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Intro
til vandringen
Med denne tekst i hånden kan du bevæge dig rundt på
Trøjborg, opleve forskellige steder og læse om stedernes
historie undervejs. Der er noteret en adresse ved hvert
sted, så du kan læse teksten om stedet, når du står på
stedet. Følg tekstens forløb og stedernes rækkefølge
og kom ud på en lille vandring i kvarteret. Begynd med at
læse teksten om Trøjborgs historie som en forberedelse
til vandringen
Vandringen starter ved tunnellen under Dronning Margrethes vej, fortsætter gennem Riis Skov, stopper ved
krydset mellem Dronning Margrethes vej og Trøjborgvej,
slår et smut omkring Nordre Kirkegaard, stopper i Gyldenløvesgade, fører dernæst til krydset mellem Tordenskjoldsgade og Otte Rudsgade, til Steen Billes Torv og
derfra til Herluf Trollesgade.

Trøjborg

På vandringen vil du opleve en række steder og rum, som
er meget forskellige fra hinanden. Mon du har været på
stederne før, lagt mærke til dem, været opmærksom på,
hvad du kan se, høre, lugte og mærke på stederne?
Nogle af stederne har forandret sig meget gennem tiden.
Andre ser næsten ud, som de gjorde for 50 eller 100
år siden. Forestil dig, hvordan stederne en gang så ud,
hvordan de har forandret sig. Bemærk, hvad der er nyt, og
hvad der er gammelt.
Historierne om stederne er et lille udsnit af de mange
historier, som findes om bydelen. De udgør tilsammen en
flig af, hvad Trøjborg var og er. Man kan naturligvis lave
mange andre vandringer med helt andre steder og anekdoter fra og om Trøjborg – dette er bare en version.

Der er mulighed for at gå på opdagelse hos Trøjborg Historiegruppe, et arkiv som holder til i krypten under Johanneskirken og på hjemmesiderne:
www.trojborg.dk
www.aarhuswiki.dk
www.arkiv.dk
www.danskebilleder.dk

Billederne i teksten er venligt stillet til
rådighed af Trøjborg Historiegruppe.
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Intro
til Trøjborgs historiE
Trøjborg er navnet på en bydel i den nordlige del af
Aarhus. Den afgrænses af Trøjborgvej, Nordre Ringgade,
Dronning Margrethes vej og Riis Skov.
Navnet Trøjborg er ældre end selve bydelen. Det nævnes
allerede i 1632 i forbindelse med en bæk som tidligere
løb gennem området. Den hed Trøjborgbæk, blev senere
kaldt Saltenbæk, og havde sit udspring i en dyb sø lidt
nordvest for Otte Ruds gade.

ten. Jordstykket var et vildnis som han lod rydde for i stedet at skabe et haveanlæg. Han kaldte anlægget for Lille
Paradis. Der var planter, terrasser og en lille beværtning
for folk der færdedes på hovedvejen mellem Aarhus og
Grenå. Fra et grønmalet skur kunne man købe øl, snaps,
bolcher, kager og hvedebrød.

I 1758 blev en sædehave kaldet Trøjborg solgt til den
århusianske købmand Frederik Raae. Sædehaven Trøjborg
strakte sig fra Saltenbæk og ned til Mejlgades port og
Aarhus, der på den tid var afgrænset af et plankeværk
med syv byporte, blandt andet Mejlgades port.

På bakken, hvor byggeriet Klintegården ligger i dag,
grundlagde en skræddermester Søren Møller fra Skolegade i 1848 traktørstedet Trøjborg. Ud over restauration
var der skydebane, og da værten var skrædder, blev det
meget populære traktørsted kaldt for Trøjeborg. Efter
Møllers død solgte enken ejendommen der efter skiftende ejere bliver udlagt til bebyggelse i slutningen af
1800-tallet.

I 1840´erne ejede en købmand ved navn Hartvig Philip
Ree et stykke jord ved Saltenbæks udløb i Trøjborgkløf-

Området, hvor Trøjborg ligger, var oprindeligt græsningsarealer for kreaturer og en del af Aarhus´ bymark. I

Cykelfabrikken Dania
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Villa Fairhill

1880´erne blev markjorden solgt til enkeltpersoner, som
udstykkede den til boliger. Kvarteret opstod herefter i ryk
frem til slutningen af 1930´erne.

