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Det afbillede slægtsvåben kan spores tilbage til eskadronsadelmager Hans Kiørboe 
Hansen, i hvis hjem i Piøen i Holsten, det hang. Han har formodentlig arvet fra 
sine forældre, der fra Norge flyttede til København. Dette understøttes af, at visse 
elementer i våbnet genfindes i gamle Kiørboe-segl fra 1700-tallet, der beror i rigsar
kivet i Oslo.

Fra Hans Kiørboe Hansen er våbnet via hans søn Hans Jurgen Magnus Hansen 
igen havnet hos Kjørboe-familien i Norge.
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FORORD

Ideen til et tredje bind af »Optegnelser vedrørende familien Kiørboe« har 
vist nok været diskuteret med mellemrum af forskellige familiemedlemmer, 
efter at udgiverne af andet bind foreslog 1960 som et passende tidspunkt for 
udgivelsen af tredje bind. Først i 1978 kom der dog alvor bag diskussionen, 
da undertegnede nedsatte sig som en selvbestaltet redaktion.

Filosofien bag ønsket om en ny bog af denne art har for os været, at 
fortælle de nulevende samt vore efterkommere om »hvem vi er«. Det er som 
sådan et historisk arbejde, og skulle ingen anden have nytte og glæde deraf, 
så har redaktionen dog haft den fornøjelse, at vi har lært hinanden, vore 
familier og mange os ubekendte familiemedlemmer at kende.

Bogen er skematisk opbygget som bog II, og hvor det har været muligt, er 
der medtaget biografier. Vi har endvidere fundet det naturligt at anføre 
rettelser og supplerende oplysninger til de forrige bind, ligesom et personre
gister for alle tre bind er tilføjet. Endelig har ny teknik medført, at det har 
været muligt at trykke et stort antal fotografier, hvis tilstedeværelse redaktio
nen har fundet var en nødvendighed for at skabe en se-værdig bog. Stamtav
lerne bagest i bogen indeholder foruden de nye navne også alle kendte tid
ligere slægtled.

Det har taget tid at nå til vejs ende. Næsten alle grene af familien har 
pligtskyldigt udleveret personlige data, og en hel del biografier er det også 
blevet til. Må vi her takke alle, der har ydet en indsats for bogens indhold. 
Vor kilde i Norge har været Randulff Kjørboe, der med sin store viden om 
den norske gren af familien har været uundværlig ved omtalen af denne.

Takkes skal endvidere Odder Egnshistoriske Arkiv, der har bidraget med 
billeder og oplysninger om Skægs Mølle, samt Odder Museum med sin sam
ling af familiebilleder og effekter fra Skægs Mølle.

Endelig skal det nævnes, at uden den store hjælp og faglige indsigt, som 
Åse og Jacob Westh - selv medlemmer af familien - har ydet ved trykningen, 
havde det ikke været muligt at få et værk af denne håndværksmæssige kva
litet.

Det er en væsentlig forudsætning for publikation af en bog, at økonomien 
er i orden. Denne bog er hovedsagelig financieret ved bidrag fra offervillige 
familiemedlemmer, og omend kredsen har været ret snæver, er også dette 
problem løst. De skal alle have vor uforbeholdne tak for deres støtte.

Foråret 1981
Lars Kiørboe Preben Kiørboe Jørgen Kiørboe
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Matrikelkort 1817 - ca. 1875. Rathlousdal, Odder Sogn.



SKÆGS MØLLE

af Lars Kiørboe

Arealerne vest for Odder by, dér hvor Rathlousdal nu ligger, hed tidligere 
Loverstrup og nævntes første gang i 1492. På dét stykke af Odder å lå der to 
vandmøller, (Øvre) Loverstrup mølle og Neder Loverstrup mølle. Den sid
ste, som senere blev til Skægs mølle, gav i 1571 i landgilde 16 ørter meL 11582 
er brugeren Bartolomæus Mikkelsen, og i 1608 beretter møllersken Karen 
Knudsdatter, at møllen er meget brøstfældig og dæmningen brudt, hvorfor 
kongen befaler sin lensmand at lade møllen istandsætte.

I 1611 hedder mølleren Rasmus Skæg, og det er vel efter ham, at møllen 
har fået sit navn. Jørgen Mortensen er møller i 1650, og i matriklen fra 1688 
nævnes enken Maren Rasmussen (eller Rasmusdatter), som bruger af møl
len. Møllejorden beløb sig til 1 skp hartkorn og mølleskylden var 6 tdr 3 skp.

Imidlertid var området overgået fra kronens eje til privat eje, og Gregorius 
Rathlou lod overmøllen rive ned og byggede på stedet Rathlousdal Hovedgård.

År 1700 hed mølleren Jørgen Nielsen Skæg, men om han er i familie med 
ovennævnte Rasmus Skæg vides ikke. Han var en meget velhavende mand, 
pengeudlåner i den store stil, og den sten, der ved ægteparrets død i 1739 blev 
sat på deres grav, blev senere fundet i Skægs mølle under ombygningen i 1890 
og indsat i gavlen på den ny møllebygning.

Møllefæstet overtoges nu af forvalter på Rathlousdal Gert Mathiesen 
Brøndsted, der betaler 1 rd 4m 20 sk i landgilde. Han døde imidlertid allerede 
i 1746, og hans enke Ane Sofie Worsø giftede sig med godsforvalter på 
Rathlousdal Hans Hansen Møller, søn af mølleren på Fillerup Nedermølle. 
Da Ane Sofie døde i 1767, giftede møller Hans Møller sig med Cecil Elisa
beth Jordhøj, og med hende kom der i liv i Skægs mølle. Selskaber med 
egnens bedste familier blev hyppige, ikke mindst efter at Hans Møller blev 
udnævnt til herredsskriver i Hads herred.

Da Hans Møller døde i 1796, blev Cecil Jordhøj boende i møllen og drev 
både mølleriet og landbruget med hjælp fra sin ældste søn. Det var i dén 
periode, at Steen Steensen Blicher, hvis far var præst i Randlev, blev en 
hyppig gæst i Skægs mølle.

Hans Møllers og Cecil Jordhøjs søn ønskede imidlertid ikke at fæste møl
len, der i 1812 da blev overtaget af Peter Kiørboe, der foruden møllen fæ
stede et stykke jord i Fillerup.

Ifølge brandtaksationsprotokollen for Hads herred dateret 2. december 
1813 var møllen forsikret for 3300 rdl og bestod af:

1) Stuehus med murede vægge og stråtag, med stue, kammer, køkken og 
bryggers. 2) Møllehus med kværn og ét vandhjul, med murede vægge og 
stråtag. 3) Lade med stråtag og klinede vægge. 4) Stald med murede vægge 
og stråtag, i den ene ende indrettet til folkenes ophold. 5) Tørve- og mate- 
rialhus med klinede vægge og stråtag.
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I 1834 havde følgende fast bopæl i møllen: Mølleparret Peter og Marie Kiør
boe, tre af deres børn nemlig Peter August, Frederikke og Frederik Wilhelm: 
desuden var der en ugift møllersvend og tre ugifte tjenestefolk - 2 piger og 
1 karl.

Peter Kiørboe døde i 1835; hans enke, Marie født Sønnichsen, beholdt 
møllen, som hun drev med hjælp af sin søn Peter August, der imidlertid helt 
overtog fæstet i 1840. I Rathlousdal fæsteprotokol findes fæstebrevet, der 
lyder:

Niels Rosenkrantz von Holstein Rathlou 
major af armeen, 

herre til stamhuset Rathlousdahl

Gjør vitterligt: at have stæd og fæst ligesom jeg herved stæder og fæster til Peter 
August Kjørboe, den mølle på hovedgaarden Rathlousdahls mark, Skjægs- 
mølle kaldet, som hans fader afdøde Peter Kjørboe sidst har haft i fæste, og 
hvis enke nu godvillig har afstaaet, hvilken mølle der er matrikuleret for hart
korn mølleskyld 6 td 3 skp, og ager og eng 1 skp; under hvilket fæste hører 
haven og det lille stg. jord ved møllen der er omgæret af mølleaaen paa den ene 
side og omløbsvandet paa den anden, foruden den til møllen hørende jordlod 
beliggende paa Fillerup by es mark, staaende for hartkorn ager og eng 3 skp 3 
fk 2 alb bemeldte Peter August Kjørboe sin livstid maa nyde, bruge og i fæste 
beholde paa følgende vilkaar

1. Han svarer aarlig i rette tid alle de paabudne nuværende eller tilkommende 
kongelige skatter eller paalæg, samt alle andre af møllen gaaende offent
lige byrder, hvad enten de ere eller blive paabudne til udredelse af ejeren 
eller fæsteren

2. Svarer aarlig i landgilde hvert aar mortensdag uden nogen som helst slags 
godtgjørelse eller liqvidation til mig eller efterkommende stamherre: 70 
rbd, skriver halvfjerdesindstyve rigsbankdaler sølv. Desuden skal han aar
lig efter tilsigelse uden betaling levere på Rathlousdahl 4 fede uplukkede 
gjæs af forsvarlig godhed.

3. Bygningerne og møllevandet lader han for egen regning strax assurere i 
landets almindelige brandkasse, hvis saadant ikke allerede er skeet, og 
svare den aarlige kontingent.

4. Bygningerne, besætningen m.m. holder han bestandig i den stand samme 
ere ham overleverede efter vedhæftede syns og taxationsforretning.

5. Den med den fratrædende enke oprettede aftægtskontrakt skal han holde 
sig efterrettelig for saavidt den er approberet.

For øvrigt retter han sig efter loven og anordningerne samt viser mig og 
mine betjente tilbørlig hørighed og lydighed. - Indfæstningen er betalt med 
1400 rbd sedler, skriver et tusinde, fire hundrede rigsbankdaler sedler.
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Dette fæstebrev som herved udstedes under min hånd og segl, opfyldes 
og efterleves under tab af sammes forbrydelse.

Rathlousdahl, den 24 september 1840,

v. Holstein-Rathlou 
major af infanteriet

Hvorledes møllen var indrettet på det tidspunkt, ses af brandtaksations
protokollen dateret 4. april 1840:

a) Stuehuset, vesten i gaarden, 14 fag 9 alen dyb, ege under, blandingsov er
tømmer af eg og fyr, deels murede med brændte deels med raa Steen og 
straatag, alt til beboelse med loft, vinduer og døre, køkken samt to skor
stene, fielle gulv er i 11 fag, taxeret for 560 rdl. Det er...............  560

b) Møllehuset bygt i stuehusets søndre side, 3 fag 9 alen dyb, 73A alen lang, 
af samme materialer som litr. a, loft over hele huset, som er 1 etage høj, 
med luger og døre og straatag, værket drives af 1 vandhiul som beskyttes 
af 1 brædeskuur, overfaldsvand, hiulet er 5 al giennemsnit. Axlen er af eg 
7 al lang og 17 tommer tyk. Værket har en rugqværn og sigteqværn, hvis 
steen er 8 qv arteer og to tommer i diameter og 6V4 tomme tyk. Grundlaget 
er af kampesteen, vandkarmen af eg og fyr 17 al lang, 2l/2 al bred og P/2 
al høj. Derunder 20 egepæle 5 al lang og 8 tommer tyk, tagladet er af eg 
2l/2 al, 8 tommer tyk med 8 egepæle omtrent 4V2 al lang og 8 tommer tyk. 
Taxeret for 550 rbd. Det er ........................................................... 550

c) Det østre huus 12 fag, 9^/4 alen dyb,, ege under blandings overtømmer af 
eg og fyr, deels murede deels klinede vægge og straatag til lade, taxeret for 
360 rbd. Det er................................................................................. 360

d) Det nordre huus 17 fag, 8V2 alen dyb, af samme materialier som litr. c, 6 
fag til beboelse med loft, vinduer og døre samt skorsteen, de øvrige 11 fag 
til heste og kostald samt giennem kiørsels port, taxeret for 470 rbd. Det 
er ...................................................................................................... 470

e) Et huus, norden for gaarden, 7 fag, 8V2 alen dyb, ege under, blandings 
overtømmer af fyr og el, klinede vægge og straatag til tørv og materialier, 
taxeret for 70 rbd. Det er ............................................................... 70

f) Et tverhuus, i bygt paa stuehusets vestre side, 2 fag, 6V4 alen dyb, ege 
under, fyr overtømmer, murede vægge og steentag, med loft, vinduer og 
døre, til spisekammer, taxeret for 80 rbd. Det er ........................ 80

lait 2090
Forsvarlig med ildsfare og som mældt forhen forsikret. De anordnede bran
dredskaber ere forefundne.

På matrikelkortet ses, hvorledes bygningerne er placeret. Det bemærkes, 
hvilket også fremgår af senere brandprotokoller, at møllehuset ligger på den 
søndre side af åen, og at stuehuset ligger til venstre i gården, når man fra 
alleen kommer til møllen; endvidere at det i protokollen af 4/4 1840 nævnte 
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tværhus til stuehuset ligger nede ved åen. At møllen nu kun er forsikret for 
2090 rbd kan måske antyde, at der er sket et betragteligt forfald af bygnin
gerne i Peter Kiørboes tid.

I forbindelse med fæsteoverdragelsen i september 1840 blev der d. 8. au
gust foretaget syns- og taksationsforretning. I den nævnes intet om det nor
den for gården beliggende tørve- og materialehus, der derfor må være blevet 
nedrevet. Dette fremgår også af brandprotokollen for 1841, i hvilken det 
yderligere nævnes, at det på stuehuset påhæftede tværhus er blevet udvidet 
til også at omfatte »stampeværk, bestaaende af 4 køller med tilhørende stam
petrug, en fyrreaxel og vandhjul«. Hele møllen er nu forsikret for 4240 rbd, 
men findes senere samme år, nemlig d. 30/8 1841, forsikret for 5830 rbd.

Ifølge familiebog I lod Peter August Kiørboe et nyt stuehus bygge i 1842. 
Det skete ved nedrivning af den gamle nordre længe, hvori der hidtil havde 
været stald m.v. I det gamle stuehus fik møllerenken værelser, og her var 
skolestue og lærerbolig. Af 1844 matriklen fremgår det, at møllejorden nu er 
sat til 5 skæppe 3/4 album hartkorn, og at arealet er i alt 3,7 hektar, nemlig 
afgrænset af åen på den ene side og skoven på den modsatte. Mod sydvest 
går grænsen lige før omløbsvandets afgrening og mod nordøst ved matrikel
grænsen til Odder by, dér hvor der i dag går en lille grusvej.

I 1845 viser folketællingen, at der i Skægs mølle bor 16 personer: Møller
parret Peter August og Nicoline Kiørboe, deres børn Andreas Peter, Marie 
Sophie, Frederik Rudolph Leopold, Carl August, Sophie Henriette og Ma
rie. Endvidere Peter August’s mor Marie født Sønnichsen. Desuden havde 
de som huslærerinde Lovise Mehl, 2 betjente ved møllen og 5 tjenestefolk, 
heraf 3 piger og 2 karle.

Alt i alt er der således sket en voldsom udvikling i aktivitet og velstand på 
bare 11 år, hvilket vel ikke kun hænger sammen med bedre tider, men nok 
også med Peter August’s dygtighed.

Til det oprindelige fæstebrev er der påhæftet et tillægsfæstebrev, dateret d. 
17. februar 1847, der lyder som følger:

Som tillæg til og nærmere forklaring af foranstaaende fæstebrev bestemmes 
herved at da der ved den nye matrikul er blevet 5 skp 3/4 alb. ager og eng 
hartkorn paa det jord der førhen var matrikuleret for 1 skp saa er møller 
Kiørboe endvidere fra dato af overdraget i fæste det stykke jord af Rathlous- 
dals mark, tæt ved møllen som ligger nedenfor mølleaaen fra skjellet ved 
Sandaggers mølle indtil forbi omløbsbroen til det sted hvor den første brak
grøft fra syd til nord er gravet, der med undtagelse af engen og det stykke der 
er indhegnet til ham for skovfogden. Kiørboe udreder altså fra 1. januar 1847 
alle skatter af det anførte hartkorn, samt alle kommende afgifter og byrder 
deraf, ligesom han foruden den i fæstebrevet betingede landgilde endvidere 
svarer i aarlig landgilde af det ham herved overdragne jord 27 rbd, skriver syv 
og tyve rigsbankdaler sølv.

Da stamhusbesidderen derhos har paatænkt at iværksætte en hovedforhø
jelse af mølleaaens dæmning og hovedforandring ved mølleværkerne til disses 
forbedring, saa vedtages herved at stamhuusbesidderen alene afholder alle 
omkostningerne ved denne forhøjelse og forandring og at fæsteren til vederlag 
derfor svarer aarlig et tillæg i landgilde af 30 rbd skriver tredive rigsbankdaler 
sølv, at regne fra den tid disse arbejder fuldføres. Den anførte forhøjelse skal 
bestaae i at dæmningen for mølleaaen fra Rathlousdals have til møllen forhøjes
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6 quarterer og at mølleværket i forhold dertil, da vandet derved drives i veiret, 
bliver udvidet og forstørret.

Saaledes indgaaet bekræftes med underskrifter 
Rathlousdal den 17 februar 1847

v. Holstein-Rathlou P.A. Kiørboe
bestyrer af stamhuset

Rathlousdal

Det fremgår både af ovenstående og af matrikelkortet, at den store mølle
dam, som kan ses på det ældste målebordsblad over området - fra 1874 - 
endnu ikke er etableret.

