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Ølholm i rivende udvikling 
For kun faa Aar tilbage var Ølholm at betragte som en lille hyggelig Landby kun be-
staaende af et Par Rækker Bøndergaarde, alle straatækkede, Bindingsværk og Storkere-
der trygt hvilende paa hver en Mønning. Saaledes havde Byens Fysiognomi været gen-
nem Aarhundrede, og vist de færreste tænkte sig, at Fremtiden ville bringe nogen næv-
neværdig Forandring i disse gammeldags fredelige og saare idyliske forhold; men nu er i 
Løbet af ganske kort Tid det gamle ærværdige Landsbypræg forsvundet, og i rivende 
Hast udvikler Byen sig til at blive en moderne Stationsby. 
Det er ganske forbavsende, hvad der i den sidste Tid er sket i vor Naboby i Retning af 
Udvidelser og Reformeringer paa snart sagt alle Omraader. At Møbelfabrikkerne arbejder 
under Højtryk, saa Staben af Snedkersvende stiger Maaned for Maaned og de store Byg-
ningskomplekser stadig udvides, har ingen kunnet ungaa at lægge mærke til, og i disse 
store Virksomheders Kølvand følger ganske naturligt Opførelsen af mange Huse til Bebo-
else af Snedkerfamilierne. Mindst en halv snes Bygninger er under Opførelse. Men ikke 
nok hermed. En fra Begyndelsen beskeden startet Virksomhed, Ølholm Chokoladefabrik, 
har i ganske kort Tid arbejdet sig frem til et Format, der nu omspænder hele Landet og 
med Held optager konkurrencen med de største Firmaer indenfor samme Branche i Køb-
stæderne. Det er Brødrene Poulsen, der paa dette specielle Felt har føjet et betydeligt 
Plus til Byens Fremvækst, idet Chokoladeprodukternes Fremstilling og Omsætning be-
skæftiger en Snes Mennesker. Også Cementstøberiet er i fortsat jævn Fremgang. 
En Følge af denne raske Udvikling og tilgang af ny Arbejdskraft er selvsagt en tilsvarende 
Opgang i Forretningslivet. Man ser da ogsaa i Byen en Række nyaabnede Butikker. 
Om kort Tid har Byen sit nye Vandværk færdigt, et Anlæg, der ogsaa vil kunne forsyne 
den nærmeste Omegn med udmærket Drikkevand. 
Saaledes synes alt at pege i Retning af, at Ølholm fra sin hidtidige saa temmelig upaaag-
tede Tilværelse inden længe maa regnes for værende mellem Vejle Oplands mest driftige 
og moderne Stationsbyer. 
 
 

Ejendomshandel. 
Købmand P. Christensen, Ølholm, har solgt det under Bygning værende Bageri i Ølholm 
til Bager Larsen for 16.000 Kr.  Overtagelse straks. 

 
Forretningerne 
Maa ifølge den Nye Lukkelov holde aabent baade Fredag og Lørdag før Pinse (18. og 19. 
Maj.) til Kl. 9 Aften. 
 


