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Kroen til 1908, Højskolehjemmet 1908-40 eller Hotel Tistrup fra 1940 er så
vidt der kan skaffes oplyst på nuværende tidspunkt, bygget 1878-80 af gårdejer
Rasmus Hansen, Agerkrog, og han drev selv kroen, som var i den sydlige ende
af bygningen.
I den nordlige ende var der butik, som var udlejet til en købmand. Fra 1900 var
kroen købt af Jens Kristian Mølby, som solgte til aktieselskabet Tistrup Højskolehjem i august 1905 (iflg. gammel forhandlingsprotokol fra Højskolehjemmet).
I 1905-07 blev hotellet udvidet med en større sal og andre forbedringer og senere igen med en scene, men fortsat drevet som højskolehjem, indtil det blev
bestemt at ophæve aktieselskabet og sælge hotellet.
I 1940-41 blev hotellet solgt til Jens Hedegaard fra Lunde. Hedegaard drev
hotellet indtil 1953 og solgte til hotelejer Bendixen, som igen efter 3 år solgte
til Chr. Tøstesen.
Tøstesen havde hotellet indtil 1971, hvor han solgte til Haugbert Ejstrup.
Birgit og Haugbert Ejstrup afhændede i 1985 hotellet, hvorefter det blev drevet
af forpagtere, blandt andet af kroejer Bent Lund Kristensen, Tarp kro, overtaget
af John Ottesen. Pau og Per Døssing købte hotellet og blev ejere af det fra den
1. juni 1987, efter at de havde haft det i forpagtning i et år. Hoteldriften blev
opgivet i 1989. Hotellet blev overtaget af Jens Ottesen, der indrettede det til
helsecenter. Ribe amts Boligselskab overtog det tidligere hotel 1. november
1991 for at indrette lejligheder i det. I 1993 stod bygningen færdigrenoveret
med 17 lejligheder og fællessal. Fællessalen blev o. 2000 ændret til lejlighed.
Hvor den til hotellet hørende rejse- og kørestald lå byggede Jens Hedegaard det
nuværende nr. 3 i 1955
I stueetagen var der indrettet lokaler, hvor Varde Bank havde sin filial til venstre for indgangen og Tistrup Sparekasse til højre. Privat beboelse på første sal.
Efter at såvel bank som sparekasse flyttede til henholdsvis Storegade 25 og
Torvet er huset solgt til pastor Th. Svendsen og beboes nu af Th. Svendsen og
kunstmaler, Bjarke Regn Svendsen.
Er opført af urmager Alfred Jepsen 1906.
Jepsen drev urmager og gu1dsmedeforretning indtil 1946 og so1gte til Conrad
Jensen, som fortsatte forretningen til 1975. Conrad Jensen lejede forretningen
ud til Lykke Hansen ca. to år og solgte 1977 både ejendom og forretning til
nuværende ejer urmager og optiker K. Sørensen
De første mange år da A. Jepsen havde ejendommen var der i stueetagen både
blikkenslagerbutik og urmagerbutik. Senere blev blikkenslagerbutikken ændret
og Varde Banks første filial flyttede fra nr. 4 over gaden og var der indtil den
igen flyttede til nr. 3.
Efter K.S. Sørensens overtagelse er butikken ændret til sit nuværende
udseende. Efter K.S: Sørensens død fortsatte Dorthe Sørensen forretningen.
Skomager Kristian Pedersen har ladet Huset bygge 1897, han havde både
værksted og butik, indtil der efter hans død 1911 blev indrettet trikotageforretning som senere igen blev ændret til Schous Sæbehus og Tatol, ( der var to butikslokaler ) det ene blev lejet til Tistrup Sparekasse indtil den flyttede til
Storegade 3.
Ejendommen er nu privat beboelse.
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Er bygget 1897 af Sadelmager J. Jensen og der var butik med møb1er og
seletøj. Værkstedet var i bagbygningen. Efter sadelmagerforretningen kom der
barber og frisørsa1on, hvor J.A. Lønborg drev forretning til ca. 1936, hvorefter
malermester J. Pedersen byggede huset om til sit nuværende udseende og til
privat beboelse med værksted i gården.
Privat beboelse
Jørgen Hegtmann har bygget huset i 1900, og hvor der nu er vinduer i den
vestlige ende var der dengang en køreport igennem med henblik på transport af
cementvarer som han påbegyndte fabrikationen af og samtidig var der
fotografatelier på første sal. Fru Anna Hegtmann var fotograf og fortsatte
forretningen efter at være flyttet til Storegade 57, hvor Hegtmann havde bygget
og etableret cementvarefabrik 1905 -06
(her blev også installeret telefoncentral ).
Tilbage til nr. l1. Efter at Hegtmann var flyttet, købte N. Jepsen Uhd nr. 11 og
begyndte maskinhandel (gamle Fotografier viser maskiner på fortovet). Porten
blev muret efter og der blev indrettet butik, brugt til mindre maskindele.
