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Elsted Beboerhus før og nu 
Før - 4. Elsted Skole 

Den fjerde Elsted skole er i dag Elsted-Lystrup Beboerhus. Bygge-
riet ved stationen gav et større børnetal til skolen, og en ny skole 
kom på tegnebrættet.  

Den blev opført i 1909, hvor Elsted Søndergaard tidligere lå, og 
indviet den 9. januar 1910.  

Sognerådsformand Rasmus Nielsen afgav jorden til skolebyggeri-
et. Skolen var nu med lærerinde og gymnastiksal.  

Skolens dejlige lokaler gav ikke kun børnene bedre vilkår. Skolen 
også blev brugt til møder, aftenskole og idræt.  

Førstelærer Behrend Kristensen. Billedet til højre viser lærerfamilien i skolens have. Sønnen Asger 
Kristensen blev postbud og var aktiv i idrætslivet i Byen. 

Fru Edvardine Kristensen var i 1907 Den kommunale Hjælpekasse i Elsted sognekommunes første 
formand.  

 

Sogne 

statistik: 

Niels Ladefoged afløste lærer Kristensen ved Elsted Skole 
den 1. august 1943. Elsted Skole fortsatte med den 3-
klassede skoleform, som på det tidspunkt havde eksisteret i 
45 år.   

Billedet er fra ca. 1955 hvor der blev bygget lærerboliger.  
Før boede lærerinden på skolen, hendes lejlighed blev nu 
inddraget til klasseværelse og klassetallet udvidet til 4. 

Herunder sognerådsformand Rasmus Nielsen og hans hustru Jørgine 
Karoline Nielsen, der afgav jorden til skolebyggeriet i 1910. Han boede 
på Elsted Søndergård, hvis hovedbygning ses på billedet derunder.  

Elsted Søndergård lå oprindelig, hvor Elsted-Lystrup beboerhus ligger 
nu, på matrikel nr. 15. Den oprindelige gård brændte i 1905. 

Rasmus Nielsen genopbyggede gården ca. 200 meter nede ad Århusvej  

I 1964 blev skolens nye fløj indviet. Her billede fra rejsegil-
det. Fra 1961 til 1964 blev der undervist i kælderlokaler og 
i de to lærerboliger, så nu var skolens pladsproblemer løst 
for en tid. 

Skolen var nu 7-klasset med 8 lærere ansat. 

 

Den gamle Elsted Skole, der var sognets fjerde skolebygning, er den røde bygning til ven-
stre. I dag er det Elsted-Lystrup Beboerhus. Overfor ses de to røde lærerboliger. 

Den femte skole er den nuværende. Det er de gule bygninger til højre. De er bygget i 1970 
som nabo til den gamle skole. I 1974 var der 1.100 elever i sognet. 

 

Niels Ladefoged fungerede indtil 1964 også som bibliote-
kar for skole/kommunebiblioteket. Mellem 1964 og 1967 
steg elevtallet til 305 og lærertallet fra 8 til 20. Skolen var 
nu stor nok til at blive købstadsordnet, og Niels Ladefoged 
skiftede titlen førstelærer ud med skoleinspektør. 

1910-1974 Elsted Skolevej  
1910 -1955 3-klasset skole, 1955-1961 4-klasset, 1961 5-klasset, 1962 6
-klasset og i 1964 7-klasset skole med 150 elever 

1910-1943 førstelærer Behrend Kristensen  
1910-1912 Frk. Johanne Jensen  
1912-1918 Frk. Urup  
1918-1946 Lærerinde Amalie Pedersen.  

Sogne/år 1787 1801 1834 1845 1860 1901 1945 1955 1970 1980 

Elev 117 128 123 119 184 203 247 231 238 646 

Elsted 205 230 281 332 425 447 559 696 2666 6653 

 

 

 

Tekniske skole i Lystrup-Elsted. 
I 1920’erne arbejder murermester Anton Jensen og Smed Jens Peter Jensen på at lave en 
teknisk skole på Elsted Skole. 

10. august 1923 gav sognerådet tilladelse til at benytte lokalerne på skolen i 3 gang 2 ti-
mer ugentligt.  

Personerne på billedet er: 1. Arkitekt Aage Meins, 2. Niels Mortensen, 3. Johannes Peder-
sen, 4. Frode Weibel Pedersen, 5. (ukendt) 6. Johannes Kirkegaard, 7. Arne Meyr, 8. An-
dreas Andersen, 9. ukendt. (Fra ”Smedens bog”.) 

Disse to tekster var på væggene i skolelokalet, hvor man afholdt tekniske skole i Elsted. 

En Øvet Haand 

Et sikkert Maal 

Et trofast Tag 

En vilje af Staal 

Klag ej på dine evner 

De slaar  bestandigt til 

Naar blot du er ihærdig 

Saa kan du hvad du vil 

I 1979 var Arne Pedersen med til at lave om i kælderen på 
beboerhuset. Han undrede sig en del over denne tavle på 
væggen. Mysteriet blev opklaret i 1999, da han læste Sme-
dens bog.  

Ældste klasse på Elsted skole i 1943 lige før lærer Kristensens afgang. Bag lærer Kristensen, lærerinde Amalie Pe-
dersen. Øverst e række fru Kristensen  og sønnen Asker Kristensen. Til venstre en vikar. 


