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Denne betegnelse har bygningen stadig i folkemunde, selv om den i dag rummer noget andet, men 
den blev bygget til dette formål og brugt som sådan fra 1867 til 1975. Bygningerne er løbende ud-
skiftet og forandret. 
Den første købmand var Michael Conrad Wogelius som kom hertil i 1858 og fik næringsbevilling 
samme år til at drive købmandshandel. Hans hustru Ester f. Kjær var præstedatter fra Løsning og 
deres børn Frederikke Kirstine og Jacob Peter var begge født i Horsens. De boede til leje i 
“Schønnings Gård”, Ølholm Bygade 25 og drev handel derfra. Der kom senere en bevilling på bræn-
devinshandel til og Wogelius søgte flere gange, som flere andre Ølholmere, om at måtte drive kro 
her, men alle fik afslag p.g.a. for kort afstand til andre byers kroer. 
Wogelius købte af Hvolgaards ejer, Jessien i 1866 det tidligere fæstehus som lå på Ølholm Bygade 
15 og flyttede handelen og boligen derhen. Han købte mere jord til og sønnen arbejdede hjemme 
som handelsbetjent. Da Michael Conrad døde i 1877, 68 år gl. overtog Jacob Peter” Købmandsgår-
den”. Han var en meget driftig handelsmand og købte endnu mere jord op her. Han giftede sig i 
1880 med Thomasine Bentzen fra Kandborggård ved Tørring. Ægteparret fik i 1882 sønnen Niels 
Michael Conrad og i 1885 datteren Ester Maria. I mellemtiden var hans mor Ester død i 1884, 77 år 
gl. I 1890 betegnes stedet som en gård og foruden familien er der 2 tjenestepiger og 1 tjenestekarl. I 
1911 er Jacob Peter og Thomasine flyttet til Ølholm Bygade 32, hvor de bliver boende til deres død. 
Sønnen Conrad  overtog i 1909 “Købmandsgården” og havde 1 handelskommis, 1 lærling og 2 tje-
nestefolk ansat. I 1914 blev han gift med Kamilla Albrechtsen fra Kollerup. De fik Jacob i 1915, Carl 
(kaldt Busse) i 1919 samt Karen, som døde 11 måneder gammel i 1928. Conrad var meget havein-
teresseret og havde derfor en meget stor have, hvor Købmagergade ligger i dag. Desuden hørte der 
et landbrug til, som han havde en gårdskarl ansat til at passe. 
Foruden de daglige varer blev der solgt såsæd, korn og foderstoffer til landbrug samt brændsel. I 
juni 1926 fik Det Danske Petroleums Aktieselskab tilladelse til at etablere et benzinanlæg foran for-
retningen, mod at der blev lagt fast tag på genboens (Ølholm Bygade nr 16) stråtag. 
I 1920’ernes krisetider måtte Conrad Wogelius give op og afhændede i 1929 til Carlo Madsen som 
samme år solgte til Sine og Niels Peter Kristensen, begge født i Langskov Sogn. N. P. Kristensen 
stod bag udvidelsen af bygningen med bageri i den ene ende og frisørsalon med bolig i den anden 
ende. Slagterforretningen samt de første boliger som blev bygget på den nye Købmagergade i 
1930’erne, stod han ligeledes bag. 
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Med tiden blev der indrettet 3 lejligheder i en del af de tidligere lagerbygninger. Sine og Niels Peter 
var barnløse og afhændede i 1962 forretningen til Inger og Kaj Nielsen, ligeledes barnløse, som flit-
tigt drev den videre indtil de p.g.a. sygdom i 1974 solgte til tidligere ølkusk hos “Jens Tuborg” Anker 
Pedersen, der sammen med sin hustru blev de sidste købmænd der. Der blev holdt ophørsudsalg i 
1975 og bygningerne solgt til bygmester Poul Andersen i Ølholm. Poul Andersen solgte, efter at ha-
ve skiftet taget ud i 1976 bygningerne videre til Christiansen “Tørring Go-Cart”. De næste ejere blev 
Bente og Ove Odmand Jørgensen, som med deres børn flyttede hertil med firmaet Eriknaur Metal-
sliberi. Den tidligere købmandsforretning blev lejet ud til Jens Frandsen,  som startede Ølholm El 
herfra og havde elbutik her. I det tidligere frisørlokale blev der en tid drevet gavebutik af familien Od-
mand Jørgensen, der nu bruger de tidligere forretninger som privatbolig. 
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