De gamle gårde- før:
Sognekort 1840

Ved udskiftningen efter Stavnsbåndets ophævelse i 1788 og afslutningen af dyrkningsfællesskabet, bestod Elsted af 13
gårde, hver på ca. 7 tdr. hartkorn. Gårdene var oprindelig fæstegårde under Skaarupgaard.
Sognekortet viser den såkaldte stjerneudstykning, der udstrålede fra de 13 gårde i Elsted by. Desuden lå Kærgården og
Sastrupgård i nord og Hovgården og Lystruplund i syd. Tallene angiver gårdenes matrikelnumre.

I 1945 var der i Elsted by og
sogn følgende gårde:

Kort & Matrikelstyrelsen

Matr.
1a
1b
5
6a
6b
6c
7
8
9
10
11
12
14
15

Navn:
Kærgården
Skovgård (den gl. skole)
Præstegården
Den gamle Gård
Falsterbo
Thomas Jørgensens gd.
Hedeskovgård
Johs. Jørgensens gård
Elstedgård
Godthåb
Asmusgård
Elsted Damgård
Toftegården
Søndergård

Grundejerne i Elsted kan i tabellen finde frem til den bondegårdsjord, som huset er bygget på.
Fx ligger Birkebakken 3 på matrikelnummer 7hh. Hedeskovgård var matrikel nr. 7.

Skaarupgaard
Ørnstrupvej
Elsted Mølle

”Gården i Skjellet”

Elstedvej

Hedeskovgård: I 1895 brændte den ene af de oprindelige 13 gårde og blev flyttet ud syd for
Hedeskov Bakke. Den nye gård fik navnet Hedeskovgård. Jorden blev samlet ved mageskifte
og handel. I 1964 blev gården udstykket, og den sidste ejer, Lauritz Sørensen, byggede hus
på Lyngbakken. Stuehuset lå, hvor Birkebakken 3 er i dag.
Målebordsblad 1902 - Geodætisk Institut

Elsted Damgård blev bygget i 1848 som præstebolig og hed da
Elstedgården. I 1948 kaldes gården Elsted Damgård.
Jens Brandt Lassen, sognefoged 1966-70, var den sidste ejer af
gården. Jorden blev udstykket i 1974 og parcelhusene på Elstedvænge, med matrikel nr. 12, ligger alle på Elsted Damgård jord.

Elstedgård: Stuehuset mod syd stammer fra 1878. Det består af en
hovedfløj, der i den østlige ende har en tværfløj på 2 etager. Der er
kampestenssokkel og kælder under hele bygningen.
Gården var firlænget. Den nedbrændte i slutningen af 1870erne, da
det anføres, at gården i 1878 solgtes som nyopført. Det var på dette
tidspunkt, gården kom til at hedde Elstedgård.
Elstedgård hed tidligere Brandigaard. Det er sandsynligt, at Elsted
Damgård (ovenfor) skiftede navn på samme tidspunkt.

Søndergård lå oprindelig hvor Elsted Beboerhus ligger i dag.
Den brændte i 1905, og blev genopbygget, hvor Legepladsen
Søndergaard nu ligger. I 1947 anlagdes plantagen med 500
frugttræer mellem Lystrupvej og Elstedhøj. Der er bevaret en
del træer, og Æblevænget har taget navn efter plantagen.

Toftegaard ligger på Elsted Kirkevej 14. Længerne fra 1890 var i
bindingsværk, mens et nyt stuehus, der er opført i 1910, blev bygget i mursten. Ejendommen er udstykket, og matrikelnummeret er
14cp. Foran Toftegården på landsbyens forte ligger i dag 7 parcelhuse. De er opført omkring 1980. Stuehuset blev ombygget i 1988.

Toftegård

Indkørsel gennem kampestensladen på Jhs. Jørgensens gård

Elstedgård

N

Johannes Jørgensens Gård var den nordligste
af de 13 gårde i Elsted by. Den tilhørte den samme slægt i mere end 100 år. Stuehuset opførtes
omkring 1850. Da Vagn Therkildsen arvede gården i 1977, var meget af jorden allerede solgt fra.
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