Efter Jepsen Uhd kom smedemester Jensen fra Ølgod, som i nogle år fortsatte
med maskinhandel og mindre smedje.
Han etablerede sig efter nogle år i Varde med den forretning, som nu hedder
Jens S. Jensen. ca. 1930.
Efter den Tid har der i nr. 11 været skrædderforretning drevet af J. Rasmussen.
Husets nuværende ejer er Benny Jensen.
Her begyndte Jørgen Larsen omkring l900 trævareforretning, træskoforretning
og en del isenkramvarer. Han flyttede senere til Skolevej, hvor nu Heinz havde
butik.
Derefter havde snedker H. Deigaard butik og værksted, indtil han flyttede til
Storegade 6, 1915.
Efter Deigaard har der været forskellige forretninger: Manufakturhandel,
skrædderforretning, rebslagerbutik.
Rebslager Jensen havde rebslageri hvor nu Skolevej går, efter hans død har
installatør Bom overtaget ejendommen, som efterhånden er undergået en del
forandringer. Nu ombygget til lejligheder sammen værkstedet ud mod
Møllegade
Købmand J.C. Buch, som havde forretning, hvor købmand Alkjærsigs forretning lå, flyttede over på modsatte side ind i nr. 15. Han døde i 1928, hvorefter
sønnen Arne Buch videreførte forretningen indtil sin død i 1963. Tredje generation Buch, Henning Buch, drev herefter købmandsforretning indtil 1987, hvor
Gertrud og Søren Knudsen overtog den og videreførte den under navnet
G.S. Marked. I 1975 gennemgik forretningen en større ombygning, og lejligheden blev inddraget til lager og butik.
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Ifølge overleveringer skal Bygningen være opført omkring 1899 og vistnok af
landmand og vognmand Mads Thomsen.
Bygningen blev indrettet og anvendt som afholdshjem, med mødelokaler, pensionat og sal.
Indtil omkring 1914 var der endnu pensionat, men efter at Afholdshotellet på
den anden Side af gaden blev bygget var der ikke mere brug for de øvrige lokaler.
Salen var derimod fyldt polske arbejdere fra Galtho som både boede og spiste
der så længe mergellejet var i brug.
Da mergellejet kom i gang i anden omgang var der stadig polske arbejdere en
kort tid.
Bygningen blev så solgt til vognmand Jens Nielsen som foruden vognmandsforretningen drev det tilhørende landeri. Salen blev lavet om til stald.
Efter vognmandsforretningens salg blev huset indrettet til lejligheder af nuværende ejer. G. Jensen.
P.S. Der har også været barbersalon i mange år, i den vestlige, J.A. Lønborg.
I den østlige Butik var der mælkeudsalg.
Bygningen hvor Niels Bruuns herreekvipering er, blev bygget i 1919 til brugsforeningen. Den gamle brugs lå på samme sted, men var blevet for lille og upraktisk, hvorfor man byggede den nye bygning. Senere er brugsen flyttet over
på Torvet og bygningen i Storegade solgt til Niels Bruun (manufaktur) sener
desuden skobutik.
Henning Bruun
Butik, lager og lejlighed er ændret meget. Oprindelige håndværkere var murermester Jes Larsen, Tistrup og tømrermester H. Kronborg Jensen, Tistrup.
I nr. 21 var der sadelmagerbutik og værksted i mange år hvor sadelmager
Knigge drev forretningen. I kælderen har der også været frugthandel, blikkenslagerforretning , sadelmagerforretning igen, ved sadelmager Krogh og
skrædderforretning ved Chr. Hansen. Brugsforeningen købte i ejendommen og
byggede den om og indrettede to butikslokaler i stueetagen og beboelse på 1.
sal. Frisør. Thorvald Jensen havde salon i det ene lokale og Andelsbanken i det
andet.
I 1968 overtog Bjarne Rasmussen frisørsalonen, og da Andelsbanken flyttede
over på torvet overtog han ejendommen. Senere M/K frisør, Dyreklinik og
Power Terapi.
Bygningen er opført af snedkermester Lars Jensen, 1897 I baghuset var der
snedkerværksted og en efter datidens forhold ret stor forretning med flere
svende.
Efter møbelforretningens ophør overtog Krogh Poulsen forretningen og drev
manufakturhandel. Det samme gjorde Arnold Dahl, og han ændrede en del ved
huset. Ejer 1968-1999 manufakturhandler Niels Krogh, der i 1970 érne byggede til og indrettede forretningen til både pige- og dametøj, stof og tilbehør og
syning af gardiner. I 1999 solgt til solgt til optiker C.B. Lange, der havde
forretningen til 2011. Samme år købt af Kirsten og Jens Thorhauge.
Fra 2011 til 2014 You and Me med dame- og herretøj ved Lone Gråkjær.
2015 rykkede PetCare ind og var der til 30. juni 2020.
2022 flyttede Trine Pedersen ind med T-Horse.

