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Nr. 2 

Matrikel 1s 

Nuværende ejer/e . Ni ejerlejligheder. Ejendommen er opført af bygmester P.K. 

Hedegaard. 1900. 

I ejendommen har der været købmandsforretning i hjørnebutikken med vinduer 

ud imod Jernbanegade og Storegade og ud mod Storegade har der været ved si-

den af været manufakturhandel og cykleforretning. 

Der har været blikkenslagerforretning og mælkeudsalg i kældrene under butik-

kerne ud til gaden. 

Byens første telefoncentral med 3 - 4 abonnenter, som blev betjent under Var-

de, indtil der senere blev en halv snes abonnenter, som så blev betjent fra hjør-

nelejligheden på 1. sal. Flyttet til Storegade ca. 1909). 

I gården var der etableret et privat gasværk af købmand Jepsen. Det forsynede 

ejendommen med gas til belysning. Gasværket eksploderede 1905 med det re-

sultat, at bygningen med gasværket styrtede sammen, og samtlige vinduer i he-

le hjørnebygningen ud mod gaden blæste ud, men derimod ikke til gårdsiden. 

(På Tistrup Lokalarkiv findes et avisudklip, der omtaler begivenheden). 

I hjørnebutikken:  

Den første købmand var 

N. Jepsen. 

senere.  

Marie Kjær,  

Toksvig Kjær, 

N. Nielsen, 

A. Grøngaard, 

V. Vogensen og 

Tage Poulsen (1958-67). 

Hvorefter ejendommen blev købt af Arkitekt Chresten Jensen og ombygget til 

ejerlejligheder. 

Manufakturforretningen har ligeledes haft forskellige ejere. Efter N.C. Nielsen, 

som drev manufakturhandel og tugthusudsalg ( tugthusudsalget var varer fra 

Horsens tugthus). 

Efter N.C. Nielsen kom P. Jensen fra Varde og efter ham Chr. Pedersen, Ring-

købing. 

Så kom Krigen 1940 – 45, og de tyske besættelsestropper i Tistrup havde deres 

hovedkontor i butikken. 

Vejgaard kom i 1946 indtil 1956, hvorefter Niels Bruun havde butikken fra 

1958-68. 

Nr. 4 

Matrikel 1y 

Nuværende ejer: Hans Petersen. ( fra 1970.) 

Bygget 1906 

Hvem der har ladet ejendommen opføre kan der ikke fås sikre oplysninger om. 

Indtil ca. 1915 var der bagerforretning i den ene butik og modehandel i den an-

den.  

Efter den tid bog- og papirhandel samt cykelforretning  L. H. Jessen og Chr. 

Hedegaard. 

En tid var Varde Banks første filial i den ene butik.  

På første sal var der foruden lejligheder også skrædderforretningsforretning. 

I et baghus til ejendommen har der været slagtehus, bødkerværksted, bageri og 

cykleforretning. Nuværende ejere driver papirvare/galanteri/ tips/ legetøjsfor-

retning m.v. Forretningen nedlagt o. 2000 
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Nr. 6 

Matrikel 1o 

Ejendommen er opført 1912. 

Bygherrer var J. P. Sørensen, slagtermester og møller P. Pedersen. 

Murermester Jes Larsen havde murerarbejdet og tømrerarbejdet hersker der lidt 

tvivl om, men det menes, at tømrer Chr. Lyhne var den, der havde arbejdet. 

Den første, der havde butikken, hvor der nu er isenkramforretning, var ma-

nufakturhandler Jørgensen og senere manufakturhandler Ransby, og efter 1915 

flyttede isenkræmmer A. Nyborg ind og var der til 1924. Derefter flyttede 

isenkræmmer A. Drøgemøller ind. Drøgemøller lukkede forretningen i 1973.  

Drøgemøller udgav Tistrup Avis fra 1927-1975. 

