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I arkivets seneste hæfte til medlemmerne beskriver vi da Ølholm blev til stationsby og den periode 
på 70 år, denne status holdt. I den beskrivelse berøres postbudene ganske kort og denne artikel vil 
forsøge at uddybe emnet om disse uundværlige personer her i vort lokalsamfund. 
Stationsbygningen lå på adressen Banevænget 5 og rummede også et posthus og herfra udgik po-
sten til hele Langskov sogn. 
Den første landpost Anders Henriksen fejrede sit 25 års jubilæum i 1929 og i den anledning fortæller 
avisen bl.a. om ham.” Henriksens Helbred har i de sidste Aar ikke været saa godt, men en voksen 
Datter, som bor hjemme, hjælper ham ved Postombæringen i Ølholm By, og naar dette er besørget 
kommer som oftest hans Kone Stine med Køretøjet, Vogn eller Kane efter som Aarstiderne er, og 
besørger den øvrige Del af Postturen gennem Sognet”. 
Anders Henriksen boede med hustruen og 2 sønner og datteren Marie på adressen Uldumvej 15, 
byggede huset Banevænget 2 i 1922 og flyttede op til banen. 
Han gik på pension i 1935 og hans efterfølger Niels Pedersen var, ligesom forgængeren også tilflyt-
ter. Niels byggede huset Vejlevej 13, (forlængst nedbrudt) og boede der med sin hustru Jane og 
sønnen Jan. 
Niels var post her frem til 1948, hvor de flyttede til Horsens og postgerningen her blev overtaget af 
Ove Aagaard Pedersen, som var søn fra Ølholm Station. I 5 år sørgede han for at dele posten ud i 
hele sognet, men rejste i 1953 sammen med Lucille til USA. Postruten blev overtaget af Egon Peter-
sen fra Vejlevej 90, hvis far Holger “skrædderen i Langskov” var reservepost. Egon fortæller: Turen 
var dengang på 37 km og blev foretaget på cykel indtil 1964; derefter kørte han på knallert i 7 år. 
Ruten blev senere omlagt og forkortet. I cykelperioden var der lidt forplejning undervejs, og en dag 

Egon Petersen 



spurgte Karl Frandsen, Hvolgårdsvej 22 over en kop kaffe om han ikke lige kunne tage hans orne 
med over til Peter Mortensen, Hvolgårdsvej 34, hvor en so gik og ventede på besøg. Egon gik tø-
vende med til det, men undervejs smuttede ornen væk fra ham, så han var meget beklemt ved at 
måtte fortælle det til Peter, men han kunne hurtigt trøste postbudet. Ornen var forlængst selv an-
kommet og var, hvor den skulle være! 
I 1962 lukkede banen, posthuset blev flyttet til Uldumvej 5, hvor Elisabeth og Emil Christensen hav-
de bygget nyt hus, da de forlod Ølholm Station. Posten gik nu ud herfra, Emil var reservepost og i 
1970 startede Helga Bank Larsen, Holmdalsvej 5 som postbud,  i starten dog kun som afløser. I 
1971 flyttede Elisabeth og Emil til Tørring, hvilket hendes nye arbejde på posthuset krævede, og Ul-
dumvej 5 blev lejet ud til Ester og Kristian A. Pedersen. I Ølholm blev der nu på adressen brevsam-
lingssted, passet af Ester, og posten til Ølholm udgik herfra. Egon Petersen flyttede også i 1971 sin 
arbejdsplads til Tørring, hvorfra han kørte landturene her i bil de næste 22 år, hvorefter han gik på 
pension. Egon og hustruen Jenny med sønnerne Leon og Bent boede i mange år i eget hus på Vej-
levej 8. 
Ølholm brevsamlingssted flyttede i 1973 til Abildtoft 2 i Ester og Kristians nybyggede hus og byens 
postkasse flyttede til sin nuværende placering. I 1984 flyttede postekspeditionen  til Ølholm Bygade 
37 og passet af skiftende personer frem til 1990. Herefter blev der indrettet postbutik hos vores loka-
le købmand, og dette fortsatte frem til 1. januar 2008. Helga Bank Larsen var vores ihærdige post-
bud her i Ølholm frem til 29. maj 2000, hvor hun gik på pension. Helga er gift med Erik og har børne-
ne Morten og Marianne, og med Helgas afgang var det slut med at et lokalt ansigt kom og aflevere-
de posten. 
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