Den 30/12 1851 er der på ny brandtaxationsmænd i møllen, der forsikres 
for 7530 rbd. Det af Peter August Kiørboe byggede stuehus beskrives såle
des:

»Stuehuset i nord, 13 fag, eg under fyr overtømmer, murede vægge og straatag; 
alt til beboelse med loft, vinduer og døre, kjøkken samt 2 skorstene; værelserne 
ere gibsede..................... og malede samt fiellegulv, tilligemed en tilbygning i
den nordre side vestre ende 2 fag, samme materialier, indrettet til melkstue, i 
det hele taxeret til 2700 rd«.

Om møllehuset står der:

»Møllehuset med deri værende mølleværk, 6 fag 10 alen dyb, eg under fyr 
overtømmer, murede vægge og tegltag, i grunden befindes (værket) og en sigte, 
på loftet 3 qværne. I den vestre side af møllehuset befindes 2 vandhjul med 
overfaldsvand og over disse et bindingsværks huus med straatag, og blev saa
ledes tilsammen taxeret til 3200 rd«.

Det fremgår endvidere, at den østre længe har fået en tilbygning på 2 fag i 
den østre side.

I 1855 lod stamhuset opføre et maltgøreri i en tilbygning i forlængelse af 
stuehuset mod øst. Fra den af herredsretten afholdte syns- og taksationsfor
retning dateret 15/8 1856 fremgår det således:

»Bygningen som er opført ved enden af møllerens stuehus, hvormed det er 
sammenbygget, bestaar af 102 alens fag, 14 alens vindu., grundmur, deels af 
brændte muursten deels af slagne kampesteen tegltag paa fyrre- overtømmer, 
forsynet med loft over det hele og gulv af fliser, fornødne dørre og 6 iern 
tagvinduer, samt 9 enkelte vinduer med trærammer og 2 trælemme. Ved byg
ningen er anbragt en brønd af brændte brøndsteen med dæk af tømmer og 
brædder samt en ierngoinge.

Alt dette befandtes nyt og i god stand.
Inventarium som henhører til maltgiøreriet og ligeledes er overleveret bru

geren, blev forevist og sat til værdi efter fremlagte regning
1 tørreovn af iern 450 rd
2 store kar af fyrretræ 56 rd
1 iernkakkelovn 16 rd

Tilsammen 522 rd

13



Kiørboe erklærede at maltgiøreriet har været i brug for hans regning siden 
første januar d.a. og bemærkede at det er ham bekiendt maltgiøreriets bygning 
og inventarium ialt har kostet stamhuset et beløb af 1900 rd.«

I et tillæg til fæstebrevet erkender Peter August sig pligtig til at betale 6 % 
af maltgøreriets værdi i årlig forrentning samt at udrede brandpenge og skat
ter.

Møllen vurderes nu af brandmyndighederne til 10430 rd.
Peter August Kiørboe beholdt møllefæstet indtil 1884, hvor han efter gen

sidig overenskomst med stamhuset gav afkald på mølleriet; han blev dog 
boende i stuehuset til sin død i 1895.

I 1881 blev den vestre fløj ombygget til stuehus og stald, og i begyndelsen 
af 1890’erne blev den gamle møllebygning revet ned og en ny grundmuret 
mølle blev opført af teglsten og skifer. I 1901 blev opført to tilbygninger til 
møllehuset, der nu fremtræder som en længe, der ligger nord for åen og 
afgrænser gårdspladsen mod syd. Adgang til møllen sker igennem en port i 
møllehuset.

År 1900 blev maltgøreriet nedlagt, og i 1901 nedrevedes den gamle østre 
længe, og en ny grundmuret teglstensbygning blev opført til stald og lade.

Efter P.A. Kiørboe hed brugeren af møllen Israelsen, hvorefter Finderup 
i årene 1907 og 1912 havde den. Siden har den været bortforpagtet få år ad 
gangen, men hvad der i detaljer er sket med ejendommen, vides ikke.

Den blev nedrevet i 1963, og på det tidspunkt var den vestre fløj allerede 
fjernet. Sandsynligvis har møllen ligget ubrugt i mange år med fremadskri
dende forfald til følge.
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Skægs Mølle i 1879 set fra syd. Tegning af P. Møller (Odder museum).



Skægs Mølle (Foto hos Johanne Lav).



Skægs Mølle i 1870’erne. Blåkoloreret billede af F. C. Krebs (Odder museum).



Skægs Mølle før nedrivningen i 1963, set fra vest (Odder Historiske Arkiv).

Skægs Mølle. Stuehuset set fra vest (Original hos Jørgen Kiørboe).
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Interiør fra stuehuset i Skægs Mølle med møllerparret Nicoline og 
Peter August Kiørboe. (Foto hos Preben Kiørboe).

Udsnit fra målebordsblad 1874 (Geodætisk Institut).
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Peter August Kiørboe 
(Odder Museum).

Nicoline Hilaria Kiørboe, født Bastrup 
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).



Christian Ludvig Kiørboe (1818-1904) 
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).

Frederikke Andersen født Kiørboe 
(1815-1887) (Rigsarkivet).

Sofie Henriette Kiørboe (»Sofie Skægs«, 
1844-1925) (Foto hos Preben Kiørboe).

Peter Andreas Kiørboe (1837-1882) 
(Foto hos Preben Kiørboe).
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Frederik Rudolf Leopold Kiørboe, 1877 
(Foto hos Preben Kiørboe).

Valdemar Olaf Kiørboe 
(Foto hos Lars Kiørboe)

Niels Vilhelm Kiørboe 
(Foto hos Jørgen Kiørboe).



Frederik Rudolf Leopold Kiørboe 
(Foto hos Preben Kiørboe).

Augusta Dorothea Caroline 
Kiørboe født Meinig.
(Foto hos Preben Kiørboe).

Andrea Margrethe Kiørboe 
født Knudsen
(foto hos Preben Kiørboe).

Aage Meinig Kiørboe 
(Foto hos Preben Kiørboe).
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Henning Kiørboe 
(Foto hos Preben Kiørboe).

Inge With født Kiørboe.
Ca. 1905 (Foto hos Preben Kiørboe).

Gunnar Kiørboe
(Foto hos Preben Kiørboe).

Astrid Kiørboe født Brodersøn 
(Foto hos Preben Kiørboe).
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AAGE MEINIG KIØRBOE

af Lars Kiørboe

Aage Kiørboe blev født d. 9/9 1879 på Sophie Amaliegård og døde d. 30/9 
1916 i Århus. Han blev gift i 1906 med Andrea Margrethe Knudsen, født i 
Kværndrup d. 24/9 1880, død 29/8 1957. Begge er omtalt i familiebog II.

Aage og Andreas børn er:

A. Aase Kiørboe, født d. 25/8 1906 i København, døbt i Kastelskirken d. 
18/10. Student 1925 fra Karen Kjærs skole. Sygeplejerskeuddannelse ved 
Rigshospitalets sygeplejerskeskole. Ansat som sygeplejerske ved samme 
hospital 1934-36. Død d. 21/8 1963 i Hasle.

Gift d. 1/8 1936 på Frederiksberg med Gert Vagn Rasmussen. Han er 
født d. 28/1 1910 i København, søn af grosserer Peder J.A. Rasmussen 
og Frida Ellen Nielsen. Student 1929 fra Schneekloth, cand. med. 1937 
fra Københavns Universitet. Turnuslæge ved Rigshospitalet 1938, reser
velæge ved Åkirkeby sygehus 1939-40, praktiserende læge i Hasle 1941- 
75. Siden pensioneringen i 1975 bosat i Frederiksværk.

Han er gift 2. gang i 1967 med Merete Brodersen, datter af kompo
nisten Viggo Brodersen.

Aase og Gert Rasmussen har 4 børn:

1. Helle Gert Rasmussen, født d. 25/8 1937 i Gentofte, døbt 24/10 smst. 
Afbrød sin skolegang i 2. gymnasieklasse i Rønne Statsskole p.g.a. syg
dom. I huset 1 år hos en lægefamilie i Norge. Uddannet som sygeplejer
ske ved Bispebjerg Hospital 1958-61. Sygeplejerske ved Centralsygehu
set i Rønne 1961-62, i Tromsø i Norge 1962-63, igen i Rønne 1963-64. 
Uddannet til narkosesygeplejerske i Rønne 1964-67. Fra 1967-69 narko
sesygeplejerske ved Dr. Ingrids Hospital i Godthåb. Sygeplejerske ved 
Marine General Hospital i San Rafael, Californien 1969-72, ved Central
sygehuset i Næstved 1973, og siden 1974 igen ved Marine General Hospital.

Gift d. 29/9 1973 i Hasle med Donald E. Thoman.

2. Ebbe Gert Rasmussen, født d. 18/7 1939 i Åkirkeby, døbt smst 22/10. 
Nysproglig student 1958 fra Rønne Statsskole, cand. mag. i historie og 
religion fra Københavns Universitet 1967. Lærer ved Virum Statsskole 
1967, adjunkt ved Rønne Statsskole siden 1967. Lærer ved RønneHan- 
delsskole 1967 og ved Bornholms Forberedelseskursus 1977. Omfattende 
litterær virksomhed indenfor det historiske fagområde, således: »Born
holm 1658«, bidrag til bornholmsk historie trykt i »Bornholmske Samlin
ger«, »Rønne købstad 1327-1977«, kildehefter til undervisningsbrug. - 
Siden 1974 redaktør af årsskriftet »Bornholmske Samlinger«.
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Gift d. 7/4 1971 i Budapest i Ungarn med Maria Gruber, med hvem 
han har sønnerne:

a. Thomas Eske Rasmussen, født d. 13/4 1975
b. Peter Esben Rasmussen, født d. 1/11 1978

3. Claus Gert Rasmussen, født d. 27/7 1941, døbt 5/10. Student fra Rønne 
Statsskole 1960. Civiløkonom, HD fra Handelshøjskolen i København 
1968. Assistent hos Dansk Siemens 1960-67, fuldmægtig, senere afd.chef 
hos August Borgen 1967-70 og fra 1970 hos P. Brøste som afd.chef og 
EDB-chef. Bopæl i Allerød.

Gift i Rønne d. 3/6 1967 med Inge Smith, med hvem han har børne- 
nene:

a. Mette Rasmussen, født d. 1/5 1970
b. Lars Rasmussen, født d. 19/9 1973

4. Søren Gert Rasmussen, født d. 20/2 1944 i Hasle, døbt 2/7 smst. Højere 
handelseksamen fra Niels Brock 1967, merkonom (indkøb) fra Køb
mandsskolen 1970. Indkøber hos Dansk Esso 1967-75, indkøbskoordi
nator hos ISS Management 1975-77 og siden 1978 souschef og prokurist 
i Privatbanken. Bopæl i Hillerød.

Gift d. 5/6 1965 i Rønne med Bente Dyrlund Smith, med hvem han har 
3 døtre:

a. Eva Rasmussen, født d. 18/4 1970
b. Julie Rasmussen, født d. 23/4 1973.
c. Sofie Rasmussen, født d. 21/6 1978

B. Helen Kiørboe, født i København d. 2/9 1907, døbt i Kastelskirken 19/11. 
Fra sit 10. til sit 18. år boede hun hos sin farfars bror Niels Kiørboe i 
Hobro. Sygeplejerske fra Rigshospitalets Sygeplejerskeskole 1930. Sy
geplejerske på samme hospital til 1934. Bor nu i Fåborg.

Gift 1. på Frederiksberg d. 25/5 1935 med Eigil Banner-Voigt, født 
14/6 1907 i Vejgård ved Ålborg. Søn af kaptajn Christian Banner-Voigt 
og Betty Christiane Gronemann. Student 1927 fra Ålborg Katedralskole, 
cand.polyt. (kemi) 1932. 1935 ansat på Fedtraffinaderiet i Vordingborg, 
1936 ved Ålborg Margarinefabrik. 1948-52 på Oxford Kiksfabrik. Død 
d. 16/6 1954 i Vester Skerninge på Fyn.

Gift 2. i Fåborg d. 21/12 1954 med landmand Kristian Andersen Nør
regård, født i Ulbølle på Fyn d. 3/7 1893, død i Fjellebroen på Fyn d. 20/9 
1966.

Af første ægteskab har Helen 2 børn:

1. Steen Banner-Voigt, født d. 8/4 1936 i Ålborg. Cand.med. 1979 fra 
Odense Universitet. Derefter på en lægestation i Hogsby, Sverige.

Gift 1960 med sygepl. Alice Kriiger, født d. 26/1 1936 på Brønshøj.

De har et barn:
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a. Gitte Banner-Voigt, født d. 20/9 1960 i Roskilde. Student fra Svend
borg gymnasium 1979.

2. Annette Banner-Voigt, født d. 14/11 1938 i Ålborg. Student (m) 1957 fra 
Svendborg, cand.polyt. (kemi) 1963. 1963-64 ansat hos Gerrard-Levring 
Co, 1964-68 i Internationalt Patentbureau. 1969 redaktør ved Ingeniø
rens Ugeblad.

Gift 1971 med journalist Martin Hartung, født i Vanløse d. 26/11 1922.

De har to børn:

a. Hans Hartung, født d. 16/5 1972 i Lyngby
b. Ane Hartung, født d. 9/4 1974 i Lyngby

C. Flemming Kiørboe født d. 24/3 1910 i Allested. Student fra Schneekloth 
1930, Cand.med. 1938, dr. med. 1944. Turnuslæge ved Rigshospitalet 
1938, ved Seruminstituttet og søværnet 1939, Kbh. Centralst. Tuberko- 
losebekæmpelse 1940-43, fra 1944 ved øreafd. på Kbh. Kommunehospi
tal, Rigshospitalet og Blegdamshospilaet fra 1950 som 1. reservelæge, 
1952 flyvemedicinsk afd. læge ved Militærhospitalet, 1959 assisterende 
overlæge ved Flyvemedicinsk Institut. 1948 speciallægeautorisation og 
fra 1951-63 praktiserende speciallæge i Søborg. 1961 tillidslæge ved Sta
tens Direktorat for Luftfartsvæsen.

Gift 1. d. 16/12 1938 med læge Margrethe Helene Lund Pedersen, født 
d. 5/12 1905 i Århus, datter af togfører Niels Peder Otto Pedersen og 
Martha Jacobine Hansen, Død d. 20/9 1939.

Gift 2. d. 24/11 1939 i København med Inger Stuhlmann, født d. 5/5 
1919 i København, datter af cand.polyt. Peter Gregers Stuhlmann og 
Elisabeth Wilhelmine Freimann. Student fra Aurehøj 1937. Lægesekre
tær ved Rigshospitalet 1954, fra 1968 overassistent. Ægteskabet opløst 
1957. Død 18/1 1981.

Gift 3. d. 28/5 1957 med Nicoline Henriette Hansen, født d. 16/3 1914, 
datter af overtrafikassistent Johan Hansen og Christine Breckling. Ud
dannet som sygepL og laboratorieassistent.

I andet ægteskab er der tre børn:

1. Aage Kiørboe, født d. 2/5 1941 på Frederiksberg, døbt d. 9/9 1941 i Kbh. 
Realeksamen 1957. Sølvsmed hos A. Michelsen 1961, elektronik meka
niker i flyvevåbnet 1966, faglærer ved Frederiksberg Tekniske Skole 
(radio afd.) 1968. Bor i Holte.

Gift i Søllerød d. 24/8 1968 med Lisbet Susanne Ragna Schou, født d. 
10/4 1946 i København, døbt i Søllerød d. 10/6; datter af Ulrik Schou og 
hustru Benedicte. Student fra Holte gymnasium 1966. Laborant på Novo 
1968.

De har to børn:

a. Carsten Kiørboe, født i Gentofte d. 6/7 1970.
b. Tina Kiørboe, født i Virum d. 3/11 1975, døbt i Søllerød d. 8/2 1976.
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2. Flemming Kiørboe, født i København d. 14/4 1943, døbt d. 19/9 smst. 
Realeksamen 1959, tømmersvend 1963, bygningskonstruktør fra Køben
havns Bygningskonstruktørskole 1964. Siden 1965 ansat på diverse ar
kitekttegnestuer. Fra 1967-69 i Frankrig og USA. Nu bosat i København.

Siden juli 1970 levet i papirløst ægteskab med Susanne Marianne Mar
grethe Olsen, født d. 11/12 1946 på Frederiksberg, datter af Henry Emil 
Olsen og hustru Lilly. Student fra Statens kursus 1969. Bankassistent i 
Handelsbanken 1966.

De har en datter:

a. Tanja Kiørboe, født i København d. 3/8 1971.

3. Nils Kiørboe, født d. 13/2 1946 i København, døbt 8/6. Matematisk stu
dent fra Frederiksberg gymnasium 1964, stud. jur. 1964-67, HD fra Han
delshøjskolen i København 1970. Ansat siden 1967 i Centralanstalten for 
Revision. Bor i København.

Gift d. 19/8 1978 i Vallensbæk med Liselotte Vibeke Jensen, født d. 
7/4 1958 i Glostrup, døbt i Rødovre d. 29/6. Datter af Bent Claus Jensen 
og Gerda Theresa Abildskov født Christensen. Matematisk student fra 
Vallensbæk Statsskole 1977. Prøve i bogføring og højere fagprøve i regn
skabslære ved Københavns Købmandsskole 1978. Læser til HD i regn
skabsvæsen ved Handelshøjskolen.

De har en søn:

a. Kristian Niklas Kiørboe, født d. 21/6 1978, døbt d. 15/10 i Køben
havn.

D. Else Kiørboe, født d. 20/12 1914 i Allested. I 1930 et år på klosterskole 
i Belgien. Fra 1932 to år på Mariaforbundet, hvor hun lærte finere mad
lavning og barnepleje. 1934 ansat på girokontoret. 1937-40 hjalp hun sin 
mor med telefonpasning og patienthjælp. Hjemmehjælper 1961-72.