Den Bundløse Sø

I 1896 stod den første bygning klar på adressen Trøjborgvej 8, hvor man havde opført hovedbygningen til Cykelfabrikken Dania. Bygningen er nu revet ned og erstattet af
en nyere beboelsesejendom.
Trøjborgvej 4 og 6 blev som de første udlejningsejendomme i flere etager opført i 1897, samme år som man
opførte ejendommen Trøjborgvej 10.
Trøjborg er ligesom de århusianske kvarterer Frederiksbjerg og Øgadekvarteret anlagt som arbejderkvarter med
karrébyggeri og spredte villaer bl.a. beliggende ud mod
Dronning Margrethes vej og Riis Skov.
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1: Riis Skov
Pavillion Riis Skov

| STED | ... I RIIS SKOV, TÆT VED TUNNELLEN UNDER DRONNING MARGRETHES VEJ

Riis Skov er en byskov på 80 ha. I gamle dage lå skoven
lige i nærheden af byen, og i dag ligger den i udkanten af
byen og er nærmest en del af byen.
Riis skov er en gammel skov. Dronning Margrete d. 1.

forærede i 1395 den sydlige del af skoven til Aarhus by,
til århusianerne. Det hedder sig, at hun red skel gennem
skoven. Senere, i 1542, blev den nordlige del af skoven
skænket til byen af kong Christian d. 3.

b

a
b
c
d

a

Ugestelen
Pavillionen
Salonen
Ferdinandspladsen

c
d
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1: Riis Skov
Hvis vi går nogle hundrede år tilbage i tiden, var Riis Skov
helt anderledes end i dag. Den var ca. lige så stor som
nu, men bestod mest af egetræer, modsat i dag, hvor Riis
Skov hovedsageligt er en bøgeskov. Dengang var skoven ikke et sted, hvor man gik tur, løb, cyklede og tog på
udflugt. Det var et sted, hvor man arbejdede, hvor man fx.
hentede træ til forskellige formål.

Der var flere steder at forlyste sig i Riis Skov. Der var
Pavillonen fra 1869, det nuværende vandrehjem (siden
1937), med ottekantet pavillon i schweitzerstil. Gæsterne
på Pavillonen (kortpunkt b - side 6) var de fine århusianere, fx. købmænd og fabriksejere. Her forlystede de sig
med koncerter, dans og udendørs keglebane, skydebane
og legeplads.

Man hentede tømmer til at bygge huse med, grene til
brændsel og ris-gærder og stammer til istandsættelse af
havnen der dengang ikke lå ude i bugten, men inde i åens
munding.

Så var der Salonen (kortpunkt c - side 6), der i dag hedder
Sjette Frederiks kro. Kroen åbnede i 1826, og blev med
tiden udvidet med staldbygning, udendørs keglebane og
frugthave. Mens Pavillonen mest var besøgt at det bedre
borgerskab, appellerede Salonen bredt, ikke mindst til
unge mennesker. Neden for Salonen, hvor badeanstalten
Den permanente ligger i dag, lagde turbåden Turisten til
ved en lang anløbsbro.

I løbet af 1800-tallet blev Riis Skov til en lystskov, et
sted, hvor århusianerne tog ud, når de havde fri. Der var
flere måder at komme til Riis skov på. Man kunne tage en
droske fra midten af Aarhus, man kunne fra slutningen af
1800-tallet tage toget fra Østbanetorvet, man kunne fra
1897 stige på en dampbåd og langs kysten sejle derud
eller man kunne gå til fods.

