Fra Elstedvej til Lystrupvej:

Elstedvej gik i 1967-68 fra Bygaden i Lystrup til Elsted by. Den
hedder i dag Lystrupvej hele vejen
fra Grenåvej i Risskov til Ørnstrup-

vej i Elsted. Det stykke af Elstedvej, der gik forbi skolen og kirken,
hedder i dag Elsted Skolevej, Elsted Byvej og Elsted Kirkevej.

I huset på Lystrupvej 241 havde Thea og Ejnar Lajer fra 1927 til 1970 Trikotageforretning. Ejnar lavede træsko og Thea syede for folk. I butikken blev der solgt strikkegarn, klæde af forskellig kvalitet alle kunne sy selv eller få syet, og tilbehør som tråd, knapper, hægter, tryklåse, nåle,
målebånd, elastik og bånd i alle afskygninger. Man kunne også købe færdige manufakturvarer. I dag er huset privatbolig.

Lystrup Murerforretning Aps bor på Lystrupvej 242, tidligere Elstedvej 8, i huset, der
hedder Mågen. Anton Jacobsen etablerede
sig i 1920 som selvstændig håndværksmester i Lystrup. Omkring 1965 overtog hans
søn murermester og entreprenør Ove Jacobsen forretningen. Virksomheden videreføres i dag af sønnesønnen Jesper Jacobsen. I 2007 kunne man på virksomhedens
hjemmeside læse, at de har drevet virksomhed i de sidste 20 år. Anton Jacobsen var
medlem af sognerådet fra 1937 til 1940.

Læge Lenbrock nedsatte sig i april 1955 i et
nybygget hus på Lystrupvej 257. Han kom
fra Tylstrup i Nordjylland fra en stor praksis,
og han kom hertil for at få et knap så hårdt
arbejdsliv. Læge Lenbrock malede i sin fritid.
Han solgte aldrig sine billeder, men der hang
to i indgangen på Thorsens fabrik. Han blev
også optaget på Charlottenborg udstilling i
flere omgange. Det lykkedes Lenbrock at få
oparbejdet en god praksis, som Uffe (Hugo)
Horvitz overtog i 1968. Tegningen herunder
fra 1956 er udsigten fra Lenbrocks hus ud
over Thorsens fabrikker.

Villa Egebo på Lystrupvej 248 er opført i 1909. Fra bl.a. vejviseren har vi kendskab til at der
har været flere beboere bl.a. Chr. og Marie Madsen, Valborg og Rasmus Rasmussen 195996, Lone Branick 2004 og pr. 2016 Mette Svantemann og firmaet Lakro. Da Ane og Peter
Sørensen fraflyttede Sigholm først i 1940’erne boede de til leje på 1. salen, men ejerne Jens
Christian Poulsen og hans kone Henriette selv boede i stuen. Jens Christian Poulsen sluttede i 1951 som landpost på ruten Lystrup-Elev. Han havde været ved postvæsenet siden
1912. På det nye billede skimtes et nyt rødt hus Lystrupvej 250, det byggede hjemmesygeplejerske Frk. Krebs i 1958.

På hjørnet af Bygaden mod skoven ligger Lystrupvej 240.
Den hedder BØGELY, og har bl.a. været beboet af familien Thorup. Signe og Kristian Thorup boede i stuen og Kaj
og Anne Marie boede på 1. sal. Der boede i sin tid også
Lystrups Taxavognmand Møller Laursen. Hans datter Dorthe Ladefoged, gift med skoleinspektør Niels Ladefoged,
var en flittig erindringsfortæller til Lokalhistorisk Samling.

Lystrupvej 254 hedder Villa Højbo. Den første ejer var Tømrer H. Hansen. Vognmand
Børge Mikkelsen købte den af Hingelberg. Dengang boede en Jens Madsen og Ruth
f. Hingelberg i huset. I sidehuset har været Lystrup Farvehandel, først ved Sørensen
og senere Jens Christian B. Jensen. Derefter frisør Karl Emil Madsen der sammen
med sin kone Grethe havde Design Frisøren, og siden da har det været Flügger Farver, Tøj & Gaveboxen og tøjbutikken Frk. Løvenstein.
De 4 håndværkere er fra venstre: Skovbo, tømrer i Trige, Jens Nielsen "Stold", Trige,
Rasmus Nielsen "Stold" og murer Gustav Adolf Pedersen.

Lystrupvej er anlagt som en lige vej ned ad bakke mod engen. Det har de senere år
givet oversvømmelser ved Åvangen, når regnvandet efter skybrud med fyldte kloakker har kunnet løbe på overfladen ned mod engsøen. Århus kommune har derfor lavet et sving på vejen plads til nedsivningsbassiner mellem kørebanerne og cykelstien. Lignende bassiner er gravet ved Elstedhøj og foran Lystrup skole.
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