Gift 1. d. 11/7 1936 med redaktionssekretær Holger Hansen, død sept. 
1979. Ægteskabet opløst 1937.

Gift 2. d. 23/6 1940 med styrmand Marius Svenstrup Petersen, død 
1972, 79 år gammel.
Hun har i andet ægteskab følgende børn:

1. En dreng, født 1941, død kort efter.

2. Lise Svenstrup Petersen, født d. 10/12 1942.
Gift d. 28/3 1968 med vinduespudser John Suhr, søn af bagermester 

Villy Suhr og hustru Ester.

De har en søn:

a. René Suhr, født d. 9/8 1968 i København.

3. Ida Svenstrup Petersen, født d. 7/3 1946. Uddannet som syerske.
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Gift d. 4/6 1966 med maskinarbejder Leif Nielsen, søn af kommunal
arbejder H. Nielsen og hustru Marie.

De har tre drenge:

a. Jan Nielsen, født d. 3/11 1966 i Charlottenlund
b. Claus Nielsen, født d. 27/7 1969 i Charlottenlund
c. Mads Nielsen, født d. 3/1 1975 i Rødovre.

4. Ib Svenstrup Petersen, født d. 17/6 1947. Maskinarbejder. Ugift.

Se stamtavle D.
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INGE WITH, født KIØRBOE

af Torben With

Mor er født på Sofie Amaliegård under Clausholm gods d. 13/4 1882 som 
eneste pige blandt tre drenge, men børneflokken havde været omtrent det 
dobbelte, og mor kunne huske navnene på de søskende, der døde som spæde, 
deriblandt to piger. Den store børnedødelighed i familien skyldes antagelig 
små kår i forpagterhjemmet i forbindelse med en usund bolig. Som mod
stykke kan anføres, at far havde 6 søskende, som alle blev voksne - her var 
de økonomiske forhold gode og faderen var læge.

Mors barndom var fattig, men i ungdommen fik hun bedre kår. Hun tog 
pigeskoleeksamen fra Ingrid Jespersens skole, var husholdningselev på Ste- 
nisgård ved Bælum - d.v.s. betalende elev hos en forarmet landmandsfamilie 
og udnyttet som billig arbejdskraft. Hun opholdt sig et år i London som 
»paying guest« hos familien Walen, en talstærk kulturpræget familie, som 
hun kunne fortælle os om med megen livfuldhed, og som hun satte højt. 
Dette ophold gav hende et i hendes generation usædvanligt kendskab til 
engelsk sprog, som hun beherskede både mundtligt og skriftligt. Desuden var 
hun nogle måneder på besøg hos sin moster Caroline Borch i Dorpat for at 
trøste hende, da hun mistede sin lille datter af tuberkuløs meningitis. Hun 
fortalte derfra, at tjenestepigen sov på køkkenbordet og havde sine toiletsa
ger i spisekammeret.

Mor fik også en erhvervsuddannelse som massøse på Teilmanns kursus, en 
uddannelse som hun dog kun en sjælden gang benyttede. Hun var en dygtig, 
praktisk og meget karakterfast dame med et fordelagtigt ydre. Hun kaldte sig 
selv »blid men bestemt«. Hun gav os børn en god fast opdragelse, som var 
velegnet til yngre børn, men gav anledning til visse konflikter, da vi blev 
ældre, hvorfor vort forhold til hende kølnedes noget med årene.

Hun giftede sig d. 1/7 1909 med zoologen, cand. mag. i naturfag Carl 
Johannes With, født d. 11/12 1877, men ikke før han havde lovet hende at 
blive læge, da hun ikke ville knytte sin skæbne til noget så brødløst som en 
zoolog. Hun giftede sig dog med ham, inden han havde fået sin lægeeksamen 
i 1912. Han tog eksamen hurtigt, da han kunne få dispensation for et par år 
p.g.a. sin cand. mag. eksamen, som han tog 11 år før han blev læge og kun 
4^2 år efter sin studentereksamen, selv om han i gymnasiet var blevet anset 
som mindre studieegnet.

Far deltog som medicinsk student i den dansk-franske spedalskhedsekspe
dition, og en saks fra denne periode anvendt til at klippe i spedalsk væv 
brugte mor senere som sysaks. Far og mor lærte hinanden at kende gennem 
hendes moster Nanna Meinig, som styrede min farfars hus og opdrog de 
yngre børn, efter at han var blevet enkemand.

Carl Withs karriere er omtalt i »Den danske Lægestand« 10. udgave, i 
Dansk Biografisk Leksikon bd. 26, 1944 samt i nekrologer i Ugeskrift for 
Læger bd. 85, 1923 s. 459, Hospitalstidende bd. 66, 1923 s. 487 og i Viden
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skab. Meddel. Naturhist. For. bd. 76, 1923 s. 5. Han var en energisk og 
udadvendt natur, der deltog i politik og andre offentlige anliggender, og hans 
indsats inden for zoologien har jeg fundet omtalt i Københavns Universitets 
500-års jubilæumsskrift (Bd. 13, 1979 s. 86), ligesom hans arbejde for det 
naturvidenskabelige biblioteksvæsen - sammen med senere rigsbibliotekar 
Svend Dahl - vandt anerkendelse.

Far slog hurtigt efter sin eksamen ind på en karriere som specialist i hud- 
og kønssygdomme og praktiserede i en årrække som sådan i Frederiksborg- 
gade 25 i København. Han døde d. 16/6 1923 under et sommerophold i 
Skibstrup ved Hornbæk af en hurtigt progredierende kronisk nyreinsufficiens 
med uræmi, udviklet på basis af en akut nyrebetændelse under hans soldater
tid. Han nåede ikke slutstilling i sin karriere inden for dermatologien, men 
havde de bedste chancer for at blive overlæge ved den hudafdeling, hvor han 
ved sin død var ansat. Vi søskende var alle så unge, at vort indtryk af far var 
meget vagt, men trods dette kunne jeg ofte flere år fremover føle et nagende 
savn over tabet af ham.

Et års tid inden fars død flyttede familien til en stor og fornem lejlighed på 
Stockholms Plads, men efter hans død måtte mor flytte til en lejlighed, mere 
perifert placeret, på Østerbro - Strandboulevarden 110. Selv om familiens 
økonomiske forhold blev betydeligt reduceret ved hans død, kunne mor dog 
klare sig takket være en stor livsforsikring tegnet med forhøjet præmie p.g.a. 
nyrelidelsen i ungdommen. Det var først ikke muligt at tegne livsforsikring 
overhovedet med en sådan lidelse, men så snart det blev muligt, tegnede far 
forsikringen. Takket være denne samt økonomisk hjælp fra mormor, kunne 
mor give os børn en tryg og ubekymret barndom og gode uddannelser i kraft 
af sin økonomiske sans og praktiske dygtighed, selv om hun aldrig havde 
erhvervsarbejde. Familien havde endog et udmærket sommerhus i Tisvilde- 
leje, erhvervet et par år før fars død, og her tilbragte mor efter fars død 
somrene og på sine ældre dage ca. 4 måneder årligt.

Mor døde d. 28/9 1952 på Rigshospitalets afd. A, hvor jeg var 1. reserve
læge, af primær leverkræft efter nogle måneders sygdom. Med hende gik 
mange gode historier tabt om familien, hendes udlandsophold og fars arbejde 
og karriere, for mor havde en udmærket fremstillingsevne både mundtligt og 
skriftligt.

Inge og Carl Withs børn:

A. Torben Kiørboe With, født i København d. 18/8 1910. Mat.-nat. student 
fra Metropolitanskolen 1928, cand. med. 1934, dr. med. 1941 på en 
afhandling om karotin og vitamin A, specialist i intern medicin med 
grenspecialet stofskiftesygdomme 1944, udvidet med grenspecialerne 
mave-, tarm-, hjerte- og blodsygdomme 1948. Embedslægeeksamen 
1946, specialist i klinisk kemi 1948, overlæge ved centrallaboratorium og 
blodbank ved Svendborg centralsygehus februar 1954. Pensioneret 1/9 
1980.

Gift d. 18/1 1938 i Kastelskirken med Kamma Bentsen, født d. 20/4 
1912, datter af kontorchef i ministeriet for off. arb. Frants Harald Vil
helm Bentsen og Nanna Agnete Hvidt Christiansen. Pigeskoleeksamen 
1927, afgangseksamen i klaver med sang som bifag 1932 fra Musikkonser
vatoriet i København. Kontorassistent i Overvejinspektoratet 1935-39.
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Jeg var fra min ungdom stærkt interesseret i musik, en interesse der 
blev vakt ved mine morbrødres udøvelse af kammermusik i hjemmet. 
Ingen havde tænkt sig, at jeg kunne være musikalsk, fordi jeg var »brum
mer« i skolen, og da jeg i 14 års alderen ytrede interesse for at få mu
sikundervisning, vakte det familiens forbavselse. Jeg fik dog mit ønske 
opfyldt, og jeg gik op i det med energi og entusiasme og gjorde hurtige 
fremskridt. Jeg gik i gang med klassisk klaverrepertoire og lærte flere af 
Beethovens klaversonater udenad, jeg satte mig selv ind i musikteori og 
gik endog i gang med komposition. Mine tekniske evner var dog begræn
sede, og specielt kneb det ved sammenspil med at holde takten, hvilket 
Kamma med sin professionelle musikuddannelse søgte at bedre på, men 
uden større held. Mit forhold til musikken blev, efter at jeg kom i gang 
med videnskabeligt arbejde, mindre intenst, men min glæde ved musik
ken har holdt sig usvækket. Kammas musikuddannelse fik stor betydning 
for hjemmet, hvor børnene blev opdraget med levende musik. Selv lærte 
hun som voksen at spille cello og deltog i amatørarrangementer, såvel i 
orkester- som i kammermusik.

Om min karriere med ansættelser, publikationer, studierejser og med
lemskab af videnskabelige selskaber se »Den danske Lægestand« 14. 
udgave, Kraks blå Bog, Who is Who, Dictionary of International and 
Scandinavian Biography, Men of Achievement. Diverse publikationer 
om galdefarvestoffer, porfyriner og porfyrier i internationale tidsskrifter. 
En redegørelse for mit videnskabelige arbejde med profyriner og profy- 
rier findes i artiklen »Thirty years with the biochemistry of porphyrins 
and porphrias in man and animals« i International Journal of Bioche
mistry 1980, vol. 12 p. 985-988.

Torben og Kamma Withs børn:

1. Jette With, født d. 3/1 1939 i København. Student fra Svendborg Stats
gymnasium 1957, tresproglig korrespondenteksamen fra Tietgenskolen 
1959. Div. ansættelser som kontorassistent, herunder i udenrigsministe
riet, hvorfra hun var udstationeret ved ambassaden i Rio de Janeiro i 3 
år. Konverterede til islam (Ahmadiya) i 1970 og traf herigennem sin 
tilkommende mand.

Gift i moskeen i Hvidovre d. 19/2 1971 med Barry Quentin White, født 
d. 26/10 1935, amerikansk statsborger af blandet New England og 
fransk-canadisk herkomst, batchelorgrad i psykologi. Arbejder som so
cialarbejder. Siden ægteskabet bosat i Boston.

Der er to sønner:

a. Svend Akram White, født d. 2/3 1972 i Lynn, Massachusetts, USA
b. Erik Kamal Yussuf White, født d. 28/6 1977 i Lynn

2. Kamma-Hanne With, født d. 4/3 1941 i København. Realeksamen 1959. 
hospitalslaborant fra Svendborg centralsygehus, autorisation 1963. An
sættelser som hospitalslaborant i Ålborg og Odense, siden 1967 på kli- 
nisk-fysiologisk afd., hvor hun i en årrække var tillidsmand for laboran
terne.
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Gift i Svendborg d. 5/6 1965 med biblioteksassistent ved Odense uni
versitetsbibliotek Wilhelm Erik Albert Johannsen, født d. 14/11 1922 i 
København, søn af overlæge Erik Johannsen og Astrid Grove. Hans 
farfar var arvelighedsforskeren, professor Wilhelm Johannsen.

Der er to børn:

a. Nanna Johannsen, født d. 29/11 1970 i Virum. Taget i pleje med 
henblik på adoption to dage efter fødslen og siden adopteret. Mode
ren dansk, faderen en ulandsstipendiat fra Kenya.

b. Frants Johannsen, født d. 22/12 1974 i Colombo, Sri Lanka. Adopte
ret to måneder gammel.

3. Frants-Ulrik Carl With (kaldet Fussi), født d. 8/6 1943 i København. Gik 
ud af folkeskolen uden eksamen. Sejlede med skoleskibet Georg Stage 
i 4 år. Derefter i murerlære i Svendborg, svendebrev 1966. Efter forskel
lige ansættelser som murersvend, bl.a. som ovnmurer, nedsatte han sig 
som murermester i Ålborg 1976.

Gift i Ørbæk på Fyn d. 18/11 1967 med sygeplejerske Birgit Clausen, 
født d. 22/8 1945 i Nyborg, datter af dyrlæge O. Clausen og Ellen Mar
grethe Jørgensen.

De har to døtre:
a. Marianne With, født d. 13/8 1970 i Odense
b. Susanne With, født d. 11/8 1972 i Ålborg

4. Nete Marianne With, født d. 2/9 1948 i København. Student fra Svend
borg Statsgymnasium 1967, cand. phil. i historie fra Odense Universitet 
1972, pædagogikum heri 1973, bifagseksamen i samfundsfag fra Odense 
Universitet 1977 og pædagogikum heri på Svendborg Statsgymnasium 
1978, hvor hun siden i perioder har haft vikariater. Desuden i perioder 
ansat ved Svendborg Museum.

Gift i Svendborg d. 7/8 1971 med stud, med., senere læge Jørgen 
Mynster Fogstrup, født d. 12/11 1946, søn af tømmerhandler lp Fogstrup 
og Estrid Christensen. Efter eksamen 1974 fra Odense Universitet di
verse ansættelser som reservelæge ved sygehusene i Svendborg og 
Odense, hvor han er i gang med en uddannelse som speciallæge i øre-, 
næse- og halssygdomme.

De har to sønner:
a. Jesper With Fogstrup, født d. 11/8 1974
b. Anders With Fogstrup, født d. 21/6 1979

B. Karen Margrete Kiørboe With (kaldet Dodi), født i København d. 23/10 
1914. Student fra Sortedams gymnasium 1933. Opholdt sig et år hos en 
fransk familie for at lære sproget. Fik som barn og ung violinundervis
ning af Kamma Kristoffersen, der også havde undervist hendes morbror 
Gunner, og hun har fortsat dyrket amatørmusik og deltaget i kammer
musik og amatørorkestre.
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Gift i Kastelskirken d. 13/6 1936 med Axel Viggo Clemmesen, født d. 
5/8 1910 i København, søn af kaptajn i hæren Carl Christian Ludvig 
Johan Clemmesen og Cathrine Marie Gran. Student fra Metropolitan- 
skolen 1928, cand. med. 1935, dr. med. 1944. Opnåede i 1945 speciali
stanerkendelse som øjenlæge efter en række ansættelser på københavn
ske hospitaler. Nedsatte sig som øjenlæge i Næstved 1947, overlæge ved 
øjenafdelingen på Set. Elisabeths hospital i Næstved 1959 og ved Amts
sygehuset - senere Centralsygehuset - i Næstved 1962. Pensioneret d. 1/9 
1980. Se endvidere »Den danske Lægestand«, 14. udgave, 1965. Viggo 
Clemmesen fortsatte under hele sin ansættelse som overlæge sit viden
skabelige arbejde og deltog i internationalt arbejde, specielt vedrørende 
øjensygdommes geografiske udbredelse, og han havde talrige udenland
ske forbindelser. Han foretog 16 rejser som øjenlæge i Grønland, hvor 
han blev interesseret i øjensygdommes geografiske udbredelse, hvilket 
medførte, at han blev medstifter af International Society of Geographical 
Ophtalmology. Her blev han sekretær, hvilket førte til adskillige studie
rejser til bl.a. Canada, Syd- og Vestafrika og Caraibien, ligesom han gik 
meget op i de blinde grønlænderes sociale problemer. Siden 1978 secre- 
tary/registrar i International Agency for the Prevention of Blindness. 
Han var fra sin ungdom stærkt interesseret i civilforsvaret; i 21 år for
mand for den lokale Alliance Francaise. Med sin familie konverterede 
han til katolicismen.

Karen Margrete og Viggo har 5 børn:

1. Suzanne Johanne Clemmesen, født d. 13/6 1942 i København. Student 
fra Næstved gymnasium, embedseksamen fra Københavns Universitet i 
historie og teoretisk pædagogik. Vikar på Rigsarkivet; pædagogikum på 
Holte gymnasium 1979. I øjeblikket bosiddende i Bruxelles.

Gift på Farum rådhus d. 17/9 1979 med Søren Bo Knohn Hansen, 
cand. polit. og kontorchef i Industrirådet.

2. Michael Hesselholt Clemmesen, født d. 12/12 1944 i København. Student 
fra Næstved gymnasium, gik militærvejen og blev 1979 major ved Gar
dehusarregimentet med tjeneste i Forsvarskommandoen. Medlem af for
mandskabet for det af regeringen nedsatte Sikkerheds- og Nedrustnings
politiske Udvalg (SNU).

Gift i Næstved d. 19/8 1967 med Grethe Gorgens.

De har to døtre:

a. Marie Benedicte Clemmesen, født d. 25/10 1970
b. Caroline Clemmesen, født d. 24/10 1973

3. Birgitte Clemmesen, født d. 6/3 1947 i København. Student fra Næstved 
gymnasium, 1981 cand. scient, ved Københavns Univervitet (miljøbio
logi). Forskellige jobs som instruktor og ved videnskabeligt arbejde i 
forbindelse med fiskeri- og havundersøgelser.