Annonce, Riis Skov

Et tredje sted i Riis Skov var Ferdinandspladsen (kortpunkt d - side 6), hvor der var beværtning fra 1825.
Pladsen var opkaldt efter Prins Frederik Ferdinand, bror

Keglegruppen, Riis Skov
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Salonen i Riis Skov

1: Riis Skov
til Christian d. 8 og i mange år bosat i Aarhus. På pladsen
var der boder og telte med spise- og drikkevarer, gynger,
karruseller og høj musik om sommeren. Fra 1863 lå der
også en muret restaurationsbygning som eksisterede
indtil 1924.
Fra slutningen af 1800-tallet begyndte de århusianske
socialdemokrater at holde til på Ferdinandspladsen. De
holdt møder og fester og samledes bla. til Grundlovsdag.
I 1880-81 opførte Aarhus Borgerlige Skydeselskab en
skydepavillonen på Ferdinandspladsen. Bag pavillonen
var der skydebaner, og man afholder fortsat traditionsrige sommerballer, vinterballer og skydekonkurrencer
som Fugleskydning og Kongeskydning. Desuden udlejes
Skydepavillonen til bryllupper og andre fester.

Udflugt til Salonen
1900
Sand. fabrikant,
Petersen, L.A. arkitekt

Riis Skov 1910
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2: Hundene og uglernE
| STED | ... DRONNING MARGRETHES VEJ 14, STIEN TIL RIIS SKOV

Elias Ølsgaard: To hunde

Elias Ølsgaard: Uglestele
Anno 1951

Elias Ølsgaard: Uglestele
Anno 1951

Ved to af indgangene til Riis skov findes der skulpturer.
Ved Marienlundsvej (modsat ishuset) står en stele med
tre ugler. Og ved stien ud for Dronning Margrethes vej 14
et relief der forestiller to hunde.

end 40 år på Trøjborg som nabo til Riis Skov. Elias Ølsgaard blev i 1952 også nabo til de To hunde, da skulpturen blev placeret ved stien få meter fra hans hjem, Villa
Pax.

Uglestelen (kortpunkt a - side 6) er fra 1951 og udført i
granit, mens To hunde er fra 1952 og et basrelief udført
i cement. (Basrelief betyder en skulptur, hvor motivet kun
er svagt fremhævet fra fladen.)

Elias Ølsgaard (1873-1964) var billedhugger. Han arbejdede med skulptur og relief i forskellige materialer som
sten, metal og cement. Desuden lavede han glasmosaik
og er kendt for sit stukarbejde på bl.a. Aarhus teater og
Erhvervsarkivet.

Begge skulpturer er lavet af billedhuggeren Elias Ølsgaard, der boede i Aarhus det meste af sit liv og i mere
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3: Villa Pax og

billedhuggeren Elias Ølsgaard

| STED | ... DRONNING MARGRETHES VEJ 14
Villa Pax var rammen om billedhuggeren Elias Ølsgaards
liv og arbejde fra 1919 til 1964. Elias Rasmussen Ølsgaard voksede op på gården Ølsgaard i nærheden af
Jelling sammen med sine forældre og fem brødre. Som
barn hjalp han til på gården. Han var også meget glad for
at skære i træ.
Efter skolen arbejdede han i landbruget. Som 20-årig
flyttede han til Aarhus, hvor tre af hans brødre allerede
boede. I Aarhus begyndte Ølsgaard på Teknisk skole, hvor
hans storebror, Jens Ølsgaard, underviste i tegning. Her gik
han fra 1893 til 1894, og samtidig arbejdede han som
modellør hos en cementstøber.
I vinteren 1898 flyttede Ølsgaard til København, hvor han
blev optaget på Kunstakademiet og uddannede sig til
billedhugger.
Han tog afgang fra akademiet i maj 1900 og flyttede
straks tilbage til Aarhus, hvor han begyndte at arbejde for
arkitekten Hack Kampmann.

Ølsgaaard var gennem hele sit liv meget produktiv, og han
arbejdede til det sidste. Blandt andet blev han selv i en
høj alder tilkaldt, når stuklofterne på Aarhus teater skulle
repareres.
Ølsgaards kunst har et naturalistisk formsprog og tæller
både skulpturer(Den fattige enkes skærv foran Johanneskirken blandt mange andre), gravmonumenter(hvoraf
mindst seks kan ses på Nordre Kirkegaard) og udsmykninger. Samarbejdet med arkitekten Hack Kampmann
og desuden med billedkunstneren Carl Hansen-Reistrup
startede, da Ølsgaard vendte tilbage til Aarhus efter sin
afgang fra Kunstakademiet, og sammen skabte Kampmann, Hansen-Reistrup og Ølsgaard mange særlige
bygninger i byen.

