
 

 

 

 

 

Århus d. 28. november 2014 

NR. 16. 2014 

Så er Sporvejsdrift klar med nyhedsbrev nr. 16. 
Der er gået lidt længere tid end det plejer med nyhedsbrevet, det skyldes der ikke 
har været så meget at berette om, det betyder dog ikke at jeg ikke har været forbi 
GH. jeg har da også taget nogle få billeder dem bringer jeg nogle af i dette 
nyhedsbrev. 

Nu er der ikke meget tilbage af opstil-
lingshallen tilbage, der er en smal stribe 
af belægningen som bruges til vej. Som 
billedet viser er belægningen sidder 
belægningen godt sammen, det andet 
billede viser nogle af de bunker der er 
samlet af SF-sten. Alt beton og asfalt der 
var mellem vaskehallen og det 
værkstedet er fjernet. 

Man er også begyndt at sætte stål konstruktionen op som skal holde buerne 
sammen billedet her over er fra før man begyndte med at monter stålrørene, og på 
billederne herefter kan man se at de bliver sat på plads og fast.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

På billedet her til venstre ses undertegnede ved en af de store fundamentblokke 
der bar de store buer over opstillingshallen der er ca. 1,8 x 1,8 meter i diameter 
og ca. 2,10 meter høje. 

Det forventes at de på mandag begynder at sætte kryds konstruktionen op og 
når det er færdig skulle man begynde at rive resten af det gamle værksted ned. 

På billedet her over ses en af de store 
fundamentblokke, som er ved at blive knust 
og de store mængder af armeringsjern. 



Væggene i værkstedsbygningen var ikke særlige 
tykke omkring 15 cm. og så var det indvendig 
beklædt med troldtektplader som var pusset. 

 

Det øverste lag beton i 
værkstedsbygningen er blevet 
fjernet kan man se hvor de 
forskellige grave har været i 
værkstedsbygningen. 

 

 

 

 

På strækningen fra krydset Vejlby 
Ringvej/Bryggervej og ned til det 
nye kryds ved Frijsenborgvej 
opføres der nogle ungdomsboliger 
og der kommer også en dagligvare 
butik, det forlyder, at det måske er 
en Føtex butik så er der da rigeligt 
med indkøbsmuligheder i området 
med Veri centret på den modsatte 
side af Vejlby Ringvej, det nævnte er 
vist på oversigtsbilledet. 

Vi slutter og denne gang med lidt nostalgiske billeder.   

foto: af Kenneth Normann Jeppesen  

 fra Airshoot.dk 



 

Det øverste nostalgibilleder er  

fra midt 1950erne. 

det midterste billede er der 

ingen datering på. 

Det nederste billeder vogn 169 

en Volvo Trambus fra 1961. 

Fotograferne for de to øverste billeder er 

Ukendt for sporvejsdrift. Volvo busen er 

fotograferet af Hammerschmidt foto Århus. 

Bemæk: Billeder brugt i nyhedsbrevet er egne 

billeder med mindre andet er nævnt, alle  de 

øvrige billeder er fra eget arkiv. 

Nyhedsbrev fra www.sporvejsdrift.dk             
e-mail: mail@sporvejsdrift.dk 


