholm), men han får lov til at blive boende mod senere at kunne blive sagt op med 14 dages varsel. 
I maj 1890 får Jens Hvegholm næringsbevis som detailhandler og i 1891 som brændevinshandler. Den tidlige-
re gårdejer driver nu butikken til han overdrager handelen til Lars Hillermann Holst Albrektsen i november 
1897. 
I 1901 hedder købmanden Sofus Albrektsen, en ung mand som kom hertil i 1897. Han afløses i april 1904 af 
en ny ung købmand Marinus Christiansen fra Ildved. Han bliver gift mens han er købmand her og får i 1907 
sønnen Børge. 
Familien flytter til Vejle i 1909 og afløses af sønderjyden Hans Poulsen Gammelgaard som flytter igen i marts 
1910. 
De næste købmandsfolk er Birthe Marie og Søren Theodor Hedeby, et nygift par fra Thyregod, som får deres 
første barn Erling her. De var her til marts 1911 og blev efterfulgt af Maren og Karl Jensen. Som forgængerne 
havde haft det, fik han 18. marts 1911 også næringsbevis på detail og brændevinshandel. Karl Jensen var ka-
retmagersøn fra Åstorp ved Taps og Maren, f. Klausen, var fra Hvejsel. Han var tidligere mejeribestyrer på 
Ølholm Mejeri og havde fået bygget huset Vejlevej 2 som blev solgt i marts 1911 da de overtog købmandsbu-
tikken. Ægteparret havde 2 døtre, Marry og Klara. Karl Jensen købte forretningen af Jens Hvegholm den 5. 
oktober 1914. I forbindelse med handelen bemærkes det, at forlig er læst ang. et fortov og en gang til kir-
ken.Karl Jensen drev butikken til sin død i juli 1938 kun 57 år gammel. Maren drev forretningen videre og 
datteren Klara blev gift med Aksel Roding, som var fra Bredstenegnen. I 1944 sælger Maren til datteren og 
svigersønnen, som havde været drivkraften i forretningen. Aksel Roding var en tid sognerådsformand. Efter 
Klara og Aksels død sidst i 1960’erne blev det 3. generation Jette, gift med John Grunnet Sørensen fra Uldum 
som har ført forretningen videre til den velfungerende Sparbutik, som Ølholm har glæde af i dag. 
 



 
Foto: Købmand Søren Th. Hedeby, Ølholm Bygade 3, i sommeren 1910. 
 
 
 