Papirløst ægteskab med Niels Hoffmeyer.
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En datter:

a. Agnete Hoffmeyer, født d. 22/12 1971

4. Hans Hesselholt Clemmesen, født i Fodby sogn d. 18/11 1950. Realeks
amen. Tømmersvend i Næstved. Ugift. Tvilling til nedenstående Kirsten.

5. Kirsten Marie Clemmesen, født d. 18/11 1950 i Fodby sogn, døbt i Næst
ved. Student fra Herlufsholm, uddannet som sygeplejerske ved Set. 
Josefs hospitals sygeplejeskole. Narkosesygeplejerske ved Bispebjerg 
hospital, Set. Josefs hospital og Diakonissestiftelsen.

Papirløst ægteskab med læge Niels Fogh-Andersen.

C. Mogens Kiørboe With, født i København d. 31/3 1919, døbt i Kastels
kirken. Mat. student fra Sorø Akademi 1938, mag. art. i almindelig og 
sammenlignende litteraturhistorie 1947 fra Københavns Universitet. Stu
dieophold i Norge 1947-48 og i England 1949-50. Lærer ved Ranum 
Statsseminarium 1953-58, derefter adjunkt, fra 1966 lektor ved Odense 
Seminarium. Pensioneret 1979. Litterær virksomhed om Shakespeare og 
medarbejder ved Dansk Forfatterleksikon.

Gift d. 3/7 1954 på Københavns rådhus med Merete Julie Klenow, født 
på Frederiksberg d. 25/5 1924, datter af direktør, cand. polyt. Lennart 
Klenow og Ella Vibeke Vdhtz. Hun var gift 1. gang d. 15/1 1948 med 
mag. scient. Niels Lorentz Haarløv, ægteskabet opløst 1950.

Hun er student fra Zahles skole 1943, cand. mag. i dansk og fransk 
1953. Ved Marie Kruses skole 1952 og 53, ved Ranum Statsseminarium 
1954-58, ved Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 
1959, ved Odense Katedralskole 1960, siden 1961 som adjunkt. Medar
bejder ved Nu-dansk ordbog. Har skrevet om Karen Blixen; forsk, over
sættelsesarbejde.

De har to sønner:

1. Peter Andreas Klenow With, født i Løgstør d. 22/5 1955, døbt i Vejby. 
GI. sproglig student fra Set. Knuds gymnasium. Exam. art. i filosofi fra 
Odense Universitet. Studerer statskundskab ved Århus Universitet.

2. Thomas Klenow With, født d. 18/10 1957 i Løgstør, døbt på Frederiks
berg. GI. sproglig student fra Set. Knuds gymnasium. Exam. art. i film
kundskab ved Københavns Universitet 1979. Studerer nu på Journalist
højskolen i Århus,

Se stamtavle D.
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HENNING KIØRBOE

af Torben Kiørboe With

Henning er født d. 28/4 1885 på Sofie Amaliegård ved Hornslet, hvor hans 
far Frederik Rudolf Leopold Kiørboe var forpagter. Han blev student i 1903 
fra Østersøgades Latin- og Realskole og cand. polit. i 1910. Samme år assi
stent i Statens statistiske Bureau (Statistisk Departement), fuldmægtig 1917- 
20, da han tog sin afsked for at indtræde i Den danske Landmandsbank som 
chef for bankens statistiske kontor. Udtrådte 1928 af banken og ansattes som 
revisionschef i overformynderiet, hvor han blev til sin død i 1954. Ved siden 
af disse ansættelser arbejdede han som statistisk medarbejder ved forsikrings
selskabet Hånd-i-Hånd 1911-12, var lærer i økonomi og statistik ved Niels 
Brocks Handelsskole 1912-20, assistent og bibliotekar ved Universitetets sta
tistiske Laboratorium 1914-17 og docent i økonomi ved Købmandsskolens 
Handelshøjskoleafdeling 1917-19; han holdt meget af at undervise og var 
afholdt som lærer. Desuden var han 1919-25 kontorchef i og senere medlem 
af Komiteen til Belysning af Statsmonopoler, sekretær i Rigsdagens kommis
sion vedrørende Andelsbanken 1925-26, statistisk konsulent i Landmands
banken efter sin fratræden i 1928 og revisor i forskellige erhvervsvirksomhe
der. Desuden hjalp han sin far med driften af Capella i Frihavnen 
1910-17 og var fra 1917 sammen med sin ven cand. polit. Holger Soele leder 
af denne virksomhed til den afhændedes i 1937.

Som ganske ung kandidat var morbror Henning ret lapset og ekstravagant. 
F.eks. skrev han i et brev til mor, at det ærgrede ham at have mistet en 
overfrakke til 400 kr. i Paris - og 400 kr. var dengang et meget stort beløb 
for en frakke. Som ældre blev han ganske anderledes sparsommelig. Han var 
en embedsmand af den gamle skole, og det var en stor belastning for ham at 
komme i det offentlige søgelys i anledning af Landmandsbankens krak, idet 
han p.g.a. sit forhold til den bedrageriske direktion (Gliickstadt m.v.) var 
under mistanke for at være involveret i deres transaktioner. Han blev imid
lertid fuldt rehabiliteret, men havde en meget drøj tid. Det var en oprejsning 
for ham, at han blev genansat under staten (overformynderiet) i 1928, selv 
om han i 1920 havde forladt statens tjeneste for at indtræde i Landmands
banken.

Morbror Henning havde stor interesse for musik og tog både som ung og 
som ældre undervisning i klaver, sidst hos maleren Herman Vedels frue, med 
hvem han også spillede kammermusik. Han spillede endvidere sammen med 
sin bror Gunner (violin) og sin svigerinde Astrid (cello). Han og Gunner var 
også på andre punkter tæt knyttet til hinanden, havde fælles interesser og 
supplerede hinanden godt, således bl.a. ved handel på Børsen, hvor Gunner 
havde flair, mens Henning havde den dybere sagkundskab.

Henning var interesseret i og hjælpsom over for sine nevøer og niecer, men 
vi kom ham ikke på nærmere hold, og han sørgede også altid for at holde 

36



familien og sine venner skarpt adskilt. Sammen med Frederik Kiørboe redi
gerede han Kiørboe-familiebog II fra 1937. Han var ugift.

Fra 1940 og til sin død d. 27/4 1954 i København boede han i hjørneejen
dommen Nyhavn 1.

Se stamtavle D.
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GUNNER KIØRBOE

af Preben Kiørboe

Det er så heldigt, at far få år før sin død indtalte et bånd om sin barndom og 
ungdom. Det er ved hjælp af dette bånd, at jeg i det følgende skal forsøge 
at give en kort beskrivelse af min far og af det hjem, han og mor skabte.

Far, der var yngste barn af Frederik og Augusta Kiørboe, blev født den 11. 
april 1893. Han kom til verden på et tidspunkt, hvor min farfars økonomiske 
problemer var ved at være overståede, og hvor der herskede velstand i hjem
met. Dette danner nok hele baggrunden for de første 25 år af fars liv.

Allerede som 5-årig kom han i Østersøgades skole, men skolegangen blev 
ikke den store succes, dels fordi far som dreng var meget syg, og dels fordi 
læsning ikke dengang havde hans store interesse. På et vist tidspunkt måtte 
han tages ud af skolen, fordi hans fraværsprocent på grund af sygdom var for 
høj. Han fik en privatlærer, som førte ham op til mellemskoleeksamen, der 
blev taget på Universitetet.

Efter eget udsagn var far en meget livlig dreng, der nød at lege nede i 
Frihavnen, hvor hans forældre en overgang boede på deres restaurant Ca- 
pella. Allerede som lille dreng fik han en stærk interesse for heste, og han 
fortæller selv, at han hver gang han hørte et hestekøretøj nede på gaden, 
måtte hen til vinduet for at se på hesten.

Efter at mine bedsteforældre nogle år om sommeren havde boet til leje på 
nogle gårde, købte min bedstefar i 1906 Krogenbjerg - en gård på ca. 60 tdr. 
ved Kvistgård i Nordsjælland. Her fik min far en dejlig tumleplads, og det 
bevirkede, at han blev landvæsenselev på en gård i nærheden. Men da hans 
hu stod mest til heste og mindre til landbrug, begyndte han efter endt uddan
nelse at drive en rideskole, dels i København og dels på Krogenbjerg, hvor 
han fik opført et ridehus. Nogle somre havde han også rideskole på det nu 
nedlagte hotel Gefion ved Espergærde. Far handlede også i vid udstrækning 
med heste og tilred mange. Om dette sidste fortæller han, at han, hvis hesten 
smed ham af, straks kastede sig over dens hoved for at tæmme den, og dette 
kunne gentage sig flere gange.

Forretningen var efterhånden blevet ret stor, og han nød det frie liv på 
Krogenbjerg, hvor han også hjalp til med landbruget. Imidlertid blev det 
under første verdenskrig sværere og sværere at få foder til rideheste, og på 
grund af disse udefra kommende begivenheder var forretningen pludselig 
truet.

Men også andet greb ind i fars liv. Efter min farfars død i 1917 ønskede min 
farmor at få en dame til Krogenbjerg, der kunne gå hende lidt til hånde og 
have funktion som selskabsdame. Fars bror Henning fik formidlet, at den 
unge Astrid Brodersen fik stillingen. Hun kom til Krogenbjerg, og hun og far 
blev hurtigt glade for hinanden. De blev forlovede og gift den 5. september 
1919.
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Som tidligere nævnt var fars forretning i 1917-1918 inde i svære vanskelig
heder, og familien ønskede at sælge Krogenbjerg. Dette sammenholdt med, 
at far nu skulle være forsørger, fik ham til at tage sit virke op til nøjere 
overvejelse. Han bestemte sig herefter for at gå kontorvejen, og blev fra 
1919-1928 fuldmægtig og kasserer i Foreningen til den ædle Hesteavls 
Fremme, og fra 1928 til 1958 havde han sit arbejde i forsikringsselskabet 
Danmark.

Mor og far begyndte med en lejlighed i Meinungsgade på Nørrebro, men 
flyttede ret hurtigt til Frederiksberg, hvor de boede resten af deres liv - for 
størstedelen af tiden i en stor lejlighed i ejendommen Kochsvej 2.

Som det vil fremgå af foranstående skete der ved ægteskabet en stor om
væltning i fars ydre liv fra det frie liv på hesteryg til et stillestående kontor
arbejde. For mig er der ingen tvivl om, at det sidste ikke passede far alt for 
godt, men han havde så stærk en karakter, at han aldrig beklagede sig. Efter 
at have opgivet sin egen virksomhed, satte han sig aldrig mere op på en hest, 
selvom han senere i livet fik økonomisk mulighed for at kunne holde egen 
ridehest. Kapitlet med hestene var afsluttet en gang for alle, og det skulle 
ikke fortsættes.

Far var meget musikalsk. Allerede som lille begyndte han at spille violin, 
og få var de dage, hvor han ikke spillede på sit elskede instrument. Han 
havde en kort overgang i sine unge dage overvejet en fremtid som professio
nel violinist, men havde hurtigt igen opgivet tanken, en beslutning han aldrig 
siden fortrød. Han mente selv, at han fik meget større glæde af at dyrke 
musikken som en hobby. Musikken gav hans liv et helt enestående indhold 
og var ganske givet medvirkende til, at han langt lettere end ellers kunne tage 
de besværligheder, han - som alle andre - mødte i livet.

Min mor spillede både cello og klaver, og de havde sammen megen glæde 
af denne store fælles interesse, som de dyrkede dels i hjemmet ved faste 
kammermusikaftener, og dels med medlemmer af amatørorkestret »Euphro- 
syne«. Her var far en årrække formand, og arbejdet med ledelsen af forenin
gen morede og optog ham meget.

Far havde i øvrigt et lyst sind, var ret optimistisk og havde udpræget 
humoristisk sans. Han var meget retlinet og forsøgte altid at behandle og 
bedømme andre på den pænest mulige måde. Som nævnt tog han sin afsked 
som 65-årig og levede derefter en lykkelig pensionisttilværelse, indtil han 
døde af lungekræft d. 19/7 1965.

Forinden jeg omtaler mit barndomshjem, er det naturligt at give nogle 
oplysninger om min mor. Hun var født den 26. januar 1896 som datter af 
direktør for Frederiksberg kommunes tekniske forvaltning, civilingeniør, 
Christian Julius Brodersen og Hanne Brodersen født Holm. Mor havde taget 
pigeskoleeksamen fra M. Kruses skole og havde derefter været på Mariafor- 
bundet. Senere fik hun en stilling i Statistisk Departement. Efter sit giftermål 
helligede hun sig helt hjem og familie. Mor havde et meget kærligt og varmt 
sind og var uhyre pligtopfyldende og opofrende over for andre. I mange år 
gjorde hun i det stille et stort arbejde for de ældre dårligt stillede i Frederiks
berg sogn ved at besøge disse, selvfølgelig belæsset med gaver. Efter hun var 
blevet enke, boede hun i kollektivbebyggelsen Sophie Amaliegården på Fre
deriksberg. Her døde hun efter kort tids sygdom d. 21/4 1978.

Jeg tror, at man kan sige, at mors og fars ægteskab var meget lykkeligt og 
dette har de også begge udtalt. Far karakteriserede mødet med mor som den 
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store gevinst i lotteriet, og mente at de passede som »hånd i handske«. Jeg 
mindes ikke at have hørt dem skændes, og de var altid kærlige over for 
hinanden. Dette var medvirkende til at skabe en harmonisk stemning i hjem
met. De havde en del selskabelighed mest med familien og deres musikven
ner. Det skabte en særlig atmosfære, at der ofte var levende musik i hjemmet.

Uden at føle mig forpligtet dertil mener jeg at kunne sige, at mine forældre 
var ufattelig kærlige og opofrende, og at det lykkedes dem at skabe et pragt
fuldt barndomshjem for mig og min søster Fritse.

I ægteskabet er der to børn:

A. Fritse Kiørboe, født d. 26/1 1921 på Frederiksberg, døbt smst. d. 23/3. 
Tresproglig korrespondent (eng-ty-sp) fra Handelshøjskolen i Køben
havn 1944. Død i København d. 14/1 1978.

Gift på Frederiksberg d. 4/9 1948 med Børge Christian Aabo, født d. 
11/5 1918 i Glostrup, søn af Søren Christian Aabo og Karen Valborg 
Andersen. Ægteskabet opløst.

Der er tre børn:

1. Henrik Birger Thorkild Aabo, født på Frederiksberg d. 4/1 1951, døbt 
d. 3/5 smst. Student fra Øregårds gymnasium 1968. Stud. mag.

Gift i Herlev d. 21/6 1975 med Margrethe Lind Hansen.

De har en søn:

a. Christian Erik Aabo, født d. 30/6 1977

2. Torben Erik Aabo, født d. 23/2 1955. Student fra GL Hellerup gymna
sium 1973. Stud. mere.

3. Carsten Ulrik Aabo, født i København d. 12/3 1961, døbt i Hellerup d. 
10/9.

B. Preben Kiørboe, født d. 26/3 1925 på Frederiksberg, døbt d. 5/6 smst. 
Mat. student fra Østersøgades gymnasium 1943, cand. jur. fra Køben
havns Universitet 1949. Advokatfuldmægtig hos højesteretssagfører F. 
Allerup 1950-54, fuldmægtig i Østifternes Kreditforening 1954-56, eks
peditionssekretær hos folketingets ombudsmand 1956-65 og siden kon
torchef på Forvaltningshøjskolen. Fra 1953-64 bopæl i Charlottenlund, 
siden i Klampenborg.

Gift d. 16/1 1953 i Skovshoved med Kirsten Lindholm, født i Køben
havn d. 29/4 1926, datter af Oscar Lindholm og Alma Edith Christine 
Strømberg. Student fra Ordrup gymnasium 1944. Bibliotekar ved univer
sitetsbibliotekets 1. afdeling 1945. Siden 1957 leder af Dramatisk biblio
tek.

De har en datter:

40



1. Susanne Elisabeth Kiørboe, født d. 29/5 1960, døbt i Ordrup d. 3/9. 
Student 1979 fra Zahles skole. Stud. jur. ved Københavns Universitet.

Se stamtavle D.
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CHRISTIAN KIØRBOE

af Erling Kiørboe

Far blev født på Balskov d. 30/12 1871 og døbt d. 9/5 1872 i Mørke. Efter 
studentereksamen fra Odense Kathedralskole 1889 rejste han til København 
for at studere jura, og hvor han tog juridisk embedseksamen i 1895. Fra 
1895-1900 var han by- og herredsfuldmægtig i St. Heddinge, hvorefter han til 
1917 var byfogedfuldmægtig i Århus. Derefter byfoged i Varde 1917-19 og fra 
1919-1931 politimester i Århus.

Hans embedsperiode som politimester var faktisk en misforståelse, ja nær
mest en tragedie. Hans natur passede ikke til at være politimand. Han var et 
meget venligt menneske og havde, hvad man kan kalde »sjælens adel« eller 
»hjertets enfoldighed« - han ville ikke tro noget ondt om nogen, og det er jo 
ikke altid den indstilling, der passer sig for en politimand. Far havde endvi
dere den ulyksalige trang til at være vennesæl, og han nød at blive kaldt 
»mester« - med et slag på skulderen.

