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Lystrup før og nu 
Bygaden 15-28 nu: Bygaden er nu en blanding af erhverv og beboel-

se. Nye huse er opført, og mejeribygningen er 
omdannet til let industri og boliger. Ejendoms-
mægleren afslutter Bygaden, før den munder ud i 

Sønderskovvej, der nu fører til rundkørslen ved 
den nye motorvej. Skønt motorvejen var planlagt 
allerede i 1966, blev planerne først ført ud i livet i 
2008. 

Bygaden 17. I juni 1990 var der planer om, at Per Hem Totalbyg A/S fra Risskov 
ville bygge et erhvervscenter på grunden. De fik af kommunen lov til at nedrive 
hvilehjemmets bygninger. Erhvervscentret blev ikke en realitet, men i 1995-96 
stod Hans Vestergaard, Erhvervsejendomskontor i Århus, for salget af bygge-
grundene. Gudmund Nielsen, Lystrup Ejendomskontor opførte 13 nye andelsbo-
liger på arealet Bygaden 17 A-M. 

Bygaden 18, slagteren i Lystrup. Vi slap historien om slagteren i Lystrup på FØR-planchen omkring 1953 ved slagter 
Knud Løhde Nielsen og hans kone Agnes. De drev forretningen frem til 1983, og i den periode blev den moderniseret lø-
bende. I august 1983 blev den købt af Bjarne Jørgensen, der kun havde butikken indtil 1. oktober 1985, hvor Eigil og Rie 
Sørensen overtog forretningen. I 1995 fejrede Rie og Eigil 10 års jubilæum i forretningen og 1. juli 2006 afhændede de 
Bygaden 18 til Kim Mølgaard, som i marts 2016 har lukket forretningen. 91 år nåede der at være slagterforretning på 
adressen. 

Bygaden 20: Fra august 1981 indtil august 1982, hvor sogne-
gården i Elsted blev taget i brug, fungerede huset som kirke-
kontor. I dag er huset privat beboelse for familien Thastum. 

Bygaden 21. Huset er opført omkring 1925 af Murermester Jens Pe-
ter Lauersen. I dag bebos det af Peter og Bodil Gardner. Bodil har i 
mange år syet billedtæpper, som har været udstillet bl.a. på Terma. 

Århus Hørkram producerede bl.a. sprøde løg og syltede agurker i Mejeriets bygninger på Bygaden 24 frem 
til årsskiftet 1970-71. Her kunne man i Århus Stiftstidende læse at: ”Nu forsvinder lugten”. Bygningerne blev 
solgt til Kastrup Stålstel i Hasselager. Omkring 1999 blev der ved en større ombygning lavet et antal værel-
ser til udlejning. I dag er der ved søgning på Krak 8 adresser, Bygaden 24 til 24G. På adressen finder man 
også A & A Services, en enkeltmandsvirksomhed indenfor rengøring. 

Bygaden 25 er gården Lystruplunds gamle stuehus. På adres-
sen er der i 2016 i KRAKs vejviser registreret 3 boliger i byg-
ningen.  

Bygaden 28 blev bygget i 1989 af Gudmund Nielsen, Lystrup Ejendomskontor I/S, som han 
drev i en årrække sammen med datteren Anette Nielsen, der i dag er indehaver af EDC Aros 
Lystrup på adressen. Da huset skulle opføres i 1989, var der protester fra beboere på Byga-
den. Man var bange for, at huset skulle påvirke oversigtsforholdene ved udkørslen fra Byga-
den til Sønderskovvej. Især var man bekymrede for børnenes skolevej.  

Rie og Eigil Sørensen 

Bygaden 27: Foran stuehuset til Lystruplund opførte Asger Kri-
stensen i 1995 en seniorbolig, hvor han kunne nøjes med en 
lille have og alligevel bo centralt i Lystrup, hvor han havde levet 
det meste af sit liv. Han afgik ved døden i 2008. Genforeningsstenen 2016 