Den anden Butik var først udlejet til en købmand Kærgaard,  som havde ene-

forhandling af Dayton/ og Talevægte. Kærgaard havde været en tur i Amerika 

og havde der fået ideen med talevægten. 

1915 flyttede snedkermester H. Dejgaard ind og havde i forbindelse med bu-

tikken værksted i gården. 

Efter hans død har der været frisørsalon med forskellige ejere; Senere har der 

været og er grillbar. Nedrevet 1994 genopført som lejligheder. 

Nr. 8 

Matrikel 1v 

Ejendommen er opført ca. 1900. Nøjagtige oplysning angående dennes opførel-

se kan ikke skaffes, hvad angår bygmestrene. Bygherre var skræddermester 

Chr. Nielsen, som havde sit værksted og butik i stueetagen hvor der var 2 bu-

tikker. 

Butikken i den vestlige ende var indrettet til bog- og papirhandel, den anden 

butik til skrædderværksted og butik. 

Senere blev den største butik ( vestlige ) indrettet til isenkramforretning og i-

senkræmmer Johansen havde forretningen i nogle År og afhændede den senere 

til isenkræmmer Riegels og denne igen til isenkræmmer. A. P. Nyborg, som 

havde den til 1915, hvorefter han flyttede ind i butikken i naboejendommen 

nr.6. 

Den anden butik var senere barber- og frisørsalon i mange år. 

Isenkrambutikken blev senere lavet om til skotøjsbutik, og der drev sko-

magermester Horsbøl Christensen forretning i mange år. 

Senere hvor begge forretninger er ophørte har forskellige ejere lavet hele ejen-

dommen om til beboelse. 

1904 manufakturhandler Kr. Jensen 

Nr. 10 

Matrikel 1l 

Ejendommen er opført o.1895 af snedkermester Chr. Clausen omkring århun-

dredskiftet.  Han drev møbelværksted i gården og havde butik ud mod 

Storegade. Senere blev butikken lavet om til manufakturbutik, som fru Clausen 

drev i mange år ,og senere igen blev der lavet en butik mere, hvor manufaktur-

butikken blev flyttet ind og den første butik anvendt til møbeludstilling. 

Der var således i mange år 2 butikker i ejendommen. Efter Familien Clausens 

død er huset flere gange bygget om til forskellige formål. Der har været grønt-

handel og frisørsalon med skiftende ejere, og nu de sidste mange har frisør 

Svend Jensen haft forretning og beboelseslejligheder der. 
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Nr. 12 

Matrikel 1k 

Ejendommen er opført o. 1900 af murermester Jes Larsen. Først opført som et 

etageshus, senere er der påbygget en første sal, og senere igen værelser derover. 

Der har været urmagerforretning ( A. Jepsen.), galanteriforretning, modehandel 

samtidig med malerforretning ( malermester H. Jessen). Har senere skiftet ejere 

flere gange. Ejendomshandler K. Hansen, Åse Salon, Egger. 

Restaureret 2012 (beboelse) 

1902 bogahndler Kristain Nielsen 

Nr. 14 

Matrikel 1i 

Ejendommen er opført af samme ejer og murermester Jes Larsen,  som opførte 

ovenstående nr. 12. Der var oprindeligt uldspinderi, men senere blev ejendom-

men solgt og butik indrettet til trikotageforretning, som blev drevet i mange år, 

og senere har forskellige damekonfektionshandlere haft til huse der, indtil nu 

rutebilejer Aage Jensen købte og ombyggede ejendommen til dens nuværende 

udseende. 

1904 uldstrikker Jes H. Larsen 

Nr. 16 

Matrikel 1h 

Ejendommen, hvor der nu drives slagterforretning er opført 1896 af dyrlæge 

Schmidt, som flyttede til byen fra Hauge og bosatte sig i ejendommen Store-

gade 16. 

Efter dyrlæge Schmidts død blev ejendommen solgt til slagtermester J. P. Sø-

rensen, som i mange år drev slagterforretning . Senere har sønnen Peder Højer 

Sørensen drevet den videre i mange år, men solgte senere til F. Obling, som 

derefter solgte til slagtermester Hald. 