I den situation er det nemt at forstå, at han lod sig lokke som kautionist 
ind i gældsforpligtelser, som han ikke sjældent p.g.a. debitorernes manglende 
betalingsevne blev nødt til at indfri, hvilket naturligvis fik alvorlige konse
kvenser for hans økonomi. Problemer af lignende art havde han på kontoret, 
hvor én af hans kontorister stjal af politikassen og rejste til Sydamerika, 
hvorfor far som den ansvarlige leder måtte betale det stjålne beløb af egen 
lomme.

Skærmydsler med den »kulørte presse« havde han idelig, da den gengav 
hans udtalelser forkert, og dertil kom, at hans ulyksalige trang til at spille 
l’hombre bragte ham i vanskeligheder, når han sad og spillede kort på diverse 
restauranter til langt ud på natten, skønt beværtningen efter politivedtægten 
skulle have været lukket for længst. Ved flere lejligheder måtte han rejse til 
København for at besvare spørgsmål fra justitsministeriet, der jo fik alle 
skriverier forelagt.

En tiltagende døvhed kombineret med de føromtalte fortrædeligheder fik 
far til at søge sin afsked som politimester i 1931. Han havde imidlertid opnået 
bestalling som sagfører, stadig i Århus, hvor hans kundekreds især bestod af 
mange af hans gamle venner, der naturligvis også satte pris på hans store 
juridiske viden. Fra 1922 og til sin død var han endvidere revisor i Nye Jydske 
Købstadskreditforening.

Far var af naturen, ligesom farfar, et muntert udadvendt selskabsmenne
ske, der som så mange andre ligestillede nok kunne nyde et glas og et spil 
kort; men dertil var han dybt religiøs. Hans tiltagende døvhed og hans em- 
bedsmæssige vanskeligheder gjorde imidlertid hans sidste år triste. Hans stør
ste fornøjelse, Thombren, fik en brat afslutning efter 50 års udøvelse, da han 
ved en l’hombreaften på Hotel Skandinavien mente, at modspillerne udnyt
tede hans døvhed til at tale sammen om kortene.

Den 7/3 1953 døde far på Århus Amtssygehus efter en prostataoperation.
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Han var R. af D.
Min mor, Marie Elisabeth Kaempffe, blev født i Århus d. 18/6 1876 og 

døbt d. 22/10 smst. Hun var datter af den velstående slagtermester Julius 
August Kaempffe og hustru Marie Christensen.

Far og mor blev gift i Århus Domkirke d. 30/1 1909.
Mor var lige som far meget religiøs og læste ofte i gudelige skrifter. Hun 

havde tillige en god forstand og deltog naturligvis ofte i den megen selska
belighed. Da far var død afviklede hun hjemmet i Fredensgade ganske stor
artet, hvorefter hun flyttede på en pension i Classensgade i København.

Her skulle hun imidlertid ikke leve længe. Hun var efterhånden blevet 
tykkere og tykkere - uden at spise meget - og det viste sig, at hun i mange 
år havde lidt af mavekræft uden at have smerter. Hun døde stille d. 7/8 1954 
i København.

I ægteskabet er der én søn:

A. Erling August Kiørboe, født d. 1/8 1910 i Århus og døbt i domkirken 
5/11. Realeksamen 1926. Uddannet i handelsvirksomhed og har i tidens 
løb været beskæftiget med handel på mange forskellige områder. 1940 
bosat i København og siden 1955 i Birkerød.

Gift d. 24/10 1942 i København med Bertha Eriksen, født d. 3/8 1920 
i Kolding og døbt 19/9 smst. Hun er datter af lærer Erik Eriksen og 
lærerinde Thyra Bentsen.
Student 1939 fra Kolding Højere Almenskole, fysioterapeuteksamen 
1941 fra Teilmanns kursus. 1942-46 ansat på Dr. John Olesens klinik i 
København. Siden 1955 privatpraktiserende og plejehjemsansat i Birke
rød.

De har tre børn:

1. Birgitte Kiørboe, født i København d. 2/6 1946, døbt smst. Student fra 
Birkerød Statsskole 1965, fysioterapeut fra Teilmanns skole 1969. Fra 
1970-71 fysioterapeut ved C.P.-klinikken i København og 1971-72 i Delft 
i Holland. 1974-76 assisterende oversætter ved EF-kommissionen i Brux
elles og 1977-78 fysioterapeut ved Ålborgskolen i Ålborg. 1978-79 ved 
Holstebro Højskole (musiklinie).

2. Elizabeth Kiørboe, født i København d. 27/2 1949 og døbt smst. Student 
fra Birkerød Statsskole 1968. Død d. 7/4 1969 i Frankrig efter et færd
selsuheld.

3. Jeanette Kiørboe, født i Birkerød d. 7/4 1959 og døbt 30/6 smst. Real
eksamen 1976. Studieophold i USA 1978.

Se stamtavle E.
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STEFFEN CHRISTIAN JULIUS LANDKILDE KIØRBOE

af Jørgen Kiørboe

Min farbror Steffen blev født den 13. oktober 1879 i Eiby mølle ved Odense 
som det første barn i ægteskabet mellem min farfar og farmor Carl August 
Kiørboe og Anna Landkilde.

Han fik sin barndom og tidlige ungdom i Kaals mølle ved Assens og på 
Fænø hovedgård, og han har selv givet en meget smuk og levende beskrivelse 
af livet her i afsnittet om faderen i Familiebog II (side 58). Steffen tog 
præliminæreksamen fra realskolen i Assens, hvorefter han lærte landbrug og 
blev landbrugskandidat fra Landbohøjskolen i København.

I 1907 rejste han til Rusland, hvor han uddannede sig som kulturtekniker 
ved universitetet i Dorpat. Herefter arbejdede han nogle år med afvanding 
og grundforbedring på de store godser i Estland. Der er bevaret en lang 
række breve, som Steffen skrev under sit ophold i Rusland til sine forældre, 
altid underskrevet »Eders hengivne søn Steffen Kiørboe«. Når man læser 
disse gamle breve, kan man følge hans færden derovre, og samtidig stiger 
livet i det gamle Rusland lyslevende frem. I et af brevene fortæller han f.eks. 
om sit første besøg i Set. Petersborg, hvor de pragtfulde paladser og kirker 
og trængselen af slæder på Newsky Prospekt gjorde et overvældende indtryk 
på ham.

Ved første verdenskrigs udbrud i 1914 måtte han opgive sit arbejde som 
kulturtekniker. Han bestemte sig til at flytte til Set. Petersborg, hvor han 
startede virksomhed med import og eksport i samarbejde med »Russisk Han
delskompagni«, der ejedes af familien Plum, som han kendte fra Assens. 
Endvidere var han korrespondent for Berlingske Tidende, til hvem han 
sendte daglige telegrammer under mærket »Iwan«.

Steffen blev i Set. Petersborg under hele krigen og oplevede oktoberrevo
lutionen i 1917. Han klarede sig tilsyneladende igennem trods de meget 
vanskelige forhold og kunne endda hjælpe andre, hvad en efterladt rejsetil
ladelse med Trotskis underskrift og en takkeskrivelse fra sønderjyske krigs
fanger vidner om.

11918 måtte han give op og rejse hjem til Danmark. Men i 1919 rejste han 
ud på ny, dennegang til Kaukasus, der havde løsrevet sig fra Sovjetunionen. 
Formålet med rejsen var at købe tæpper, men ekspeditionen mislykkedes, da 
landet blev tilbageerobret af den røde hær, og selv måtte han redde sig om 
bord på et britisk krigsskib.

Ved sin hjemkomst fra Rusland troede Steffen, at de erfaringer og gode 
sprogkundskaber i tysk, fransk og russisk, som han havde erhvervet sig under 
opholdet derovre, ville kunne kvalificere ham til en stilling i hjemlandet. En 
periode syntes han at have heldet med sig, idet han blev ansat i »Transatlan
tisk Kompagni« (igen familien Plum) og udsendt til afdelingen i Paris. Ved 
kompagniets sammenbrud måtte han imidlertid på ny vende tilbage til Dan
mark.
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Han stod nu over 40 år gammel uden stilling. Han fandt det ikke muligt at 
vende tilbage til landbruget og tog som en nødløsning fat på grossist- og 
agenturvirksomhed. Dette var imidlertid ikke hans rette felt, og man kan 
spørge sig selv, hvorledes han overhovedet klarede sig igennem de mange år. 
Forklaringen er vel, at han levede til det yderste spartansk. Han boede i en 
årrække i lejede værelser i bLa. Bredgade og Ovengaden oven Vandet, indtil 
han fik en egen P/2 værelses lejlighed i Classensgade på Østerbro. Det blev 
ikke lettere, efterhånden som han blev ældre, men med sin gammeldags, 
konservative indstilling afviste han stædigt tanken om at søge hjælp hos det 
offentlige. Det var derfor med det største besvær, at hans søster Annalise fik 
overbevist ham om, at tiderne havde ændret sig således, at folkepension nu 
var blevet en ret for alle, som det ikke var nogen skam at tage imod.

Årene i udlandet havde gjort Steffen ensom, og han giftede sig aldrig. Han 
havde nogle få gamle venner, men havde svært ved at omgås andre, idet hans 
baggrund og interesser var så usædvanlige. Hans store lidenskab var at drøfte 
storpolitik, og han havde svært ved at finde nogen at dele denne interesse 
med.

Han havde livet igennem det smukkeste forhold til sin søster Annalise, og 
besøgene hos hende og hendes mand, kaptajn Einar Holm (Muk) i Snekker
sten var de store lyspunkter i hans tilværelse. Der var over hans væsen noget 
gammeldags chevaleresk. Han nød at være med ved selskabelige lejligheder, 
hvor han mødte op yderst velklædt og kunne holde en klog og morsom tale. 
Han skrev også glimrende, hvilket hans bidrag til Familiebog II om hans far 
Carl August og hans bror Nicolai er udmærkede eksempler på.

Man må vist sige, at Steffen fik en mærkelig skæbne, idet han ligesom blev 
slået ud af kurs, således at han ikke fik mulighed for at udfolde sine evner og 
menneskelige egenskaber.

Han døde den 4. januar 1970 i en alder af 90 år og blev efter sit ønske 
begravet i de ukendtes grav på Vestre Kirkegård.

Se stamtavle E.
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NICOLAI AUGUST KIØRBOE

af Jørgen Kiørboe

Nicolai, der blev født d. 14/3 1882 i Eiby mølle og døde d. 18/5 1926 i Ålborg, 
er fyldigt omtalt i familiebog IL

Han blev gift d. 3/4 1920 i København med Marie-Louise Schiøler, født d. 
13/11 1891 i Hjørring, datter af kaptajn Rasmus Christian Schiøler og Elise 
Lucie Christine Schou. Efter at have gået i Marie Ammentorps Højere Pi
geskole fik hun uddannelse som violinist hos Max Schliiter og professor 
Auer. Har siden 1914 givet koncerter, fra 1931-64 som violinist i Det Kgl. 
Kapel. Fra 1929 og til sin død d. 19/3 1980 boede hun i Statsembedsmændenes 
Samråds Enkebolig på Amager.

I ægteskabet er der 2 børn:

A. Morten Kiørboe, født i Ålborg d. 14/12 1921, døbt smst. d. 14/3 1922. 
Chauffør.

Gift d. 13/3 1949 i København med Lily Marie Olsen, født d. 4/4 1917 
i Slotsbjergby ved Slagelse, datter af smed Valdemar Olsen. Uddannet 
som kontorassistent. Ingen børn. Bopæl i Vanløse.

B. Jørgen Kiørboe, født i Ålborg d. 21/1 1924, døbt smst. d. 14/3. Student 
fra Sorø Akademi 1942, cand. jur. 1949 fra Københavns Universitet. 
1949 sekretær i landbrugsministeriet, 1954 fuldmægtig og fra 1966 eks
peditionssekretær sammesteds. Siden 1959 bosat i Virum.

Gift d. 17/7 1954 i Odense med Inge Margit Rasmussen, født d. 28/5 
1929 i Odense, datter af fabrikant Max A. Rasmussen og Johanne Marie 
Kathrine Larsen. Student fra Set. Knuds gymnasium 1948, tresproglig 
korrespondent 1952 fra Handelshøjskolen i København. Fra 1952-54 
korrespondent i ØK’s passagerkontor.

De har tre børn:

1. Niels Kiørboe, født d. 13/7 1955 i København, døbt 9/10 smst. Student 
1974 fra Virum Statsskole. Studerer nationaløkonomi ved Københavns 
Universitet.

2. Christian Kiørboe, født d. 16/2 1958 i København, døbt smst. d. 1/6. 
Student fra Virum Statsskole 1976. Studerer musik ved Københavns 
Universitet.

3. Anne Marie Kiørboe, født d. 18/11 1962 i København, døbt d. 3/3 1963 
i Lyngby. Gymnasieelev på Virum Statsskole
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ANNA ELISABETH HOLM, født KIØRBOE

af Jørgen Kiørboe

Min faster Anna Elisabeth eller Annalise, som hun altid kaldte sig, blev født 
4/10 1884 i Assens. Mine bedsteforældre, møller Carl August Kiørboe og 
Anna Landkilde, havde netop året før købt Kaals Mølle lige syd for Assens 
og her på dette idylliske sted tilbragte Annalise sin barndom sammen med de 
tre ældre brødre, Christian, Steffen og Nicolai.

I 1897 flyttede familien over til Fænø, hvor min farfar forpagtede hoved
gården Fænøgård. Det liv, der udfoldede sig disse to steder er meget smukt 
beskrevet i familiebog II (se side 63) som en sorgløs og lykkelig tid, der dog 
overskyggedes af økonomiske vanskeligheder, som først førte til, at Kaals 
Mølle måtte sælges og dernæst, at forpagtningen af Fænøgård måtte opgives.

I 1910 begyndte et nyt afsnit af Annalises liv, idet hun den 8. april af 
sognepræsten i Kolding, Carl William Kiørboe, blev viet til premierløjtnant 
Einar Holm f. 18/2 1877 som søn af kgl. bygningsinspektør, professor H.J. 
Holm. Annalise og hendes mand, kaldet »Muk«, boede først i Fredericia og 
derefter i Vordingborg, hvor de deltog i garnisonsbyens liv og selskabelighed, 
som man kan læse om i de to bøger »Provins« og »Oldemors portræt«, som 
onkel Muk skrev om dette miljø.

Efter 1. verdenskrigs afslutning tog onkel Muk sin afsked fra hæren og 
flyttede til København. Pensionen som kaptajn var mere end beskeden, og 
selvom den blev suppleret med indtægter fra forskellig undervisning, var det 
svært at få det til at løbe rundt. Heldigvis fik de i 1930 mulighed for at flytte 
til Snekkersten, hvor de fik fribolig i stiftelsen »Officershjemmet«. Huset, 
der er tegnet af onkel Muks far, har have ned til Strandvejen og udsigt over 
Sundet til Sverige og Hven. »Kystens diamant« kaldte de det selv med hen
visning til det nærliggende mindre lødige hotel »Kystens Perle«. Deres gæstfri 
hjem i Snekkersten var et dejligt sted at komme på besøg. Den smukke 
beliggenhed med udsigten over Sundet og den store gammeldags lejlighed 
med møbler fra deres respektive barndomshjem gav stedet en særlig atmo
sfære, som sammen med de to gamle menneskers munterhed og hjertelighed 
gjorde, at man altid følte sig godt tilpas.

Det var vanskeligt at forstå, at onkel Muk havde været officer i fodfolket, 
for han forekom alt andet end militaristisk. Snarere virkede han som en 
tusindkunstner fra en længst forsvunden tid. Han skrev som nævnt 2 bøger, 
flere revyer og et utal af morsomme vers og sange. Desuden kunne han 
tegne, male og lave legetøj til alle de børn, der kom på besøg. Samtidig var 
han en afholdt lærer i matematik på Teknisk Skole i Helsingør. Hans ynd- 
lingslæsning var Holbergs komedier, som han havde i Rahbeks udgave, og 
som han kunne udenad. Gav man ham et stikord fra en af komedierne, kunne 
han på stående fod gengive hele den pågældende scene.

Annalise var et meget hjertevarmt menneske. Hun fik ikke selv nogen 
børn, hvad der nok var et savn for hende, men det gav hende desmere 
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lejlighed til at være noget for andre i familien. Det gjaldt først og fremmest 
hendes far, der i sine sidste år var alene og uden midler, hendes broder 
Steffen, samt hendes og onkel Muks nevøer og niecer. Trods de beskedne 
økonomiske forhold var hun altid meget velklædt og førte sig med en egen 
værdighed. »Jeg har aldrig haft nogen penge, men jeg har altid boet smukt«, 
sagde hun engang. Man kunne måske have undt hende, at hun med sin 
dygtighed og gode forstand havde haft lidt større forhold at virke under, men 
ægteskabet med onkel Muk var meget lykkeligt, og de kunne i 1960 fejre 
guldbryllup sammen.

Kort tid efter, i januar 1962, døde onkel Muk. Annalise blev boende i 
endnu 10 år i Snekkersten, indtil hun kort før sin 90 års fødselsdag flyttede 
til Dronning Ingrids plejehjem »Bøgehøjgård« i Hornbæk. Også her lykkedes 
det hende at få en hyggelig stue, hvor man var glad for at besøge hende, men 
de sidste år var vanskelige. »Kiørboerne har den fejl, at de ikke forstår at dø 
i tide«, sagde hun. 21. november 1979 døde hun 95 år gammel og blev 
begravet på Egebæksvang kirkegård på et smukt sted lige i skovbrynet og i 
nærheden af Sundet.

Se stamtavle E.
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Carl August Kiørboe 
(Odder Museum).

Steffen Christian Julius 
Landskilde Kiørboe 
(Foto hos Erling Kiørboe).