Storegade-1/Tistrup lokalarkiv
22

3

25-07-

Tistrup by: Storegade (ulige numre)
Nr. 25
Matrikel nr. 8k

Nr. 27
Matrikel nr. 8y

Nr. 29
Matrikel nr. 8bc

Nr 31
Matrikel nr. 8h

Nr. 33
Matrikel nr. 8bb

Nr. 35
Matrikel nr. 8an

Magnus Christensen 1988

Her har skomager Frøsig haft forretning. Ejendommen blev nedrevet. I 1976
byggede Varde Bank i 1976 den nye afdeling og flyttede fra nr. 3 ind i bygningen i september måned. Sydbank fra 1994
(inden vi går videre op ad Storegade vil det måske være rigtigt at nævne de
huse, som nu er væk )
Overfor Numrene 19, 21 og 23 har der været 3 huse. Overfor nr. 19 lå
afholdshotellet, over for nr. 21 lå cykelhandler Hansens butik og værksted og
overfor nr. 23 har skomager Wilhelm Lyhnes forretning ligget. Der er nu i
stedet for husene Torv. Rundt om Torvet er der brugs, sparekassen, Bikuben og
Andelsbanken, der blev bygget i 1968. I 1988 flyttede posthuset også op på
torvet.
Er bygget af slagtermester Jens Vad og der var i sin tid både butik og slagtehus.
Omkring 1908 flyttede Jens Vad til Horne og efter ham overtog Jeppe Sørensen
ejendommen og drev i mange år cykelforretning og den første biludlejningsforretning. Efter Jeppe Sørensens var der blikkenslagerforretning,
derefter snedkerforretning. H.C. Christensen og senere K. Gärtner, Bom,
installatør har også haft virksomhed der. Nu er der Video Micro-forretning.
Senere Pizzhouse
Omkring 1910 opførte Katrine Pedersen huset, som er indrettet med fotografisk
atelier på
første sal. Katrine Pedersen drev fotoforretning til ca. 1918 og efter Katrine
Pedersen kom fotograf O. Aarøe, som var her til 1925. Efter den tid har der
været fransk vaskeri og i mange år ejet af Ingrid Plauborg.
Nu er der almindelig beboelse.
Blev bygget af en Møller Pedersen ? Hallum, efter indhentede oplysninger lige
efter Første Verdenskrig (1918).
Der var foruden beboelse indrettet hjemmebageri, som først blev drevet af fru
Karetmager Dam, senere i mange år af Fru Kirstine Frøsig Nielsen.
Bageriet blev ophævet og omdannet til almindelig beboelse.
Nuværende Ejer. B. Thomsen og G. Moesgaard.
Blev bygget af postbud Valdemar Hansen, som senere flyttede til Horne. Huset
solgte han til Søren Hansen Galtho.
Efter Søren Hansen overtog Fru Mie Hammelsvang huset og boede der til sin
død.
Nuværende ejer amtsvejmand J.P. Nielsen.
Ejendommen er oprindeligt bygget til karetmagerværksted af karetmager N.
Dam. Efter mange år flyttede Dam og derefter var der børstefabrik i nogle år
som blev flyttet til Højlundevej. Derefter var der autoreparation. Senere igen
radioforretning, Arnkilde. Murermester Jeppe Sørensen har ændret meget på
husets udseende og indretning og efter nogle år med lejligheder solgte han til
vognmand Oluf Jensen.
Oluf Jensen indrettede vaskeri i ejendommen.
Efter Oluf Jensen købte nuværende ejer Hans Larsen huset, og der er foruden
lejligheder indrettet tandlægeklinik, hvor der før var blomsterforretning.
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Året for husets opførelse kan ikke opspores, men 1907 var der