Efter få år solgte Hald til Jens Peder Sørensen (sønnesøn af den  første ejer af 

samme navn) og denne igen efter nogle år til Esbjerg Slagteri, som fortsatte 

forretningen med bestyrer  

L. Tirstrup, som dog senere selv overtog og drev forretningen videre i mange 

år. 

Efter slagter Tirstrup overtog nuværende ejer slagtermester Kaanbjerg forret-

ningen. Cykelforretning 1998. Tøjforretning m.m. fra 2004 

Nr. 18 og 20 

Matrikel 1 cg 

Ejendommen er opført i 1875 af malermester Hans Jensen, som kom til byen 

fra Nørrehebo ( Janderup ) . 

Angående Hans Jensens ankomst til byen foreligger der en af ham selv skrevet 

længere beretning, i hvilken han kalder sig selv for byens første borger. 

( desangående henvises til arkivet.) 

Men hvad ejendommen nr.18 angår, så har der siden Hans Jensen senere  

byggede i Søndergade, eller Højlunde, som det dengang hed, været bageri og 

bagerforretning med forskellige ejere. 

Den første var bagermester H.P. Christensen, som havde butik i den vestlige 

ende af ejendommen. I den østlige ende var der skrædderforretning. J. M. 

Christensen, en bror til H. P. Christensen. 

Efter mange år som bagermester solgte han forretningen til bagermester C.H. 

Raaskov, som vistnok er den bager, der har haft forretningen i det længste 

åremål. Raaskov solgte til bager H. Sørensen som efter ca. 12 år afhændede 

forretningen til Berner Frandsen som efter ca. 12 år solgte til bager Haahr 

Berntsen, som efter kort tid i 1963 solgte til den nuværende bagermester A. 

Lorentsen. Han solgte i 1988 til Steen Hansen, der har forretningen endnu. 

Skrædderforretningen i den østlige ende af ejendommen blev drevet af J. M. 

Christensen  til ca. 1920, hvorefter den blev solgt til skræddermester Chr. 

Hansen, som efter en del år flyttede over på den anden side af gaden. Derefter 
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oprettede C. Raaskov en cigar- og tobaksforretning, som efter mange år 

afstodes i 1956 til Peder Hansen, og efter hans død i 1976 er forretningen 

nedlagt og butikken bygget sammen med bagerbutikken og fremstår nu som én 

stor butik. Skrædderforretningen, senere cigarforretningen, er på et tidspunkt 

skilt fra således, at den ende af huset har fået nr. 20. 

Nr. 22, 24, 26, 28 

Matrikel  

8 db, 8 m, 8s 

Henholdsvis Afholdshotellet og Alkjærsigs forretning er ikke mere. 

Hvor nu det offentlige toilet er anbragt lå før i tiden Afholdshotellet, som 

ejedes af H. P. Christensen, tidligere bagermester, og senere af Hans Langsig 

Rasmussen, indtil det blev solgt til Jens Søndergaard Nielsen hvorefter det blev 

overtaget af kommunen.  

Nr. 24 var oprindelig bygget som landbohjem og købmandsforretning samt 

privat beboelse, for Familien Alkjærsig. 

Landbohjemmet blev nedlagt formodentlig, fordi der blev bygget afholdshotel 

på nr. 22. Derefter var der kun beboelse og købmandsforretning. 

(før Alkjærsig Buch??) I mange år drev købmand Alkjærsig forretning, og 

senere har der været forskellige købmænd indtil ejendommen kort før 2. 

Verdenskrig blev solgt til cykelhandler Henriksen og en del år efter af ham 

solgt til cykelhandler Hansen Haahr, igen efter nogle år solgte til kommunen og 

disse 2 numre og 24  er sammenlagt. Den ene ende af det nuværende torv. 

