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Beboelsen på denne adresse går langt tilbage, hvilket diverse dokumenter i arkivet beviser. I 1787 
bor husmanden Hans Jensen med hustru og barn der. Familien flytter herfra og den nye ejer bliver 
Jens Jensen Nim, som er gift med Ane Jørgensdatter. Ægteparret har ingen børn, og Jens fik en 
tragisk død, da han faldt ned af et hølad i september 1814. Enken gifter sig i december 1814 med 
ungkarlen Bendt Christensen fra Ølholm. 
Måske har han ikke været stærk, for stedet sælges i 1824 til Jens Poulsen fra “Brogaard” i Ølholm 
og Ane og Bendt bor til leje der istedet. 
Jens benævner sig som hjulmand, er gift med Maren Jensdatter og de får deres 1.barn her. I 1828 
bytter de ejendom med Rasmus Godskesen og hustru Zidsel, som er Jens’ søster, og flytter ud på 
Ølholm Mark.  
Zidsel og Rasmus har 3 mindreårige døtre da han dør i 1836, 71 år gl. På den tid har de et ungt par 
med barn boende til leje, hvor manden ernærer sig som væver. Zidsel gifter sig i 1837 med skræd-
der Christen Nielsen fra Hauge, hun er da 47 år og han en 28årig ungkarl. 
Christen driver husmandsstedet og er tillige skrædder, som uddanner lærlinge. Zidsels døtre flytter 
efterhånden hjemmefra, lejefolkene flytter og hans mor fra Hauge bor hos dem en tid. I 1859 sælger 
han stedet til det nygifte par, smed Jeppe Jensen og Maren Pedersdatter, og flytter ud på det jord-
lod, som altid har hørt til matriklen. Der har han forinden opbygget bolig med den nuværende adres-
se Københavnervej 3.  Maren og Jeppe får hurtigt en børneflok på 5, som desværre mister deres far 
i 1867, kun 33 år gl. Maren bor alene med sine børn og ernærer sig som syerske og i 1889 kommer 
den ældste søn, nu udlært skomager, hjem til Ølholm med kone og 3 børn, alle født i Egtved. Han 
køber huset af sin mor, er skomager her og børneflokken udvides med 4, men i 1895 sælger han 
huset til Jens Hvegholm, som ejede og drev købmandshandelen ved siden af. Skomagerfamilien og 
hans mor flytter derefter herfra. 
Jens er en driftig, ældre mand som fjerner det gamle hus og får bygget et nyt, den nuværende byg-
ning i 1896. Huset indrettes med 2 forretninger med tilhørende boliger. I den østre ende installerer 
frk. Devantier fra Grejs sig, og hun benævnes modelhandlerinde. Jens bor selv i den anden ende og 
driver træskoforretning herfra. 
Frk. Devantier dør i 1900 og Jens’ barnebarn Karen passer derefter forretningen. Træskohandelen 
bliver indstillet, forretningen og boligen bliver i 1904 overtaget af den nygifte skræddermester Johan-
sen og hustru Helene. De bor her indtil 1924, får deres børn og uddanner   skrædderlærlinge her. 
Jens sælger huset i 1908 og flytter. Den nye ejer er frk. Elisabeth Rasmussen fra As sogn. Hun dri-
ver manufakturforretning i mange år, i en lang periode sammen med sin ugifte søster Dagmar. De 
var begge gavmilde mod specielt kirken. Elisabeth blev på sine gamle dage helt blind og lukkede 
forretningen inden sin død i 1951, 76 år gl. Hun havde forinden oprettet en stiftelse, som skulle sikre 
ugifte eller enlige kvinder en bolig i hendes hus efter hendes død. 
I huset havde Sparekassen haft kontor i mange år, helt frem til den nye bygning var klar i Ølholm 
sidst i 1960’erne. Huset har ligeledes rummet fagforeningslokale for arbejdere indenfor træindustri-
en samt lokalarkivet. Mange ældre kvinder har haft glæde af deres bolig her midt i Ølholm helt frem 
til 1994, da stiftelsen blev opløst og huset blev solgt til naboen John Sørensen, som fik totalrenove-
ret huset så det fik sit nuværende udseende og består af 4 lejligheder, som alle lejes ud. 
 



Billedet viser “Elisabethsminde” som nybygget mellem 1896 og 1900. 
 
 