blikkenslagerværksted og fra 1912 har der været almindelig beboelse. Har i
tidens løb haft forskellige ejere sidst gennem mange år Else og Hermann
Lauridsen.
Nuværende ejer D. Termansen.
1904 Bliikkenslager L.M. Brosbøl
nr. 39 er bygget af tømrermester Søren Nissen til beboelse med 3 Lejligheder.
Den østlige lejlighed med butik. Her var i mange år en mindre kaffe- og slikforretning.
N. Jepsen Uhd.
Efter at Søren Nissen byggede værksted på Markedspladsen, opførte han senere
beboelse i Søndergade.
Efter den tid har Nis Nissen, Hetofte ejet huset i mange år og foretaget flere
ændringer. Nu er der to lejligheder. Nuværende ejer Connie Pedersen.
Opført 1904.
For så vidt oplysningerne passer er huset bygget af skomager og træskomager
Thue Madsen o. 1900.
Thue Madsen drev forretningen til 1927 - 28.
Efter Thue Madsen havde fru K. Jacobsen Huset og havde i 10 - 12 år en
chokolade og slikforretning. Ejendommen har skiftet ejer og udseende et par
gange.
Nuværende ejer er Ellen Knudsen.,
I ejendommen nr. 43 har der været drejerforretning, rigtig rokkedrejer og
pibedrejer, samt pumpemageri.
Pladsen udenfor huset, som den ser ud nu, blev brugt når pumpemageren borede
træstammerne ud, som blev brugte til pumpe. Ældre folk ved jo nok hvad en
træpumpe er, men mange unge Mennesker har jo ikke set en sådan.
Drejer Mads Elbæk som byggede huset havde forretning i mange år fra ca.
1900. Da drejerhåndværket med tiden blev mindre brugt, blev Elbæk
fiskehandler i mange år.
Efter hans død har huset skifter ejer flere Gange. Nuværende ejer Chauffør
Walther Meinertz.
Mellem nr. 43 og 45 lå Marius Thomsens ejendom. Jordene til ejendommen
udgjorde det, der nu er Bøgevej. Ejendommen nedrevet o. 1964. Her starter
Kastanievej.
nr. 45 er bygget 1901 og den første lejer var købmand J.O. Buch, mens han
begyndte forretningen i købmand Alkjærsigs butik.
Efter Buch var der forskellige lejere indtil dyrlæge A.K. Anthonius købte i
1923 og flyttede sin praksis dertil.
Dyrlæge Helge Rasmussen, som var assistent hos Anthonius, købte ejendom og
praksis af Anthonius og drev i mange år forretningen herfra, indtil han solgte til
dyrlæge Sandholm, der senere flyttede til dyrlægegården på Søndervang.
Herefter er boligen nu almindelig beboelse og ejes Thorkild Sørensen.
Ifølge de hidtidige oplysninger skal både nr. 45 og 47 være bygget i 1940 af en
murermester H. Nissen, senere Esbjerg.
Foruden forskellige ejere har der i nr. 47 været skrædderforretning.
Skræddermester Madsen, som havde skrædderi fra ca. 1913 til 1920.
Huset har flere gange været solgt og nuværende ejer er Sofie Haahr Larsen.
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Byggede Hans Pedersen, Gødsvang i 1911. Tømrermester Chr. Lyhne
og Thomas Pedersen, Gødsvang byggede Huset.
Hans Pedersen solgte igen og flyttede tilbage til Gødsvang. Siden den Tid har
huset været bolig for jordemødrene
Fru Bitz (eller Bitzer ) og derefter i mange år fru Sørensen.
Mads Mikkelsen, Krarup har boet der i mange år og solgte i 1949 til nuværende
