
 

 

Hotel Tistrup 

Tistrup bys udvikling skyldes jernbanen, der blev åbnet den 8. august 1875. Stationsbygningen blev 

opført, hvor nu den nuværende “station”  ligger i Agerkrog by.  

Det gik noget langsomt med udviklingen af byen i de første år, men stationen havde et stort opland. 

Der kom mange fragtvogne helt fra Ansager og Grindsted, der først fik jernbane noget senere.  

De fik naturligvis brug for en kro med rejsestald. 

Stationen var opført på gårdejer Rasmus Hansens jorder. Han lod i 1878-1890 opføre en gæstgiver-

gård med restaurationsbygning, sal og rejsestald på grunden, hvor hotelbygningen nu ligger.  

Hvor rejsestalden lå, er Storegade 3 senere opført.  

 

 
 

Rasmus Hansen drev kroen dels selv eller ved forpagtere. 

I den nordlige ende af Stationskroen blev der indrette en købmandsbutik med tilhørende bolig.  

Den første købmand hed Vilhelm Okse, derefter  fulgte Jens Pedersen,og igen senere B. Jochumsen 

fra Esbjerg. 

Fra 1893 til o. 1903 havde Indkøbsforeningen (senere Tistrup Brugsforening) hjemme i den nord-

lige ende af stationskroen.  

I  1900 blev kroen solgt til Jens Kr. Ølby, som ejede den indtil 1905, hvor den blev overtaget af  

A/S Tistrup Højskolehjem. 

Den 29. maj 1905 blev der afholdt stiftende generalforsamling i aktieselskabet Tistrup 

Højskolehjem.Til at forberede selskabets oprettelse blev der nedsat et udvalg bestående  af beboere 

i Tistrup, Horne, Hodde og Ansager sogne. Udvalgets formand blev pastor Winther, Hodde.  

Man fik et tilbud fra Stationskroens ejer Jens Kr. Mølby, der ville sælge Stationskroen med 

bygninger og tilhørende jorder, samt at han ville give afkald på sin bevilling til krohold til fordel for 

køberen for en sum på 55000 kr.  

Det blev vedtaget at købe kroen. Der blev valgt en bestyrelse, der kom til at bestå af de samme 

personer, som udgjorde det nedsatte udvalg. 

Dernæst blev vedtaget vedtægter for aktieselskabet Tistrup Højskolehjem. 

I formålsparagraffen kan man læse: Selskabets formål er, at drive Tistrup Stationskro som 

Højskolehjem, hvori kortspil og "Omgangsdrikkeri" er udelukket. Selskabet, der har købt Stations-

kroen, søger den til samme knyttede bevilling til krohold (gæstgiveri) overført på sig og løser 

næringsbevis. 

På et senere bestyrelsesmøde fremlagde man listerne over det tegnede aktiebeløb, der i alt udgjorde 

27000 kr.. Det blev vedtaget at overtagelsen skulle ske den 1. august 1905. 

Den første bestyrerinde, man antog, var Bertha Jørgensen (ifølge protokollen blev bestyrerinderne 

meget jævnligt udskiftet). 

Der blev blev indgået en aftale med direktør Fischer fra Esbjerg om leverance af drikkevarer til 

følgende priser: Skattepligtig øl 7 øre, dobbelt øl 6 øre, skattefri øl 5½ øre og sodavand til 4-5½ øre 

alt sammen pr. flaske. 

I 1907 besluttede man, at den gamle bygning skulle nedrives. I stedet blev de  nuværende bygninger 

bygget. 

Der var i 1910 forslag om at lave en scenebygning til salen, men det blev forkastet. 



 

 

På en ekstraordinær generalforsamling i 1924 vedtog man at lave en tilbygning med scene. 

Bestyrelsen godkendte  i 1925 et tilbud på 26000 kr. på tilbygningen. .  

I 1941 blev A/S Tistrup Højskolehjem ophævet, og hotellet blev solgt til Jens Hedegård, der 

sammen med sin kone ejede hotellet frem til 1953, hvor hotellet blev solgt til Bendixen, som efter 3 

år solgte hotellet til Anna og Christian Tøstesen.  

 

 
 

De solgte hotellet i 1971 til Birgit og Haubert Ejstrup, der drev hoteldrift indtil 1985. 

Herefter fulgte en tid med skiftende ejere eller forpagtere blandt andet af  kroejer Bent Lund 

Kristensen, Tarp kro. I juni 1986 overtog Pau og Per Døssing forpagtningen, og året overtog parret 

hotellet som ejere. 

Efter at grundlaget for at drive hotelvirksomhed havde været svindende i en årrække, blev hotellet 

lukket i 1989. 

Herefter blev Kreditforeningen ejer af hotellet et halvt års tid. 

Jens Ottesen købte pr. 1. april 1990 bygningen. Det blev indrettet som helsecenter og blev drevet 

under navnet Tistrup Totalterapi. 

Et år senere blev bygningerne igen sat til salg.  

Indretningen kunne meget nemt føres tilbage, sådan at der kunne foregå hoteldrift fra bygningerne, 

men det lykkedes ikke at afhænde hotellet til det, det oprindeligt var bygget til. 

Det tidligere hotel blev 1. november 1991 overtaget af Ribe Amts Boligselskab.  

Selskabet indrettede i 1992-93 hotelbygningen til lejligheder. Det stod færdig i 1994. 

Man besluttede på et beboermøde at navngive bygningen “Det gamle Hotel”.  

Den 14. januar 1995 kunne en beboer Ulla Jensen efter en kort tale afsløre det flotte navneskilt, som 

er udført af Ullas far. 

 

 
 