Storegade nr.26, hvor der i mange år har været skomagerværksted og 

skotøjsforretning (Hans Lyhne og senere sønnen Vilhelm Lyhne), er som de 2 

foregående ejendomme nedlagte til fordel for vejen til Søndergade, Torvet og 

parkeringspladsen. 

Storegade 28 bygget 1896.  Har været smedeforretning, men det er ikke muligt 

at få tidsbestemt, hvornår den er begyndt. Kun at den første smed blev kaldt 

"Pe Smed
"
, 

 
men senere var Carl Henriksen indehaver til ca. 1914, hvorefter 

smed Sønderborg drev forretningen i mange år. Senere købte smed H. 

Mortensen forretningen og havde Smedje i mange år, indtil han stillede om til 

blikkenslagerforretning, som han har overdraget til Eigil Mortensen, som er 

flyttet til Birkevej.      

Ejendommen under ombygning til privat beboelse for bagermester Lorentsen. 

 

Nr 30 og 32 

Matrikel 8 t, 8 n 

                 

Bygget 1904. 

Har været beboet af mange forskellige ejere og lejere. Hvem der har ladet huset 

opføre er det ikke muligt at få korrekte oplysninger om. Det menes at være 

postbud Hansen, men ikke helt sikkert. Sidste ejer Maren Christensen. 

Nr. 32 har fra første færd været Smedeforretning. 

( Jens Smed ) J.M. Christensen var den første, som boede i ejendommen og har 

efter de sparsomme oplysninger, der foreligger sikkert selv ladet huset bygge. 

Han drev forretningen i mange, indtil han afstod den til smedemester Poul 

Nissen, som ligeledes efter mange år afstod til sønnen Ejnar Nissen, der har 

drevet smedeforretning og VVS-installationsforretning. 

Såvel forhus som værksted er ombygget. Sidst er værkstedet flyttet efter brand. 

Forhuset beboes stadig af Ejnar Nissen. Forretningen er 1985 af stået til 

smedemester Svend Hermansen. 

1904 Martin Kr. Thomsen 
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Nr. 34 

Matrikel 8z 

Opført omkring 1900. 

Er bygget af møllebygger og maskinfabrikant Jens Bent Nielsen, kendt viden 

om under navnet ”Jens Bent". 

Foruden beboelsen i forhuset har der været slagterbutik, brødudsalg, bager-

forretning, udstillingslokale og urmager. Den tilhørende fabriksbygning ligger 

omme bagved imellem forhuset og Søndergade ud til Højlundevej. 

En del af fabrikken er nu lavet om til beboelse. 

Nr. 36 

Matrikel 8 p 

Er så vidt det kan spores opført o. 1900 af en postbud Kristen Thomsen af 

forskellige lejere. 

Nuværende ejer ukendt. 

Nr. 38 og 40 

Matrikel 8x, 8q 

Er sammenbyggede men adskilt med brandgavl. 

Nr. 38 er senere overbygget med en etage indrettet som beboelse. Oprindelig er 

begge huse opført af tømrer/snedker Chr. P. Jensen omkring år 1900. 

I nr. 38 har der været drevet forretning i mange år og sidste ejer købmand M. 

Beck har indrettet butikken til privat beboelse og lukket forretningen. 

1904 landpost Kristian Cramon 

Nr. 40 har altid været beboelse og forskellige ejere. Sidste ejer var murermester 

Niels Pedersen. 

1904 snedker Kristian P. Jensn 

Nr. 42 

Matrikel 7g 

Bygherren har det ikke været muligt at finde navnet på, men der har siden 

omkring 1900 været drevet cykelforretning og mekanikerforretning, og fra 

1907 også  elektrikerforretning af Jørgen Thomsen. 

Jørgen Thomsen var i mange år eneste elektriker indtil 1919, da elektro-

installationer også blev udført af bestyreren på  elværket. 