ejer. Svend Lauridsen.
Nr.51 er bygget af baneformand Tolstrup 1906 og købt af tømmerhandler Th.
Thomsen 1917, som boede der i nogle år efter, at han havde solgt
tømmerhandelen.
Derefter blev Anthon Christensen,( Hammelsvang ) ejer indtil ca. 1930, hvor
Gravers Graversen, Snorup købte og boede der indtil sin død, og sønnen Søren
Graversen overtog huset, og efter hans død solgte enken Maren Graversen til
nuværende ejer Jens Feder Hansen.
Tandtekniker Signe Nielsen byggede Huset i 1929 og indrettede foruden
lejlighed og tandteknikerklinik i stueetagen, lejlighed på 1. sal. Lejligheden på
1. sal haft forskellige
lejere i Tidens løb. Efter Signe Nielsens død 1953 blev ejendommen overtaget
af konsulent, Søren Vad, som har foretaget forskellige ændringer af husets
indretning og udseende.
Lærer Christensen lod huset bygge i 1903, og han havde foruden beboelse
lokale for Tistrup Sparekasse, som efter hans død ?? efter flyttede til Gl.
Tistrup hos grd. K. Markussen Sørensen.
Hans ]datter Anne Christensen ( Ane Degn ) boede i huset til 1945, derefter
købte Niels Frederik Pedersen, Tønding, ejendommen og boede der indtil
Skjerning Pallesen, Galtho, som nuværende ejer købte i 1964.
Jørgen Hegtmann byggede med tilhørende udhus og bager med henblik på både
telefoncentral og cementstøberi, og i forhuset var der foruden telefoncentral
(fra ca. 1909) indrettet Fotografatelier, hvor fru Hegtmann i mange år drev
forretning.
Mange ældre billeder fra dengang findes endnu velbevarede i flere
Tistruphjem.
Cementstøberiet flyttede Hegtmann senere til Søndergade, dels hvor det
nuværende støberi ligger og længere mod vest.
Efter Hegtmanns overtog Ellen og Jørgen Nielsen telefoncentralen, og efter
dennes ophør bor de stadig som nuværende ejere.
Telefoncentralen nedlagt sidst i 1960´erne.
I 2011 nedrevet og nyopført seniorboliger
Tømrermester Chr. Lyhne etablerede sig som tømrer og byggede 1910 stuehus
og værksted. Han drev forretningen i mange år, og efter hans død fortsatte Hans
og Holger Lyhne forretningen under navnet Brødrene Lyhne, indtil de efter
Hans Lyhnes død afhændede forretningen til Magnus Jørgensen, som ophørte
med tømrerforretning, og ejendommen er nu overtaget af murermester Mads
Chr. Madsen.
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Så vidt det kan skaffes oplyst er huset bygget af snedker og tømrer Niels
Larsen o. 1906 og beboet af ham og hans Familie i mange år, indtil datteren
Anna Larsen overtog.
Efter hendes giftermål med kurvemager Niels Pedersen flyttede hun over i nr.
54 og huset blev solgt til Grete og Knud Hagensen, og efter dem har Martin
Madsen, Assenbæk boet der indtil for få år siden.
Nuværende ejer Søren Jørgensen.
Når der nævnes både nr. 63 og 65, så skyldes det, at der er sket mageskifte,
således at begge numrene er lagt sammen, og at der derfor springes fra nummer
63 og op til nr. 67 i husnumrene.
I 1944 byggede Holger Lyhne huset på nr. 63. Fra husets oprindelige udseende
er der foretaget flere ændringer.
Holger Lyhne bebor stadig nr. 63.
Se nr. 63