I 1901 giftede Elias Ølsgaard sig med Voldborg Antoinette Brøns Appelt (1877-1939) som var datter af forstanderen på Mørke Højskole og meget engageret i Dansk
Kvindesamfund og Fredsbevægelsen. De fik ingen børn
sammen, men brugte begge meget tid på arbejde – Elias
hjalp Voldborg med arbejdet med kvinders rettigheder
og Fredsbevægelsen, og Voldborg hjalp Elias med hans
arbejde med kunst.
Begge billeder: Ølsgaards atelier 1926

Elias Ølsgaard var på mange rejser til udlandet. Han rejste til
Tyskland, Paris, Østrig, Prag og Italien og studerede kunst.
I de første år boede parret i Mejlgade 36, men flyttede
senere i 1919 til Villa Pax på Dronning Margrethes vej 14.
Huset hed oprindeligt Villa Flora, men de omdøbte det til
Villa Pax. Pax betyder fred.
I 1939 døde Voldborg Ølsgaard, 62 år gammel. Herefter
levede Elias Ølsgaard tilbagetrukket i Villa Pax og, siges
det, uden megen kontakt til andre mennesker.
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Nordre Kirkegård
| STED | ... KAPELLET
Allerede i 1876, hvor bydelen Trøjborg endnu ikke eksisterede, og hvor området bestod af marker, blev Nordre
Kirkegård indviet. Siden da er kirkegården udvidet flere
gange, bla. i 1899 med den del, der ligger nordvest for
Kirkegårdsvej.

Nordre Kirkegård.
Udsmykning af kunsteren Harald Borre.

Nordre kirkegård blev etableret som aflastning for Søndre
Kirkegård eller Assistens Kirkegården, som engang lå midt
i Aarhus omtrent der, hvor Rådhuset ligger i dag. Søndre
Kirkegård eksisterede fra 1818 og havde sidste begravelse i 1926. Søndre Kirkegård var fra anlæggelsen og frem
til 1876 byens eneste kirkegård, hvilket var grunden til, at
der var brug for den nye Nordre Kirkegård.

Kapellet
De første begravelser på Nordre Kirkegård fandt sted d. 9.
oktober 1876, hvor en præst fra Vor Frue Kirke i Midtbyen afholdt to begravelser. Der var på det tidspunkt ikke
noget kapel på kirkegården, det kom først til i 1880.
Kapellet blev ombygget og udvidet i 1909 af arkitekten
S.F. Kühnel. Sophus Frederik Kühnel stod bag flere kendte
bygninger i Aarhus, bla. kasernen på Langelandsgade(1889), Mejlborg(1899) og Aarhus Brandstation i Ny
Munkegade(1904).
I 1942 blev kapellet udsmykket indvendigt af maleren
Harald Borre som både var kendt for at restaurere gamle
kalkmalerier (bla. i Aarhus Domkirke) og for nye kirkeudsmykninger.

Nordre Kirkegårds
personale i 1918
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Nordre Kirkegårds kapel,
opført i 1880

4: Nordre Kirkegård
Særlige gravsteder
På Nordre Kirkegård findes mange bevaringsværdige gravsteder der enten er gamle, har
særlige kunstneriske kvaliteter eller har værdi
i forhold til historien eller lokalhistorien.
Nogle af disse gravminder er skabt af
kunstneren Elias Ølsgaard som i mange år
var genbo til kirkegården, mens han boede
og arbejdede i Villa Pax. Gravminderne af
Ølsgaard er spredt ud over kirkegården som
er opdelt i områder kaldet Litra A, B, C osv.
Det er nærmest en vandring i sig selv at gå
på opdagelse på kirkegården og finde de
forskellige gravsteder.