Nielsine Caroline Kiørboe 
født Kondrup (1850-1872) 
(Foto hos Erling Kiørboe) Anna Petrine Cathinka 

Kiørboe født Landkilde 
(Foto hos Jørgen Kiørboe).
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Christian Kiørboe 
(1871-1953)
(Foto hos Erling Kiørboe).

Marie Elisabeth Kiørboe 
født Kaempffe 
(Foto hos Erling Kiørboe).

Marie-Louise Kiørboe 
født Schiøler 
(Foto hos Jørgen Kiørboe).

Nicolai August Kiørboe 
(Foto hos Jørgen Kiørboe).
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Einar Holm og Anna Elisabeth født Kiørboe (Foto hos Jørgen Kiørboe).

Charlotte Kiørboe født Haugsted 
(Odder Museum).

Emil Henrik Kiørboe 
(Odder Museum).
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Asta, Helene, Axel, Charlotte og Emik Kiørboe. Omkring 1900 
(Foto hos Johanne Lav).

Oluf Arnold Mohr 
(Foto hos Johanne Lav).

Helene Mohr født Kiørboe Ca. 1915 
(Foto hos Johanne Lav).
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Axel Kiørboe
(Foto hos Johanne Lav).

Ingeborg Kiørboe født Johnsen 
(Foto hos Johanne Lav).

Asta Haxthausen født Kiørboe. 1914 
(Foto hos Johanne Lav).

Henrik Sophus baron Haxthausen 
(Foto hos Johanne Lav).
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Efterkommere efter 
EMIL OG CHARLOTTE KIØRBOE

Af Johanne Lav

Bedstefar og bedstemor blev gift d. 11/9 1874. I sine erindringer skriver han 
kort om det flotte bryllup og det tarvelige udstyr, men om bolig og familieliv 
hører vi intet, før familien i 1879 eller 1880, bestående af forældre, 2 børn og 
en barnepige, indlogerer sig på et hotel i Kerteminde, hvor de for en måneds 
ophold betalte 100 kr. »Sagen var den, at vort barn nr. 2, vor søn Axel, der 
dengang var 2 å 3 år sammel, led meget af den såkaldte engelske syge i 
benene, og lægen havde tilrådet at bruge saltvandsbade for ham.« Det må jo 
have hjulpet, for han har da aldrig haft mén af sygdommen; men han har 
rigtignok altid været en vandhund.

I 1882 købte bedstefar sammen med sin svigerfar arkitekt Haugsted en 
gammel gård på Vestergade i Odense. Dens grundareal var ca. 10000 kva
dratalen og gik helt ned til Odense Å. Hovedbygningen blev revet ned, og 
der blev opført en stor ejendom med port i midten, kælder og butikker 
forneden og lejligheder på første og anden sal. En dejlig have blev plantet 
med bådebro ud i åen.

Der havde de en snes år en dejlig 6-værelses lejlighed med gæstekammer 
på loftet. »Denne gård betragter alle vore børn som deres barndomshjem, 
uagtet ingen af dem er født i den; thi der var rigtignok plads for dem at tumle 
sig i gård og have«, skriver bedstefar. Så det var her, min far og hans søster 
trådte deres børnesko og faktisk opholdt sig, til de forlod hjemmet.

Mine bedsteforældre må have været usædvanlig milde opdragere, og bør
nene fik aldrig smæk - højst viftede bedstefar efter min far med servietten, 
mens far løb rundt om bordet. Børnene har været vant til at besøge deres 
bedsteforældre Haugsted, hvor også juleaften blev fejret hvert andet år.

Ligesom i min mors hjem og i mit barndomshjem havde børnene en trapez 
(man lagde dengang vægt på en god holdning, og det fik man af at slå 
svalereder), som hang i en døråbning. Engang ville de lave cirkusforestilling 
for deres forældre, og så tog min far sin mors røde uldklokke og klippede den 
i stykker til bukser til Asta. Asta var bedstefars øjesten, og hun kunne vikle 
ham om sin lillefinger, så hun fik alt, hvad hun pegede på. Engang da for
ældrene skulle ud om aftenen, gav bedstemor sine børn 3 æbler. Så snart hun 
var gået, sagde Asta: »Jeg vil have det største. Hvis jeg ikke får det største, 
springer jeg ud af vinduet.« Og hun op i vindueskarmen.

Far og Helene har gået til husflid (far har fået præmie), og Helene har 
snittet rammer og æsker i træ og også et lille bord, som findes endnu. Hun 
har været meget dygtig og flittig til al slags håndarbejde. Også porcelæns
maling har hun givet sig af med, og der findes et kaffestel, som hun har malet. 
Far havde blandt sine skolekammerater gode venner, som han legede med i 
haven; hans bedste ven var Johan Høybye, som han kunne »tie så dejligt 
sammen med«, for far var ret ordknap. Men gale streger kunne de også lave, 
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for de skød efter bedstefars græskar med luftbøsse, og de skød lygteglassene 
itu på den anden åbred uden nogen sinde at blive mistænkt. Far har også 
været anfører for en flok drenge.

I 1904 solgte bedstefar gården og byggede villaen på Biilowsvej 2. Da var 
de to ældste gift. Asta, der kun var 22, havde to værelser ovenpå: Et lille bitte 
soveværelse med dør ind til dagligstuen, hvor der stod et klaver og hvor der 
var trapez i døren. Hun har da været i fuld gang med at uddanne sig i sang 
og klaverspil. På et tidspunkt boede hun hos mine forældre, mens hun fik 
sangundervisning i København.
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HELENE MOHR, født KIØRBOE

Af Johanne Lav

Helene blev født i Odense d. 8/6 1875. Hun traf sin tilkommende mand under 
et ophold hos en familie, hvor han kom på besøg. Det var kærlighed ved 
første øjekast. Men da hans kone lige var død i barselsseng fra en lille dreng, 
fandt Helene det passende, at de ventede 3 år med at gifte sig, og i den tid 
skrev de kun sammen. Den 8/5 1896 giftede hun sig så med læge Oluf Arnold 
Mohr og blev derved mor til den tre år gamle Agnar.

I 1906, da de boede i Varde, adopterede de en lille nyfødt pige, som 
Helene med hjælp af min mor hentede i Fredensborg. Hun blev døbt Gud
run. Den trettenårige Agnar var da forlængst væk fra hjemmet og boede hos 
mine bedsteforældre i Odense for at gå i katedralskolen lige til studentereks
amen.

Det er underligt at tænke sig, at mine bedsteforældre har passet og opdra
get en dreng, efter at de havde deres egne børn fra hånden. Dette er hverken 
blevet fortalt eller nedskrevet før, og jeg finder det meget rosværdigt, i en 
fremrykket alder og med kun én pige i det store hus. Senere havde de Helene 
og Gudrun i alle sommerferierne, og da bragte bedstemor dem selv morgen
maden på sengen.

I 1909 købte dr. Mohr en praksis i Nykøbing Mors, men den blev ikke så 
god, som han havde ventet, idet den afdøde læges søn selv nedsatte sig som 
læge i byen og fik alle patienterne. Dr. Mohr havde da mest patienterne ude 
på landet, hvortil han blev hentet eller kørte i hestevogn, kane eller båd. Tit 
var der ikke tid til at skifte, og han måtte da vade gennem snedriver i tynde 
sko.

I 1917 var der tyfusepidemi i Nykøbing. Da havde Mohr »Frelsens Hær« 
og hele Teknisk Skole belagt og med henholdsvis 6 og 12 sygeplejersker til 
pasning. Helene var dødsyg, men Gudrun blev sendt væk i tide.

Helene holdt en tid børnehave, for hun elskede at have med børn at gøre. 
Hun rejste meget og besøgte slægt og venner. Jeg ved ikke, hvor mange 
gange hun har besøgt sin søster og svoger Asta og Henrik Haxthausen i Paris; 
men én gang var hun ventet, og onkel Henri var på banegården - men der 
var ingen »Lene«. Himmel og jord blev sat i bevægelse, og til sidst blev hun 
fundet: Hun lå i sin sødeste søvn i en kahyt på et skib, der skulle sejle til 
England.

Mohrs havde stor interesse for teater, og når de kom til København, skulle 
de se det hele. De har begge været amatørskuespillere og var gode oplæsere 
- også af skuespil.

1 1934 solgte Mohr sin praksis, og de flyttede til København, hvor han døde 
d. 30/7 1937. På det tidspunkt var jeg i Irland med min familie. Efter krigen, 
når vi kom hjem på ferie, besøgte vi Helene i hendes lille lejlighed i Valby 
eller i Tibberup hos far og mor, hvor hun gik lange ture.
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Da Gudrun blev enke besøgte de hinanden meget og foretog også en rejse 
til Kina sammen. Da Gudrun blev mere og mere invalid gjorde hun indkøb 
for hende og redte hendes seng. Hun var nu så gammel, at hun skulle ringe 
hver dag til Gudrun; men en dag ringede hun ikke. Gudrun tog da hen til 
hende i taxa og fandt hende med brækket ben - hun havde ligget i mange 
timer. Hun blev indlagt på Frederiksberg Hospital, men blev ikke rask; de 
gjorde intet for at holde en 90-årig i live. Halfdan og jeg besøgte hende på 
hendes sidste fødselsdag. Hun døde d. 4/8 1964.

Lige før hun døde, lå hun og talte med sin bedstefar, den gamle møller 
Kiørboe, som hun så og var glad og forbavset over, at han var kommet for 
at hente hende.

Oluf Arnold Mohr var født d. 23/8 1864 i København som søn af cand. theol., 
senere sognepræst Johan Jacob Mohr og hustru Luise Marie Sophie Ahren- 
sen. Student 1883 fra Metropolitanskolen og cand. med. 1889. Sessionslæge 
og læge ved Alm. Hospital og Kommunehospitalet 1890. Praktiserende læge 
i Stenstrup 1890, i Hedensted 1895. Jernbanelæge 1895. Praksis i Varde 1901 
og fra 1909 i Nykøbing Mors. Død d. 30/7 1937 i København.

Han var gift 1. gang d. 11/3 1892 med Anna Caroline Jensen, født 28/6 1866 
i København og død 21/4 1893 i Stenstrup, med hvem han havde sønnen 
Agnar Mohr, født 1893, cand. jur., død 1936.

Helene og Arnold Mohrs datter:

Gudrun Mohr, født 25/5 1906 i Fredensborg. Skolegang i Nykøbing 
Mors, afgang fra Mørks Skole i Hillerød. Fik klaverundervisning, bl.a. 
hos organisten August Feising, men afbrød studierne og giftede sig med 
ham i Nykøbing Mors d. 24/1 1925. Eksamen fra Det kongelige Teaters 
elevskole. Uddannede sig til recitatrice hos bl.a. Henrik Malberg, Vil
helm Rosenberg og Ejnar Juhl. Debuterede i 1935 og optrådte derefter 
i 25 år. Har også reciteret i radio og TV.

Louis Villiam August Feising, født d. 4/10 1879 i København, og død på 
Frederiksberg d. 27/12 1953. Han var musiklærer, organist ved Markus- 
kirken og musikkritiker ved Nationaltidende.

Se stamtavle E.
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AXEL KIØRBOE

Af Johanne Lav

Far blev født i Odense d. 10/7 1878 som næstældste barn af Emil og Charlotte 
Kiørboe. Han tog eksamen fra Niels Brocks Handelsskole i 1899 og fortsatte 
derefter sin uddannelse i udlandet.

Far og mor traf hinanden på Langelinie St. Bededags aften 1898. Mor 
spadserede med sin skoleveninde Anna Henckel, og så mødte de Annas 
fætter Axel. Skønt mor var forlovet, var det en let sag for far at blive inviteret 
alle de steder, hvor mor kom, og således gøre hende sin opvartning, så til 
sidst måtte hun bøje sig - selv om han dansede rædsomt - og de blev forlovet.

Far havde jo en lang uddannelse foran sig og måtte opholde sig i Skotland, 
London og Tyskland; men somme tider lykkedes det ham at komme en lille 
tur hjem med et af Ove Haugsteds fragtskibe. Han havde ved en lejlighed 
Shakespeares samlede værker med hjem til mor, og hun har virkelig læst dem 
alle. Mens han var i Hamborg, blev mor inviteret med til et bryllup hos hans 
»plejefamilie« dér.

I 1903 løste far grossererborgerskab i København, og i 1904 hjalp hans far 
ham med at starte eget firma, idet han ved kontrakt bandt ham til grosserer 
J.F. Halling. Det blev til »Axel Kiørboe & Co«. Forretningen lå i Peder 
Skrams Gade og handlede med bogtrykkerartikler.

Da forretningen lod til at give et rimeligt udbytte, kunne mine forældre 
gifte sig d. 14/11 1905. Det blev til et stille bryllup, for morfar var død samme 
år, men de havde jo ventet i syv år. De kom til at bo i Tordenskjoldsgade 5, 
over for Det kongelige Teater. Mors rundelige udstyr og hendes gode smag 
havde skabt et dejligt hjem.

De første år boede de om sommeren på badehotel; jeg blev født i 1907 og 
kan huske Rørvig. Senere, da min søster Inger var født, boede vi i fiskerhuse 
i Humlebæk og Snekkersten hele sommeren, så far måtte tage ind og ud. Vi 
trivedes under meget små forhold medbringende barnesenge, køkkentøj og 
ung pige. Men det vigtigste af alt var nok vandgangen fra strand og badehus 
med badetider; små børn skulle have søbade og dyppes til halsen, enten de 
ville eller ej.

I årene før 1. Verdenskrig var der megen selskabelighed i København, og 
man gav et årligt middagsselskab for sin omgangskreds; hvis man dækkede 
til 24 blev det jo til mange selskaber. Retterne var mange, og der var altid 
østers før suppen. Når mine forældre klædte sig på til selskab, sad jeg i sengen 
og beundrede mor i hendes fine kjole, så smuk hun var. Far og mor gik også 
tit i teatret, og de holdt meget af opera og ballet. I det hele taget elskede de 
sang. Mor sang vuggesange for os og lærte os de første sange, og havde vi 
gæster, var der altid én, der kunne synge og spille til underholdning.

Da jeg var 6 år og var kommet i skole på Østerbro, flyttede vi til Rosen
vængets Sideallé. Næsten hver dag, når mor med min lillesøster hentede mig 
fra skole, gik vi tur hen til mormor i Stockholmsgade lige ved Sølvtorvet. Der 
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var mine to mostre og deres børn, så mormor havde den glæde hver dag at 
være sammen med nogle af sine børn.

11915 byggede far sommerhuset i Tibberup ved Espergærde, og vi flyttede 
ind før det knap var færdigt. Mens det blev bygget, havde vi nemlig boet i en 
vognmandsgård i nærheden for at tilse byggeriet. En stor have blev anlagt; 
der skulle være plæner, nøddegang, granskov og frugtplæne ligesom i 
Odense. Dér boede vi hver eneste sommer, til vi søstre blev gift, og senere 
kom vi dér med vores børn. Dér kom mormor ud og boede i de fire som
mermåneder, da hun ikke mere kunne bo alene. Dér besøgte bedsteforæl
drene (Kiørboe) os og boede på Hotel Gefion. Dér har vi haft besøg af 
Haxthausens, og dér har Helene og Asta været et par uger hvert år, efter de 
blev enker. Dér boede far, da mor var død, alene med sin husholderske, og 
han syntes det var det dejligste sted i verden.

I 1917, da jeg var 10 år gammel, fik jeg en lillesøster, Ellen. Bedstefar 
havde ellers bestilt en dreng, for at navnet kunne gå videre; så ville han 
bekoste hans uddannelse. Men det blev altså en pige, som mor tog noget 
mere lempeligt på end på Inger og mig. Inger har nu været så meget syg, men 
jeg har fået mange endefulde og smæk (de andre vil nok sige, at det har de 
også), mest fordi jeg var langsom. Men tro nu ikke, at jeg derfor er vokset 
op med en utryg fornemmelse - tværtimod. Jeg har altid været mørkeræd, og 
i en periode græd og kaldte jeg hver aften, fordi jeg lå så langt fra dem. Når 
mor så kom og »varmede min ende«, følte jeg mig først tryg nok til at sove.

Ja, mor var uligevægtig, måske fordi hun altid havde hovedpine, men hun 
var alligevel vidunderlig, varm og levende i alt hvad hun foretog sig. Far var 
langsom og rolig, undtagen når han skulle med toget om morgenen. Han var 
meget tilfreds med sine tre døtre og savnede ikke sønner.

Mine forældre læste meget. De har altid været i en læsekreds, så de fik alt 
det ny. Mor læste højt for os - særlig digte - og det har altid været en stor 
glæde for far, når vi fik mor til det.

I hele min barndom og skoletid foretog far og mor kun to rejser, men 
somme tider var far på forretningsrejse eller til en messe. Engang var de på 
en ønsketur i bil med mine søstre og min svoger, hvor de var i Sønderjylland, 
særlig Christiansfeldt, Fanø og Ringkøbing - det var en hel valfart.

1 1937 rejste jeg med min familie til Irland og havde ingen forbindelse med 
Danmark indtil året efter krigen, da far og mor fløj over for at besøge os i 
England, hvor vi da boede. De havde ikke fløjet før, og gensynsglæden var 
stor. Far besøgte en messe i London, og gjorde det nogle år i træk, mens mor 
kun nåede det et par gange. Hun havde ikke været rask i sine sidste år og 
havde haft en del operationer. Hun døde efter en operation 71 år gammel d. 
16/10 1951 i København.