Efter Jørgen Thomsens ophør af forretningen, overtog Martha Urup 1935 og 

indrettede trikotageforretning i ejendommen. 1953 solgte Martha Urup til  frk. 

Christensen, som drev forretningen videre under Navnet "Uldvarehuset" . 

Efter en del år som forretning er huset nu igen indrettet som almindelig 

beboelse.  

Ejer Laura Hansen. 

Nr. 44 

Matrikel 7h 

Er opført af gartner P.M. Jensen omkring 1902 og drevet med butik og gartneri 

med drivhuse i tilslutning dertil indtil 1950, hvor Jensen solgte til gartner Niels 

Sørensen, som efter ombygning og udvidelse drev forretningen til 1960??. 

Niels Sørensen solgte derefter til gartner Thomsen. 

Efter gartner Thomsens død efter ca. 3 år blev gartneriet nedlagt og ejen-

dommen solgt og forhuset indrettet til frisør salon. Nuværende ejer Henning 

Larsen. 

Nr. 46 

Matrikel 7i 

Blev bygget 1910 af slagter Nielsen med butik i forhuset og slagtehus i bag-

bygningen. Forretningen blev efter mange år overtaget af datteren og sviger-

sønnen Marinus Christensen, som fortsatte slagterforretningen indtil 1963, da 

Esbjerg Slagteri købte forretningen og ophørte med udsalget. 

Derefter blev bygningerne solgt til installatør William Pallesen og der har siden 

været drevet installationsforretning, som efter Pallesens død fortsattes af nu-

værende ejer Kurt Nielsen. Elforretning nedlagt 

Til salg i 2012 
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Nr. 48 

Matrikel 7k 

Var en åben plads fra Storegade over til Søndergade og der blev af en 

københavner ved navn Elson oprettet en tømmerhandel med smedemester Chr. 

Larsen, Hodde som medejer og bestyrer indtil 1930, da forretningen ophørte. 

1931 blev grunden overtaget af mekaniker Aksel Jessen og mekaniker-

værkstedet bygget og Aksel Jessen drev autoværksted til 1937. Derefter blev 

forretningen overtaget af mekaniker Trane, som fortsatte autoværkstedet, 

samtidig med at fru Trane havde brødudsalg i den daværende butik, som senere 

blev indrettet til kommunekontor. 

Kort efter krigens udbrud måtte forretningen lukke og stod ubrugt til 1943, da 

Sigvald Hansen overtog ejendommen. Sigvald Hansen drev autoforretningen til 

1986 og har overdraget forretningen til sønnen Chr. Medum Hansen. 

Nr. 50 

Matrikel 7m 

Huset er bygget af tømrermester Jens Urup omkring 1896 og efter Jens Urups 

død 1904 beboet af hans enke og børn indtil 1913. 

Siden har huset skiftet ejer flere gange med nuværende ejer Poul Graversen 

siden 1984. 

Nr.52 

Matrikel 7 n, 7 p 

Lægeboligen er opført af A/S. Tistrup Lægebolig. Aktieselskabet bestod af 

Hans Jensen, ejer af grunden og flere mænd, hvis Navne ikke fremkommer i 

beretningen,  men der kan henvises til en interessant beretning herom i Hans 

Jensens bog ”Lundehøjs Historie". Bogen findes på  Tistrup Lokalarkiv. 

Lægeboligen er opført i 1902, og den første beboer var læge Christoffersen, 

senere overlæge på Varde sygehus fra 1906. 

Efter dr. Christoffersen kom dr. Perch, som overtog både lægepraksis og ejen-

dom. 

Dr. Perch boede der til 1939, og efter hans død overtog læge O. Damgaard 

ejendom og praksis,  indtil han solgte til læge Leth Sørensen i 1947. 

1980 solgte Leth Sørensen til læge N. Frede Petersen. Da Frede Petersen flyt-

tede til Varde 1. juni 1989 overtog Preben Elsborg Nielsen lægepraksisen. 