Ølsgaard står bag følgende gravminder på Nordre
Kirkegård:
Politikeren Peter Sabroes gravsted, gravsten med portrætmedaljon, på litra D.
Etatsråd og grosserer Christian Filtenborg, gravsten med
portrætmedaljon, på litra P1.
Stiftsprovst Vincent Lindhardt, portrætbuste sat på gravmonumentet efter Lindhardts død, på litra S1.
Politiker og redaktør Harald Jensen, gravsten med portrætrelief, på litra D.
Tømrermester Christian N. Withen, gravsten med portrætmedaljon (efter 1943) på litra R.
Forfatterinde Thora Petersen, f. Visby, kvindeskulptur, på
litra F.
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5: GRAVMINDE på
nordre kirkegård
FORFATTERINDE THORA PETERSEN, F. VISBY

Kvindeskulptur af
Elias Ølsgaard
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Aarhus Ny Tømmerhandel og Tømmergården i 1950

6: Aarhus Ny Tømmerhandel 		
og Tømmergården
| STED | ... HAVEN VED TØMMERGÅRDEN, GYLDENLØVESGADE
I slutningen af 1800-tallet (endnu inden bydelen Trøjborg
blev til) lå der en grusgrav på dette sted. Senere, i 1921,
fik tømmerhandler Gregers Pedersen tilladelse af byrådet
til at etablere en stor tømmeroplagsplads på et areal på
ca. 15.000 m2.
Året efter opførte Pedersen ejendommene Dronning
Margrethes vej 25, 27 og 29. Han beholdt selv nr. 25
med den store smukke port. Porten var hovedindgang til
Tømmerhandlen og fungerede desuden som gennemkørsel ind til tømmerpladsen. De to andre opgange blev solgt
fra. Desuden fik Pedersen opført en stor lagerbygning.
Gregers Pedersen trådte ud af tømmerhandlens ledelse
i 1931, hvor han etablerede tømmerhandel på Aarhus
havn, som han stod i spidsen for indtil 1973. Tømmerhandlen på Trøjborg eksisterede frem til 1960.
Udover at være engageret i tømmerhandel udførte
Gregers Pedersen humanitært arbejde for Børnehjælpsdagen og Kirkens Korshær.
Efter at Tømmerhandlen lukkede i 1960, gik der nogle år,
før et nyt moderne byggeri blev projekteret til stedet. Det

var lejlighedskomplekset Tømmergården som blev opført i
1964-65, og som med formsprog og materialer skiller sig
ud fra bydelens typiske røde teglstenshuse.
Tømmergården er et vinkelformet betonbyggeri i seks
etager tegnet af arkitekten Gunnar Larsen. Tømmergården er et såkaldt elementbyggeri i beton, træ og glas
og er ganske tidstypisk for perioden, hvor byggerier som
Gellerupparken og Bispehaven blev opført ud fra lignende arkitektoniske principper. Mens Gellerupparken og
Bispehaven blev opført på marker, der senere skulle blive
til forstæder til Aarhus, blev Tømmergården tilpasset en
tomt midt i en allerede etableret bydel.
Elementbyggeriet vandt indpas i Danmark i 1950´erne og
betød, at de enkelte elementer af et byggeri kunne fremstilles på en fabrik og efterfølgende transporteres ud til
byggepladsen og monteres på stedet. Dette medførte, at
man ikke var så afhængig af vejrforhold, da produktionen
kunne foregå indendørs, og at man kunne spare arbejdskraft og tid på byggepladsen.
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7: Den bundløse sø
| STED | ... KRYDSET MELLEM TORDENSKJOLDGADE OG OTTE RUDS GADE
Der lå engang en sø på Trøjborg. Den lå lidt bag ved det
sted, hvor Trøjborg Isenkram ligger i dag. Nogen kalder
den Trøjborg dam, mens andre bare omtaler den som
søen. På et kort fra omkring 1860, Kort over Aarhus
Kjøbstads Jorde, er der ved siden af søen skrevet ”fælles
vanding”, det vil sige et sted, hvor folk kunne lade deres
dyr drikke vand . I søen havde en bæk sit udspring, det
var Trøjborgbækken der senere blev kaldt Saltenbæk eller
Saltkornbæk. Bækken løb ned over Trøjborg, gennem området, hvor bebyggelsen Tømmergården ligger i dag, ned
til Trøjborgkløften i udkanten af Riis Skov og ud i bugten.
Søen blev fyldt op i 1934, og selvom den ikke har eksisteret i mange år, går der historier om den blandt bydelens
beboere. Historier der er vandret fra mund til mund i årtier.
En af historierne handler om en hest der løb løbsk:
For mange år siden, måske hundrede år siden, kom en
hestevogn kørende ned ad Tordenskjoldsgade. Det var,
mens gaden endnu var belagt med brosten og inden, at
karrebyggeriet i bydelens nordlige ende stod færdigt. Fra
Tordenskjoldsgade var der således direkte passage til søen.
Da hestevognen nåede søen, løb hesten pludselig løbsk,
drejede skarpt til højre, lystrede ikke kusken og fortsatte