Far var blevet af med Halling, der var død, og havde købt hans enke ud. 
Han havde klaret sig under krigen ved at opkøbe gamle maskiner og ansætte 
en ingeniør til at gøre dem i stand. Men to af hans medarbejdere havde fået 
meget at skulle have sagt og var blevet uundværlige, og så blev firmaet lavet 
til et aktieselskab. Efter fars død førte de firmaet videre.

Far overlevede mor i 13 år og levede som sædvanligt i Bredgade 21, hvor 
han havde to altaner, og i Tibberup. Husholdersken frk. Gade blev hos ham, 
og alt foregik på den vante vis; kun måtte han ikke mere gå i vandet - et stort 
savn.

1 1964, da far var i bedring efter en galdeblærebetændelse, stod han forkert 
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ud af sengen og brækkede låret. På hospitalet ville benet ikke gro sammen, 
galdeblærebetændelsen blussede op igen, og han døde 86 år gammel d. 30/9 
1964.

Om mor skal kort nævnes, at hun er født Ingeborg Marie Johnsen d. 3/3 
1880 i Ringkøbing, datter af partikulier Henrik Johnsen og hustru Anna 
Johnsen.

Axel og Ingeborg Kiørboes børn:

A. Johanne Kiørboe, født 3/3 1907 og døbt 12/5 i Holmens kirke. Nysproglig 
studentereksamen 1926 fra Ingrid Jespersens Skole.

Gift d. 7/5 1929 i København med civilingeniør Halfdan Johannes 
Steffens Lav, født d. 17/11 1901 i Forserum i Sverige som søn af stabsof- 
ficiant Hans Lauritz Lav og hustru Valborg Petersen. Matematisk-natur- 
videnskabelig student fra GI. Hellerup Gymnasium 1919, cand. polyt. 
(bygningsingeniør) 1925. Aftjente sin værnepligt som kornet og sekond
løjtnant i ingeniørregimentet i København 1926-28. Ansat i Danalith A/S 
i København 1926, i Tileman & Co Ltd i London 1928, igen i Danalith 
1930 og fra 1936 i Cement Ltd i Irland. Fik i 1944 tilbudt en stilling som 
manager i The Rugby Portland Cement Ltd i Rochester i Kent, England, 
hvor han var til pensioneringen i 1969. Siden 1970 bosat i Sæby ved 
Kirke-Hyllinge.

De har fire børn:

1. Bent Lav, født 9/6 1930 i London og døbt 3/8 i Egebæksvang kirke. 
Eksamen fra Kings School i Rochester 1948, værnepligtig løjtnant i 
Corps of Royal Engineers og garnisonsingeniør i Tyskland 1955-57, ba
chelor of science (bygningsingeniør) fra University of London 1957, in
geniør hos Christiani & Nielsen i København 1957-59, udlånt derfra til 
det rådgivende ingeniørfirma P.E. Malmstrøm 1959-60, hos Larsen & 
Nielsen Constructor A/S i København 1960-66, leder af normsekretaria
tet i Dansk Ingeniørforening 1966-78, derefter selvstændigt arbejde som 
projekterende ingeniør og med teknisk oversættelse, fra 1980 hos Grøn
lands tekniske Organisation.

Gift d. 2/9 1957 i Skovshoved med Ida Elisabeth Petersen, født d. 18/5 
1935 i Århus som datter af Alfred Marius Petersen og Karen Marie 
Elisabeth Kristoffersen. Døbt 4/8 i Gjerrild. Hun tog realeksamen 1951, 
studentereksamen fra Rønde Studenterkursus 1953, engelsk korrespon
denteksamen fra Olympia-skolen 1955. Fra 1955-58 korrespondent hos 
Hans Buch & Co og siden 1973 pædagogisk børnehavemedhjælper.

De har tre børn:

a. Annette Elisabeth Lav, født 6/12 1959 på Frederiksberg. Nysproglig 
student fra Zahles skole 1978, gymnastiklederuddannelse fra Grundt
vigs Højskole i Hillerød 1979. Læser til socialrådgiver på Den sociale 
Højskole i Esbjerg fra 1981.

b. Elsebeth Lav, født 1/5 1961 på Frederiksberg. Student 1980 fra Zahles 
skole.
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c. Steffen Johannes Lav, født 16/2 1964 på Frederiksberg. Gymnasieelev 
på Zahles skole.

2. Ole Henrik Lav, født 25/10 1932 i København og døbt 26/12 i Set. Jakobs 
kirke. Skolegang i Irland og England, school certificate fra Kings School 
i Rochester 1948, stud. jur. ved Københavns Universitet 1949, Askov 
Højskole 1949/50. Påbegyndte 1951 ved University College, London, 
studium til bachelor of arts (engelsk), men skiftede til juraen og tog 
eksamen som bachelor of laws sammesteds 1958. Fra 1958-65 ansat i 
Reed Paper Group, London, og fra 1965-68 i British Electrical and Al
lied Manufacturers Association Ltd i London. 1968-72 assistant solicitor 
i advokatfirmaet Oppenheimer, Nathan and Vandyke, London, og fra 
1972 associate, senere partner i London-advokatfirmaet Hedleys.

Gift d. 4/4 1959 i Sidcup i Kent med Susan Elizabeth Froggatt, født d. 
26/7 1934 i Plymouth, datter af surgeon commander Thomas Wilson 
Froggatt, Royal Navy og Violet Maud Stokes. Eksamen fra Rochester 
Grammar School for Giris 1952 og fra Royal College of Music, Univer
sity of London 1955 (svarende til cand. mag.). Musiklærerinde ved pi
geskoler 1955-60 og som violin- og bratsch-instruktør ved Croydon Edu- 
cation Committee siden 1971.

De har fire børn:

a. Geraldine Louise Lav, født d. 21/11 1960 i Sidcup. Eksamen fra Pur- 
ley High School for Giris 1979. Sekretæruddannelse 1979-80. Socio
logi-studerende ved Brunel Universitetet i England.

b. Ellen Katrine Lav, født d. 3/11 1962 i Sidcup. Elev i Purley High 
School for Giris.

c. Nils Erik Halfdan Lav, født d. 10/5 1964 i Sidcup. Elev på Redhill 
Technical College.

d. Walter Henry Lav, født d. 19/12 1966 i Purley, Surrey. Elev i Wood- 
cote Secondary School.

3. Aase Lav, født d. 8/12 1935 i København og døbt smst. 1/6 1936. Eks
amen fra Rochester Grammar School for Giris 1953, National Diploma 
in Design fra Medway College of Art 1957 og Art Teachers Certificate 
fra London University 1959. Art teacher i England 1959-61, sproglærer
inde ved Berlitz School i København 1961-65, siden freelance tegner i 
Gentofte og nu i Hellerup.

Gift d. 31/3 1965 med Hans Jacob Westh, født 27/6 1938 på Frederiks
berg, søn af Edvin Andreas Martin Westh og Katrine Johanne Clausen. 
Realeksamen 1955, højere handelseksamen fra Købmandsskolen 1960, 
afgangsprøve i bogtilrettelægning fra Den grafiske Højskole 1963. For
lagssekretær hos Munksgård 1960-63, fuldmægtig hos Gyldendal til 1965, 
reklamechef hos Boghandlernes Fællespropaganda 1965-66, forlagsleder 
hos Winters Forlag 1966-72, direktør i Farverepro A/S 1972-76 og siden 
direktør i egen virksomhed, Westh & Co Graphic Art Aps.

De har to børn:

a. Sarah Dyveke Westh, født d. 2/10 1964 i København.
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b. Andreas Martin Westh, født d. 3/12 1966

4. Birte Eileen Lav, født d. 16/5 1944 i Drogheda, Irland og døbt smst. i 
sept. Eksamen fra Ravenswood Priory High School, Rochester, England 
i 1961, dansepædagog fra Doreen Bird School of Theatre Dance, Sidcup, 
Kent 1965. På Askov Højskole 1966/67. Lærer i modern dance, national 
dance og historical dance ved aftenskole i London til 1974. Siden 1975 
rektors sekretær, senere institutsekretær ved Institut for uddannelses
forskning, medieforskning og videnskabsteori ved Roskilde Universitets
center.

Hun har en søn:

a. Peter Emil Lav, født i Roskilde d. 28/7 1974.

B. Inger Kiørboe, født d. 10/8 1910 i København.
Gift d. 2/5 1930 i København med Philip Rasch Dam, født d. 4/12 1900, 

søn af folketingsmand, dr. phil. Axel Otto Markus Dam og Charlotte 
Kirstine Sonne. Cand. jur., landsretssagfører i København.

De har tre børn:

1. Jørgen Dam, født 1/1 1933 i København, døbt 12/3 i Set. Jacobs kirke. 
Student fra Set. Jørgens Gymnasium 1951, cand. jur. fra Københavns 
Universitet 1960. Advokat i København.

Gift d. 2/7 1955 i Kastelskirken med Grethe Høybye, født d. 9/3 1931 
i Gentofte, datter af Hans Kristian Julius Frits Høybye og Karen Amalie 
Jensen.
Uddannet som dameskrædderinde hos Holger Blom 1950. Medhjæl
pende hustru i sin mands advokatfirma siden 1979.

De har to børn:

a. Lone Dam, født d. 25/2 1964 i København
b. Kirsten Dam, født d. 25/5 1967 i København

2. Annelise Dam, født d. 27/10 1936 i København, døbt 31/1 1937 samme
steds.

Gift 1. d. 5/4 1955 i Kastelskirken med Harold Ellis Simpson, født 13/7 
1932. Ægteskabet opløst.

Gift 2. d. 2/7 1969 i Strø med Axel Henry Mathiasen, født d. 23/8 1912 
i København, søn af sporvejsfunktionær Peder August Mathiasen og 
Anna Margrethe Jørgensen. Student 1931 fra Schneekloth, sognepræst 
i Neksø 1944 og i Egebæksvang 1948. Res. kapellan i Ordrup 1963 og 
sognepræst i Strø 1968.

Der er tre børn af første ægteskab:

a. Alan Simpson, født d. 5/4 1956 på Frederiksberg, døbt 27/5 i Helle* 
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rup. Handelseksamen fra Hillerød Handelsskole 1973. Siden 1975 
assistent i Sparekassen SDS.

b. Anne Kathleen Simpson, født d. 14/9 1957 i København, døbt 27/10 
i Hellerup. Realeksamen, handelseksamen fra Hillerød Handels
skole; sparekasseeksamen. Assistent i Sparekassen SDS i Hillerød.

Gift d. 8/1 1977 i Strø med Karsten Kiihlwein Mouritzen.
De har en søn, Martin Mouritzen, født d. 1/8 1977.

c. Helen Simpson, født d. 27/2 1963 i Maglegårds sogn, døbt d. 19/5 i 
Hellerup.

3. Ove Bjørn Dam, født d. 21/8 1945 i København, døbt 20/11 i Kastels
kirken. Svendeprøve fra Krebs’ skole 1953, student fra Østre Borgerdyd 
1964, cand. jur. 1969 fra Københavns Universitet. Sekretær i justitsmi
nisteriet 1969-72, siden dommerfuldmægtig.

Gift d. 10/11 1967 på Frederiksberg med Jannie Inge Galle, født d. 3/2 
1946 på Frederiksberg, døbt i Søborg d. 21/4, datter af vicepolitimester 
Jørgen Hans Galle og Inger Bay. Nysproglig student fra Nørre Gymna
sium 1964, tresproglig korrespondent 1967, 1. del af cand. mag eksamen 
1975 (Kbh. Univ.). Fra 1967-68 korrespondent hos Haldor Topsøe og fra 
1968-72 hos A.N. Petersen I/S.

De har 3 børn:

a. Mikkel Dam, født d. 10/2 1972 i København
b. Rikke Agnete Dam, født d. 22/6 1975 i København.
c. Philip Sune Dam, født d. 25/10 1980 i København.

C. Ellen Kiørboe, født i København d. 26/3 1917. Pigeskoleeksamen fra 
Ingrid Jespersens Skole. Kontoruddannet.

Gift d. 1/8 1942 med Aage Friis, født d. 27/5 1905 i København, søn 
af pakm. S. Friis. Ansat i toldetaten 1922. Toldassistent 1928. Tjeneste 
i Padborg, København og i Departementet for told- og forbrugsafgifter. 
Overtoldassistent sidstnævnte sted 1943. Toldkontrollør i Inspektoratet 
for omsætningsafgift 1946. Overkontrollør i Forbr. insp. kassererkontor 
1954. Toldforvalter ved Nørrebro 1963 og toldinspektør ved Prøvestenen 
1964. R. af D.

De har tre børn:

1. Søren Friis, født d. 4/3 1946.

2. Helle Friis, født d. 19/1 1949. Korrespondent.

3. Axel Friis, født d. 19/1 1949. Har taget navneforandring til Kiørboe.
Gift d. 24/6 1972 i Gentofte med Kirsten Lyhne, datter af grosserer 

Theodor Lyhne. Designer.
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Axel Kiørboe har i et tidligere forhold datteren Nadja.

Se stamtavle E.
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ASTA HAXTHAUSEN, født KIØRBOE

af Johanne Lav

Asta Kiørboe blev født i Odense d. 6/6 1882 som yngste barn af Emil og 
Charlotte Kiørboe og blev døbt i domkirken d. 10/9.

Som ung rejste Asta til udlandet for at få sin stemme uddannet. Hun havde 
da en sød lille stemme, spillede klaver med stor musikalsk sans og kunne 
akkompagnere sig selv. Men stemmen skulle gerne vokse. Til det formål 
gennemgik hun i Tyskland en operation, hvor hun fik fjernet - ikke mand
lerne, men »gardinerne« i halsen. Senere sang hun i Paris hos madame de 
Lanne. Stemmen voksede og udviklede sig vist nok til sopran, men var ikke 
så køn som før. En gammel herre, som i sin tid havde overværet hendes debut 
i Odense, sagde, at hendes stemme ikke havde gjort indtryk på ham, men 
hun selv var meget smuk. Efter sit giftermål har hun ikke sunget offentligt.

Hun blev gift d. 6/2 1915 i Odense domkirke med baron Henrik Haxthau- 
sen, og de bosatte sig efter brylluppet i Paris, hvor Haxthausen var indehaver 
af et assuranceselskab.

I Paris skabte Asta og Henri med god smag og kunstnerisk sans et meget 
smukt hjem i en stor lejlighed på Avenue des Ternes. Den blev rammen om 
stor selskabelighed, især med den danske koloni og »Dansk Union i Paris«, 
en gensidig hjælpeforening, som Haxthausen stiftede i 1905. Han var meget 
afholdt i byen og elskede Paris, mens Asta af og til talte om at flytte hjem. 
Hun rejste hvert år på ferie til Danmark, for hun elskede den danske som
mer, men var dog vist ikke særlig ked af at tage tilbage til Paris igen.

Da Henri i 1937 var død af tuberkulose på Vejlefjord Sanatorium, flyttede 
Asta til København medbringende kun nogle få antikke møbler og nogle 
billeder. Flygelet kom ikke med, så musikken har hun lagt på hylden 55 år 
gammel. Hun indrettede sig i en lille lejlighed i Havnegade, solgte sine smyk
ker og alt sit sølvtøj. En tid tog hun elever i fransk konversation for at hjælpe 
på økonomien.

Tante Asta kan ikke have følt sig fremmed og ensom i København. Nu 
havde hun samlet på et sted næsten alle de mennesker, hun før måtte skrive 
med: søskende og flere kusiner bl.a. Den yngre generation var hun også glad 
for og interesserede sig for deres børn - selv havde hun jo ingen haft. Da hun 
blev Rebecca-søster fik hun flere gode veninder, og hun gik med liv og sjæl 
op i arbejdet.

Tante Astas syn blev stadig dårligere p.g.a. stær, der ikke kunne opereres, 
og til sidst blev hun helt blind. Det var hende en stor trøst, at logesøstrene 
var så flinke til at besøge hende, men en skuffelse var det, at hun nu ikke 
kunne blive overmester i sin loge, som hun stod for tur til.

I nogle år blev tante Asta boende i sit hjem. En formiddagshjælp lavede 
middagsmad til hende og satte frem til kaffe og aftensmad. Ild måtte hun ikke 
røre, efter at der var gået ild i hendes stol, da hun tændte en cigar. Et par 
gange faldt hun og brækkede sine lemmer - engang gled hun med sin dør
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måtte ned ad trappen. Hver gang måtte hun dunke i gulvet, til nogen hørte 
hende, og blev så kørt på Kommunehospitalet, hvor hun efter det skete var 
hysterisk nok, til at de beholdt hende et stykke tid på 6. afdeling, før de 
sendte hende hjem. Den sidste gang ville banken, der ejede huset, ikke have 
hende tilbage, for beboerne var bange. Plejehjem kunne hun ikke komme på 
som blind, og blindeinstituttet havde hun sagt nej til.

Hun blev så sendt til Aunstrup Sanatoriet, skønt mine søstre var imod det. 
De måtte begge love at besøge hende med korte mellemrum, hvilket de 
gjorde på skift. Logesøstrene havde også pligt til at besøge hende, og min søn 
Bent - med Ida og deres tre små børn - har nogle gange gjort en søndags
udflugt dertil og taget hende med ud at køre. Det er deres opfattelse, at tante 
Asta var glad og tilfreds. Med en transistorradio kunne hun lukke sig ude fra 
de gales verden, og hun havde personalet at snakke med; de var altid flinke 
og havde god tid.

Halfdan og jeg besøgte hende på hendes sidste fødselsdag. To logesøstre 
var der også. Hun lå da stille med lukkede øjne, og vi kunne ikke få kontakt 
med hende; men da jeg nævnte min families navne, sagde hun pludselig livligt 
med høj klar stemme: »Ja Ida, hun er sød«. Og lidt efter til veninderne: »I 
er søde«. Det blev hendes sidste ord, før hun sov ind i døden - og de udtrykte 
kun taknemmelighed.