Nr. 65
Matrikel nr. 15o
Nr. 67
Husene kaldtes i folkemunde Portørhusene, fordi to Portører lod dem opføre.
Matrikel nr. 15am Portør Kobberø boede i nr. 69, og Portør Jensen boede i nr. 67. Efterhånden,
som de enten blev forflyttede eller søgte andre stationer, er husene gået over på
andre hænder, og de har haft mange forskellige ejere i tidens Løb. Nuværende
Ejer af nr. 67 er fhv. Mekaniker M. P .Chr. Andersen.
Husene er udført af tømrermester Lyhne og murermester Stephensen.
Nr. 69
Husene kaldtes i folkemunde portørhusene, fordi to Portører lod dem opføre.
Matrikel nr. 15an Portør Kobberø boede i nr. 69, og Portør Jensen boede i nr. 67. Efterhånden,
som de enten blev forflyttede eller søgte andre stationer, er husene gået over på
andre hænder, og de har haft mange forskellige ejere i tidens Løb. Den
nuværende ejer af nr. 69 er Henry Nielsen.
Husene er udført af tømrermester Lyhne og murermester Stephensen.
Nr. 71
Nummer 71 er bygget af Bertel Plauborg, Bredho i 1935. Han boede der til sin
Matrikel nr. 15ao død og efter et par kortere udlejningsperioder blev huset solgt til Gartner P. M.
Jensen, som havde afhændet gartnerforretningen til Niels Sørensen 1950.
Efter P.M. Jensen købte lærer Johs Schmidt og er nuværende ejer.
Nr. 73
Malkemaskinforhandler og maskinarbejder, Chr. Andersen lod
Matrikel nr. 15ap huset opføre 1953, med beboelse og værksted.
Andersens enke ejer og bebor huset nu.
Nr. 75
Nr. 75 i Storegade er opført af Nikoline Schmidt (hjemvendt amerikaner) i
Matrikel nr. 15aq 1960.
Efter hendes død få år efter, blev huset solgt til Chr. Hansen (Christensen ),
og efter ham er nuværende beboer postbud Henning Knudsen ejer.
Nr. 77
Lærer Vistisen, forhen Hauge, lod huset bygge i 1954 og boede der til huset
Matrikel nr. 14ar efter Vistisens og fru Vistisens død i 1976 blev det solgt til nuværende ejer
tømrer, Jens Urup.
Nr. 79
Richardt Dalentoft byggede i 1954 og bor der stadig.
Matrikel nr. 15as 75 - 77 79 er de tre sidst opførte huse i Storegade.
Nr. 81
Musiker og murermester John Hansen har selv opført huset i 1933 og bor der
Matrikel nr. 15at stadig. Der har også været damesalon.
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Murer Laurids Sørensen, dengang Hauge, byggede huset i 1911. Han byttede
senere med Christian Hammelsvang, som også kom fra Hauge. Chr.
Hammelsvang boede der til ca. 1930, og derefter købte J. Boye Jensen.
Boye Jensen har drevet vognmandsforretning indtil for få år siden.
Han bebor stadig Ejendommen, som hedder Tarbjerre, fordi den er bygget på et
tørt bjerg.
Som det sidste hus på den nordlige side af Storegade ligger nr. 85.
Postbud og kommunekasserer Aksel Hammelsvang har ladet huset bygge 1927
Kort efter solgte han til jordemoder fru Brammer, som indtil ca. 1970 havde
praksis
Efter fru Brammer købte cigarhandler Peder Hansen, som efter kun et par år
solgte til nuværende beboer Hans Gjødesen.
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