mod søens mørke vand. I løbet af kort tid forsvandt hesten, vognen og manden i den bundløse sø, man så dem
aldrig igen.
Der går også en historie om en dreng og et par træsko.
Drengen boede i nærheden af søen, han havde fået
fortalt, at søen var bundløs, og at han derfor ikke måtte
nærme sig den. Men det gjorde han alligevel en dag.
Han havde fået nye fine træsko, og han gik en tur over
til søen og stoppede, da han nåede bredden. Han løftede
den ene fod, han ville lige mærke vandet med bunden af
træskoen, og pludselig røg træskoen af og forsvandt ned
i vandet.
Drengen vidste godt, at han ikke skulle gå ud i søen for at
finde træskoen, det ville være for farligt, så han gik hjem
til sin mor, med kun en træsko. Moren var i fuld gang med
at stege frikadeller, hun stod med stegepanden i hånden,
og da opdagede hun, at drengen manglede en træsko.
Hun spurgte, hvor træskoen var blevet af, drengen fortalte det, moren hævede stegepanden og slog drengen i
hovedet. Så måtte drengen over på kommunehospitalet
og syes, for panden var tung og flængen dyb.

Den Bundløse Sø
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8: Steen Billes Torv
| STED | ... STEEN BILLES TORV
Steen Billes Torv blev planlagt i 1899 og i 1901 navngivet Skovvangs Torv efter jordstykket Skovvangen.
Skovvangen var den del af Bymarken (det vil sige århusianernes mark til græsning af kreaturer), der strakte sig fra
Mejlgades port og op langs Riis Skov.

I 1929 skiftede området navn til Steen Billes Torv, og
man anlagde torvet, så det stort set kom til at se ud som i
dag. Dengang var der dog ingen legeplads og skaterbane,
men derimod græsplæne, gangstier, rosenbede, stynede
træer og klippede buske.

De første mange år var der ikke tale om et torv, men blot
om et stykke jord med et navn. Den første bebyggelse
omkring torvet kom til i 1909 og 1910, nemlig de karakteristiske hvide ejendomme, der ligger på torvets hjørner
mod øst. Efter at disse ejendomme var bygget, blev der
først bygget igen i 1925, og de sidste bygninger der
omkranser torvet i dag kom til i 1936.

I 1964/65 omlagde man torvet i forbindelse med, at der
blev bygget et underjordisk garageanlæg, som stadig
eksisterer. Senere var der i en periode tankstation og
værksted.
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Steen Billes Torv 12, 1965

9: Steen Billes Torv 12

og arkitekten Axel Høeg-Hansen

| STED | ... STEEN BILLES TORV 12

De fleste huse på Trøjborg er opført i røde teglsten, men
omkring Steen Billes Torv er der flere huse, der skiller sig
ud, bla. huset på Steen Billes Torv 12.
Steen Billes Torv 12 blev opført i 1910 som et af de
første huse omkring torvet. Det er en hvidkalket hjørneejendom med indadgående hjørne, trappetårn og småsprossede vinduer. Huset er tegnet af arkitekterne Axel
Høeg-Hansen og Christian Frühstück Nielsen.
Det hedder sig, at husets materialer stammer fra bygninger
der blev opført til Landsudstillingen i 1909. Landsudstillingen var en stor industri-, håndværker- og kulturudstilling
som fandt sted i Aarhus i området omkring Tangkrogen og
som nærmest var et helt byområde for sig selv.
Den ene af de to arkitekter, Axel Høeg-Hansen(1877-1947), satte et stærkt præg på arkitekturen