Nr. 54 

Matrikel 15 g 

1904 portør Niels M. Thomsen 

Så vidt det kan skaffes oplyst er huset bygget o. 1900 af postbud Christian 

Thomsen og senere beboet af en købmand eller kromand Jensen fra Hodde, og 

derefter i mange år af Jens Østergaard, skyldrådsformand. Derefter igen af hans 

svigersøn kurvemager Niels Pedersen indtil 1960, hvor huset blev solgt til 

Christian Haahr. 

Nr. 56 

Matrikel 15 ad 

Er senere tilbygget og har været kurvemagerbutik, værksted og beboelses for 

Niels Pedersen indtil han overtog nr.56. 

Nr. 58 

Matrikel ai 

Er bygget af Sigrid og Peder Plauborg, Lærkeholt. 1947. 

Tømrer og murerarbejdet af henholdsvis brødrene. Lyhne og murermester A. 

Jørgensen, Tistrup. Nuværende Ejer. A. Tune Svendsen fra 1984.  

Nr. 60 og 62 

Matrikel  

15 af, 15 ag 

Disse to huse som er sammenbyggede med brandgavl imellem er opførte af 

murermester Mads Guldager og Jens Tusborg (Jacobsen). I nr. 6o var der i 

mange år børnehjem for forældreløse børn. Hjemmet flyttede senere med 

forstanderinden til Bramminge. 

Gennem mange år forskellige ejere bl.a. Ole Nielsen, (Toft Hetofte), H.P. Han-

sen og flere. 

Nr. 62 har ligeledes haft forskellige ejere og sidst gennem mange år Eva An-

thonsen. 
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Nr. 64 

Matrikel 15 au 

Er bygget af tømrermester Carl Tusborg og Jens Tusborg (Jacobsen) 

murermester. 1907. 

Carl Tusborg begyndte tømrerforretning 1908 og fortsatte til 1940, hvorefter 

han afstod forretningen til tømrermester Thomas Urup som nu bor i Sønder-

gade. 

Nr. 66 

Matrikel 15 aa 

Murermester Peder Langelænder byggede nr. 66 . Tidspunktet kan ikke med 

sikkerhed findes, men der boede tømrer Chr. Jensen, indtil han senere byggede 

omkring 1904 - 06 i Storegade. 

Efter ham var der i mange år blikkenslagerforretning (blikkenslager Brosbøl). 

Senere var der i mange år tømrerforretning ( Marius Nielsen ). Derefter kun al-

mindelig beboelse. Seneste mangeårige ejer har været Kornelius Christensens 

enke Astrid Christensen. 

Nr. 68 

Matrikel 15 f 

Murermester Jens Tusborg (Jacobsen) lod huset opføre 1910-12 og kort der-

efter overtaget af vognmand Kristen Lindbjerg, som boede der en lang årrække. 

Derefter solgt til sygeplejerske frk. Petra Hermansen, som igen efter flere år 

solgte til uddeler Niels Laugesen, Hauge. 

Efter Laugesens død blev huset købt af gårdejer Laurids Krogsgaard, Snorup, 

Flere lejere har boet der, indtil nuværende Ejer Villy Mikkelsen overtog ejen-

dommen. 

Nr. 70 

Matrikel 15 ab 

Er bygget 1906. Blev bygget af tømrer Chr. P Jensen, og der var værksted i 

tilknytning til stuehuset. Efter Chr. P Jensens død blev huset beboet af hans 

enke Augusta Jensen, kirkebetjent i mange år, indtil datteren Ninna og svi-

gersønnen Carl  Thøgersen overtog ejendommen og drev vognmandsforretning 

i mange år. For ca. et år siden afstod Ninna Thøgersen huset. 

Nr. 72 

Matrikel 15 q 

Byggede murermester Peder Langelænder, som senere byttede med Christian 

Brørup Hansen fra Hauge ca. 1904. 

Huset har siden været i familien Brørups eje. 

 

http://hauge.ca/

