
Brødrene Hegtmann, Tistrup 

De to brødre Jørgen og Albert Hegtmann fik begge på forskellig vis betydning for Tistrup by i 

begyndelsen af 1900´ tallet. 

Jørgen blev født i 1859 og Albert blev født i 1863. 

De blev gift med to søstre, døtre af lærer Sillas Hansen i Gesten. Jørgen blev gift med Anna Eline 

født i 1858 og Albert med Johanne født i 1864. 

Jørgen Hegtmann kom til Tistrup midt 1890´erne. Han byggede Storegade 11 og startede cement- 

og betonvarefabrik. På første sal indrettedes et fotoatelier til hustruen Anna. Hun var en anerkendt 

fotograf, der har fotograferet mange personer i Tistrup og omegn samt flere begivenheder i 

lokalområdet.  

I 1909 blev ægteparret antaget som centralbestyrere på telefoncentralen. 

Storegade 11 blev solgt, og Anna og Jørgen Hegtmann flyttede til Storegade 57, hvor der blev 

cementstøberi i et baghus og telefoncentral i forhuset, hvor der også blev fotoatelier for Anna 

Hegtmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Jørgen Hegtmann                                                    Anna Hegtmann 

 

Jørgen Hegtmann købte i 1912 cementstøberi i Søndergade, som han drev i mange år. 

Anna og Jørgen Hegtmann fik to børn Karoline Amalie og Hans (gift med en skuespillerinde). 

Jørgen var medlem af Tistrup Højskolehjems bestyrelse fra 1914-1918 og har siddet i Tistrup 

sogneråd. 

Jørgen Hegtmann døde i 1940 og Anna døde i 1941. 

Nu lidt om broderen Albert Hegtmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Albert Hegtmann 

Albert Hegtmann flyttede til Tistrup i 1890´tallet og købte en meget forsømt ejendom syd for 

Tistrup. Det fik han til at blive et mønsterlandbrug i løbet af få år.  

Han fik den tanke, at den nye stationsby skulle elektrisk lys, som man var begyndt at have andre 

steder. Han fik skabt interesse for det i byen, og han fik tegnet kontrakter med folk, der var 

interesserede. Han tilbød så at opføre et elektricitetsværk. 

  

 



23, maj 1907 blev det afholdt et møde på Tistrup Højskolehjem. Her blev det vedtaget love for den 

nye Tistrup elektricitetsforening. 

Albert Hegtmann byggede for egen regning elværket (Søndergade 14) og byggede privatbolig ved 

siden af (Søndergade 16). Han fik koncession på levering af elektricitetsværk for en 12-årig periode. 

I 1919 afstod han værket og overdrog værket til byen.  

I november 1960 blev der i foreningen vedtaget at gå fra jævnstrøm til vekselstrøm. Denne proces 

tog 3 år. 

I 1963 blev de gamle elværksbygninger sat til salg, og foreningens navn blev ændret til Tistrup bys 

Elforsyning. 

Han var Formand for Tistrup Højskolehjem 1918-1924. 

Hans kone Johanne var meget musikalsk og havde mange elever, ligeledes til kunstsyning. 

Ægteskabet var barnløst, 

Johanne og Albert Hegtmann døde i 1940. 

 

 