i Aarhus i begyndelsen af det 20. århundrede. Han var
uddannet arkitekt fra Kunstakademiets arkitektskole,
konduktør ved Landsudstillingen i 1909 og fra samme år
selvstændig arkitekt i byen.
Høeg-Hansen har tegnet blandt andet Kunstbygningen i
Mørksgade, Aarhus Stadion, Amtssygehuset og desuden
masser af beboelsesejendomme og virksomheder, i alt ca.
150 byggerier i Aarhus.
Det hvide hus på Steen Billes Torv 12 blev i 1921 overtaget af Købmand Vangkilde, som etablerede en forretning
i kælderen ud mod torvet. Dengang var torvet endnu ikke
anlagt, så arealet blev brugt til andre formål. Købmandens datter, Ingeborg, erindrer, hvordan hun hver morgen
vågende op til lyden af brølende køer. Det var køer fra en
nærtliggende gård, der helt frem til 1920´erne græssede
på det, der i dag er Steen Billes Torv.
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10: Kiksefabrikken
på Trøjborg – Jul A.
Kiksefabrikken september 1959

| STED | ... HERLUF TROLLES GADE 7A
En gang var Trøjborg et en bydel fyldt med rygende skorstene. Her lå foruden boliger masser af små og
større virksomheder.
Den første fabrik i kvarteret var cykelfabrikken Dania,
som blev grundlagt på Trøjborgvej i 1896 omtrent på
det sted, hvor Rema ligger i dag. Udover cykelfabrikken lå
der bl.a. et bryggeri, en elektronikfabrik, et jernstøberi, et
cementstøberi, et mejeri, et bogtrykkeri, en papirfabrik og
en kiksefabrik. Kvarterets sidste større virksomhed – et
betonstøberi – lukkede i 1980´erne.
På adressen Herluf Trolles gade 7a blev der i 1908 opført
et bageri af en mand ved navn Julius A. Jørgensen.
Julius A. Jørgensen (1874-1943) – eller Jul A. som mange

lokale kaldte ham - var født i Silkeborg og uddannet i København som urtekræmmer og ekspeditør. I 1902 overtog han Jacob Jacobsens kaffe en gros og detailforretning
i Guldsmedgade 27 i Aarhus. Få år senere begyndte Julius
A. Jørgensen at sælge småkager, som blev leveret af en
hjemmebager Jensen fra Kongsvang.
I 1908 købte Julius A. Jørgensen ejendommen i Herluf
Trollesgade 7 og indrettede den med to bageovne til
produktion af småkager og kransekagestænger med
mere. I 1914 udvidede han ved at anskaffe sig en kiksekagemaskine og en kulfyret kiksovn, og således udviklede
bageriet sig til en kiksefabrik. Fabrikken blev kendt for at
bage Mariekiks – de velkendte runde, sprøde, søde kiks.
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Mariekiks
Mariekiks er ikke opfundet af Julius A. Jørgensen fra Herluf
Trollesgade 7 på Trøjborg. De blev derimod til på en kiksefabrik i London, Peek, Frean and Co. i anledning af et stort
bryllup i slutningen af 1800-tallet.
I 1875 giftede den engelske prins Albert, søn af dronning
Victoria, sig med en russisk storfyrstinde, Marie. Kiksefabrikken brugte således begivenheden til at navngive en
kiks efter storfyrstinden, og Mariekiksen blev så populær,
at andre kiksefabrikker efterfølgende brugte navnet,
heriblandt Julius A. Jørgensen på Trøjborg.

D. 19. september 1959 nedbrændte kiksefabrikken ved
en stor eksplosionsagtig brand som kunne høres i hele
kvarteret. De sidste rester af bygningen blev herefter
revet ned, og fabrikken flyttede i første omgang til en
adresse på Helsingforsgade og senere ud af landet.
Nogle år senere, i 1962, blev den nuværende etageejendom opført og ved siden af blev der bygget en række
garager. Det siges, at der under indkørslen til garagerne
stadig findes en kælder der i sin tid var del af kiksefabrikken. Tænk, hvis den kælder stadig er fuld af Mariekiks.

Jul A Kiksefabrik

Kiksepakkeri

Kikseproduktion

Reklameartikler fra Jul A Kiksefabrik
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