
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling 

Elsted Beboerhus før og nu 

Herover hovedtalerne ved den officielle indvielse d. 26. april 1980. Skoleinspektør for Lystrup Skole Tonny Broch Pedersen , Rådmand og sendere Borgmester Thorkild Simonsen, Skoleinspektør for Elsted Skole Erik Mouritzen og Husrådsformand Jytte 
Herold . Billedet nederst til højre viser  tilskuere ved indvielsen—man ser forrest Arne Hansen, der var leder af  Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske Samling og bag ham Inger Riisgaard. Desuden kan man i salen bl.a. se Anders Kondrup og Erika  Blach. 

Det sidste sogneråd i Elsted Kommune havde ved kom-
munalreformens kommunesammenlægningen i 1970 be-
tinget sig, at den gamle skole skulle overdrages til bebo-
erne i området som et kulturelt samlingssted. 

I april 1977 mødtes repræsentanter for 22 lokale forenin-
ger og grupper samt repræsentanter for Elsted og Lystrup 
skoler og nedsatte en arbejdsgruppe på 8 medlemmer. 
Heraf var 5 lokale aktører og 3 fra Fritids– og Kulturfor-
valtningen i Århus Kommune. 

Ombygning til Beboerhus 

I januar 1980 ansættes beboerhusets første husmand. Det er Aage 
Mikkelsen. Her fejer han i salen. Man kan se, at scenen trænger til 
oprydning før huset er klar til indvielsen. 

Den 1. april 1980 var huset klar til  at blive taget i brug. I weeken-
den var der stort set aktiviteter i alle lokaler og åbent hus både 
lørdag og søndag. Der var ca. 1.200 gæster i den weekend. Den 
officielle indvielsen af beboerhuset skete den 26. april 1980. 

Den 11. oktober 1979 vedtog Byrådet en bevilling på 800.000 kr. Den 20. no-
vember afholdtes licitation, og den 22. november fik man officielt startskud 
fra Fritids– og Kulturforvaltningen, samt besked om at de ca. 550.000 kr. 
skulle bruges inden nytår - altså reelt 5 arbejdsuger. Derefter blev der arbej-
det hver weekend fra 9-16, således at beboerne hele tiden var foran hånd-
værkerne med hensyn til rydning af lokalerne. Alt malerarbejde stod beboer-
ne selv for. Man gjorde sig umage for at skabe glæde med lidt fantasi. 

Herover det gamle skolekøkken. Genbrug var i højsædet. Gardiner blev va-
sket og der blev lavet stoftryk. Alt inventar, der kunne genbruges, blev det. 
Man gjorde en dyd ud af ,at det kunne ses, at gulve m.v. var genbrug. 

Huset blev  brugt under ombygningen bl.a. til konfirmandundervisning. 

 

I marts 1979 lå det første skitseforslag og overslag klar. 
Det drejede sig om en anskaffelsessum på 1.400.000 kr. 
Heraf var forudsat, at beboerne i området ved eget ar-
bejde skulle præstere 200.000 kr. 

I december 1978 fore-
lagde arbejdsgruppen 
et forslag til Fritids– og 
Kulturforvaltningen 
om den fremtidige 
drift og anvendelse af 
bygningen som lokalt 
beboerhus.  