Hun døde d. 13/6 1967.

Henrik Sophus baron Haxthausen blev født d. 4/2 1864 i Holbæk som søn af 
generalmajor Henrich Christian Haxthausen og Thora Emilie Birch.

I 1884 blev han ansat i Store Nordiske Telegrafselskab og rejste rundt i 
verden i dette selskabs tjeneste indtil 1895. Derefter blev han ansat i et 
forsikringsselskab i Paris, men havde i 1909 en kort tid en ledende stilling i 
samme branche i London. Derefter indehaver af eget assurancefirma i Paris 
indtil sin død på Vejlefjord Sanatorium d. 25/7 1937. Han var R. af D., havde 
det franske Æreslegionens Ridderkors og flere andre ordener.

Se stamtavle E.
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Efterkommere efter
SØRINE PETRA JULIE NEERGAARD, født KIØRBOE

af Preben Neergaard

Christian Peter Sigvard Neergaard (fra 27/9 1920 Busky-Neergaard) er født 
d. 16/12 1847 på Rantzausgave og døbt i Hvilsted. Søn af Peter Johansen 
Neergaard og Augusta f. Friis.

Cand. jur. 1871 fra Københavns Universitet, landbrugsuddannet, talrige 
tillidshverv som beskrevet i familiebog II. Ejer af Rantzausgade 1873-1909, 
af Aakjær 1884-1923 og af Dybvad 1884-1914. Fra 1923 til sin død d. 9/1 1939 
bosat i Hellerup.

Gift 1. d. 24/5 1873 med Sørine Petra Julie Kiørboe, med hvem han fik 
4 børn.

Gift 2. d. 14/2 1896 med Christentze Bryske Dinesen.

Børn:

A. Peter Johannes Neergaard, f. d. 2/10 1874 på Rantzausgave.
Død d. 21/2 1954.

Gift d. 9/10 1919 med Julie Andrea Marie Dahl, f. Wegener, f. 24/4 1875. 
Død d. 13/2 1927.
Se i øvrigt familiebog II.
Ved sin død testamenterede P.J. Neergaard sin formue til et familielegat.

B. Ove Neergaard, f. 17/1 1877 på Rantzausgave. Død 1945.
Se i øvrigt familiebog II.

C. Frode Neergaard, f. d. 8/2 1878 på Rantzausgave, død d. 2/1 1967. 
Kammerherre og hofjægermester.

Gift d. 10/5 1910 med Astrid Elisabeth Andersen, f. 3/12 1890 i Bang- 
kok, datter af Etatsråd H.N. Andersen og Anna Marie f. Benedictsen. 
Død nov. 1976 på Tirsbæk.
Se i øvrigt familiebog II.

Børn:

1. Lillie Catharina Elisabeth Neergaard, f. 28/1*2 1911 i København.
Gift d. 15/3 1932 med Daniel lensgreve Rantzau, f. d. 19/1 1903 på 

Søholm, søn af Jens Christian Rantzau og Fanny Sophie Karen Margre
the f. Brockenhuus-Schack; Løjtnant i Livgarden 1925, landbrugsuddan
net, kammerherre, hofjægermester. Forpagter af Rosenvold 1928-1943, 
ejer 1944-1968.

Børn:
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a. Eiler Christian greve Rantzau, f. 26/10 1933 i København, korporal 
i Livgarden, landvæsensuddannet.

Gift 1. d. 20/4 1968 i Stouby med Anne-Marie Brændgaard- 
Hansen.
2 børn. Ægteskabet opløst.

Gift 2. med Lene Barfod, født d. 5/11 1946.
1 barn.

Børn:

I. Anne Kathrine comtesse Rantzau, f. 12/1 1970
II. Eva Dorthe comtesse Rantzau, f. 5/11 1971
III. Claus Christian greve Rantzau, f. 11/8 1978

b. Vibeke comtesse Rantzau, f. 7/11 1937 i Hornsyld. Ejer af Tirsbæk. 
Gift d. 1/9 1961 med Henrik Algreen-Ussing, f. 30/4 1935

Børn:

I. Hans Henrik Algreen-Ussing, f. 28/8 1962.
II. Charlotte Algreen-Ussing, f. 28/9 1964.
III. Alette Algreen-Ussing, f. 23/6 1966.

c. Elsebeth comtesse Rantzau, f. 7/11 1937 i Hornsyld.
Ugift. Kontorjob i Juelsminde. Overordentlig stiftsdame i Vallø.

d. Carl Iver greve Rantzau, f. 10/3 1940. Ejer af Rosenvold samt delvis 
Krengerup på Fyn.

Gift d. 7/11 1970 med Elisabeth la Cour, f. 30/7 1947 i Pindstrup, 
datter af Poul la Cour og Margrethe Faurschou.

Børn:

I. Bettina Elisabeth comtesse Rantzau, f. 29/10 1971.
II. Anne Therese comtesse Rantzau, f. 11/1 1973.
III. Caroline comtesse Rantzau, f. 19/6 1975.

2. Ebba Louise Christence Bryske Neergaard, f. 24/6 1916 på Tirsbæk.
Se i øvrigt familiebog II.
Hofdame hos kronprinsesse senere dronning Ingrid fra 1942-1954. Der
efter uddannet på Landbohøjskolen. Forpagter, senere ejer af Aakjær 
gods.

D. Carl Henning Neergaard, f. d. 6/2 1879 på Rantzausgave, død 2/11 1973 
i København.
Se i øvrigt familiebog II.
Afsked fra DSB p.gr.a alder 1946. K2 af D.

Gift d. 21/10 1911 i Korsør med Astrid Emilie Møller, f. 13/5 1891 i
Korsør, datter af Sofus Møller og Nielsine f. Svare. Siden 1974 bosat i 
Hellerup.
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Børn:

1. Preben Christian Sofus Neergaard, f. 11/12 1915 i Korsør, student fra 
Sorø Akademi 1934, cand. jur. 1940 (Københavns Universitet), lands
retssagfører 1946. Fra 1941 ansat i Det gjensidige Forsikringsselskab 
»Danmark«, i 1972 adm. direktør. Fra 1973-1980 adm. direktør for Tryg 
Forsikring.
Gift d. 8/1 1950 i Skovshoved med Tove Nielsen, f. 7/5 1926 i Køben
havn, datter af Aage Jens Martin Nielsen og Olga Elisabeth, f. Baum- 
garten. Realeksamen 1942. Engelsk translatøreksamen fra Translatør
skolen 1967.

Børn:

a. Peter Johansen Neergaard, f. 28/1 1951 i Hellerup. Realeksamen 
1967, svendebrev som elektronikmekaniker i Søværnet 1973, ansat i 
Søværnet 1968-73, i diverse virksomheder 1973-76, siden 1976 salgs
konsulent i Scaniameter A/S.

Gift d. 22/5 1972 i Rungsted med Jeanette Jessen. Ægteskabet 
opløst 1974.

2 døtre:

I. Kirsten f. 6/12 1972
II Pernille f. 31/12 1973.

b. Thomas Henning Neergaard, f. 26/3 1955 i Hellerup. Intendanturud
dannelse i Søværnet 1973-78. Overkonstabel af 1. gr. i Søværnet.

c. Vibeke Julie Neergaard, f. 25/5 1958 i Hørsholm, student fra Rung
sted Statsskole 1977. Siden 1977 kontorassistent i A/S Baltica.

2. Louise Vibeke Neergaard, f. 14/8 1923 i Strib. Student fra Ingrid Jesper- 
sens Skole 1942, 3-sproglig korrespondent fra Handelshøjskolen 1945. 
Ansat ved den danske London ambassade 1945. Fra 1968-78 School 
Secretary i Fareham, Hampshire, England. Siden 1945 bosat i England.

Gift 1. d. 26/9 1946 i London med André Dénéréaz. Efter hans død. 
Gift 2. d. 31/3 1966 i Ashford med Digby Jordan.

Børn:

a. Astrid Suzanne Dénéréaz, f. 11/10 1949. Gift og skilt. Ingen børn. 
Kontoruddannet. Bosat i USA.

b. David Jean Philippe Dénéréaz, f. 4/10 1952. Ugift. 
Intendanturuddannelse i den engelske flåde.

Se stamtavle F.
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Emma Michaeline Elisa Kiørboe, født Søegaard. 1860’erne. 
(Foto hos Johanne Lavi.

Frederik Wilhelm Kiørboe. Formodentlig 1880'erne 
(Foto hos Gerda Rnhn\



De 7 søskende fra Fredericiagade 18 med deres mor Emma født Søegaard. Yderst til 
højre Sofie Henriette Kiørboe (»Sofie Skægs«). Ca. 1863. (Foto hos Karen Adler).

Sørine Petra Julie Neergaard 
født Kiørboe. 1870'erne (Rigsarkivet).

Emma Marie Kiørboe 
1848-1903 (Rigsarkivet).
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Frederik Kiørboe og Jennie født Giles med døtrene Jennie, 
Emma og Bessie. Ca. 1890 (Rigsarkivet).

Brødrene Carl William (venstre) og August Kiørboe. 
(Foto hos Gerda Bohn).



Carl William Kiørboe 
Kolding ca. 1926 
(Foto hos Karen Adler).

Susanne Sophie Elizabeth Henriette 
Kiørboe født Laub Beg. 1880'erne 
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).

Frederik Vilhelm Kiørboe (1878-1952) 
Ca. 1916
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).

Anne Margrethe Kiørboe født Løssi. 
Ca. 1915
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).
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Hardenak Otto Conrad Laub Kiørboe 
(Foto hos Kirsten Kiørboe, Århus).

Marie Madeleine Kiørboe 
født Borchorst
(Foto hos Kirsten Kiørboe, Århus).

Gwendolynne Petra Kiørboe 
født Laub 
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).

Ernst August Kiørboe 
1950'erne
(Foto hos Lars Kiørboe).
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Otto Ferdinand Borchorst
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).

Emma Johanne Borehorst født Kiørboe 
(Foto hos C. W. Kiørboe, Søllerød).
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Georg Vilhelm Laub Kiørboe og Olive født Archer, 1915. 
j (Foto hos Lars Kiørboe).

Povl Johan Laub Kiørboe. Ca. 1945. 
(Foto hos Birthe Revsbeck).



FREDERIK VILHELM KIØRBOE

af Lars Kiørboe

Frederik Kiørboe blev født d. 27/7 1878 i Newcastle on Tyne i England som 
ældste søn af sognepræst Carl William Kiørboe og Sophie Laub. Præliminær
eksamen fra Sorø Akademi 1895. Arkitektuddannet på teknisk skole i Kø
benhavn, på Kunstakademiet og hos professor Martin Nyrop og andre kendte 
arkitekter. Fra 1906-09 ledede han opførelsen af et landsbibliotek i Reykja- 
vik, derefter tegner på Christiansborg. Flyttede i 1916 til Morlenesvej 18 i 
Holte og blev samme år amanuensis i tegning ved KgL Veterinær- og Land
bohøjskole. Senere lektor i husbygning ved samme læreanstalt. Ved siden af 
denne hovedbeskæftigelse har han praktiseret som arkitekt og bl.a. tegnet 
følgende:

Ridehus på Krogenbjerg ved Kvistgård, forsamlingsgården »Sundeved« i 
Sønderborg, præstegården i Kolding, Vartov i Lyngby, Taksigelseskirken i 
København, Vejle Hospital, monument for digteren LP. Jacobsen i Thisted, 
Holte kirke, restaurering af Søllerød kirke, Thorstedhus ved Horsens.

Død 29/3 1952 i Holte.
Gift d. 10/6 1906 i Bramdrup ved Kolding med Anna Margrethe Løssi 

(Tulle), født i Kolding d. 6/8 1888, datter af fabrikant Johan Georg Løssi og 
Anna Margrethe Rasmussen. Præliminæreksamen fra Døtreskolen i Kolding. 
Hun døde d. 29/8 1962.

De fik fire børn:

A. Gudrun Sophie Kiørboe, født i Reykjavik d. 2/12 1907, død d. 24/12 1908 
smst.

B. Bodil Kiørboe, født i København d. 16/3 1911, døbt i Kolding. Student 
fra Lyngby Statsskole 1930. Filosofikum. Bor i Køge.

Gift i Søllerød d. 6/1 1934 med Børge Lorentzen, født d. 7/12 1908 i 
København, søn af bogtrykker Kaj Lorentzen og Ingeborg Henriette 
Børgesen. Mellemskoleeksamen 1924, typografuddannet i faderens 
firma W.J. Christensens Bogtrykkeri 1929, mesterskole i Leipzig 1929- 
30. Derefter ansat i faderens bogtrykkeri, senere chef og aktionær. Pen
sioneret 1980.
Ægteskabet er opløst 1961.
Børge Lorentzen er gift 2. gang d. 15/3 1963 i Ordrup med Eleonora 
Lemtorp.

Bodil og Børge har tre børn:

l.Jens Lorentzen, født i København d. 7/9 1934, døbt smst. d. 25/11. 
Mellemskoleeksamen 1950, realeksamen 1951, typograf fra Berlingske
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Bogtrykkeri 1956, Grafisk Højskole 1959-61. Typograf ved Berlingske 
Bogtrykkeri 1959, W.J. Christensens Bogtrykkeri 1960, Gutenberghus 
1961, senere hos Lademann, Kontakt Reklame, Svenske Telegrambu
reau og fra 1971 hos Nationalmuseets publikationsafdeling. Medforfatter 
til »Rejsen til Amerika med Thingvallaliniens udvandrerskibe før 1898«. 
Ugift. Bor i Humlebæk.

2. Gudrun Lorentzen, født i København d. 20/6 1936, døbt smst. d. 18/10. 
Realeksamen 1953. Eksamen i tegning og kjolesyning fra Kunsthåndvær
kerskolen 1957. Siden 1974 bosat i Rungsted.

Gift i Holte d. 7/2 1958 med Eyvind Peetz.

De har to børn:

a. Mikkel Peetz, født i Helsingør d. 2/9 1959.
b. Birgitte Peetz, født i Lyngby d. 31/7 1961.

3. Else Lorentzen, født d. 29/2 1940 i København, døbt d. 30/6 i Holte. 
Præliminæreksamen fra Ahms kursus 1957. Receptionist på Hotel Royal 
1962, ejer af Motel Norje i Blekinge 1965-73, siden sekretær ved K.D.Y. 
på Langelinie. Bor i Hørsholm.

Gift i Helsingør d. 14/7 1962 med Bengt Sandelius. Ægteskabet opløst 
1974.

Der er to børn:

a. Christian Bengt Sandelius, født d. 5/2 1963 i Karlshamn i Sverige,
b. Thomas Peter Sandelius, født d. 28/2 1966 i Kristiansstad i Sverige.

C. Carl William Kiørboe, født i København d. 25/11 1912, døbt smst. Stu
dent fra Lyngby Statsskole 1931, lærereksamen fra Jonstrup seminarium 
1944. 1944-46 kommunelærer i Søllerød kommune, 1947-59 ved Holte 
gymnasium. Siden 1958 free lance som bl.a. erhvervspsykolog, medvir
kende ved talrige kurser hos private virksomheder, Danske Ingeniørers 
Efteruddannelse, Biocentralen, Gerda Alexander-skolen.
Driver sammen med cand. oecon. Oscar Sand rådgivning i virksomheds
ledelse og management. Ugift. Bor i Søllerød.

D. Ole Kiørboe, født d. 2/1 1916 i København, død d. 26/11 1921.

Se stamtavle G.
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HARDENAK OTTO CONRAD LAUB KIØRBOE

af Karen Adler

Far blev født i New Castle on Tyne i England d. 23. januar 1880, som 2. søn 
af daværende sømandspræst Carl William Kiørboe og Susanne Sophie Elisa
beth Henriette Laub, datter af biskop H.O.C. Laub i Viborg, efter hvem far 
var opkaldt. Da far var ca. 2 år, vendte familien hjem til Danmark, hvor 
farfar blev sognepræst i Refsnæs (Røsnæs) sogn. I Ulstrup voksede far og 
hans søskende op, de var i alt 8, 5 drenge og 3 piger, hvoraf 2 af søstrene døde 
som helt små. - Far kom på Sorø Akademi, hvor han tog studentereksamen 
i 1898. Samme år kom han til København for at læse jura ved universitetet. 
Han boede meget af tiden hos familien derinde. I 1905 blev han cand. jur. 
med 1. karakter, og han blev så kort efter herredsfuldmægtig, først i Svend
borg derefter i Kolding, så i Ringkøbing og atter tilbage til Kolding, hvor far 
den 17/5 1911 blev gift med mor, Marie Madeleine Borchorst. Hun var datter 
af fhv. musikforlægger Carl Ferdinand Borchorst og Marie Jeanette f. Høst, 
datter af kgl. hofboghandler Andreas Frederik Høst. Efter 3 år i Kolding blev 
stillingen hos herredsfoged Finsen i Ringkøbing atter ledig. Far søgte og fik 
stillingen. Kort efter at far, mor, min søster og jeg var flyttet derover, blev 
Finsen udnævnt til dommer i Frederiksberg Birk. - Vi boede 5 år i Ringkø
bing i et dejligt stort hus i Nygade, hvor Gyk blev født i 1917. Bade far og 
mor følte sig meget knyttet til folkene på Vestkysten og fik mange gode 
venner dér, som de beholdt op gennem årene. Om sommeren lejede de hus 
i Søndervig, der ligger 10 km vest for Ringkøbing, og far cyklede da ind til 
kontoret i Ringkøbing og tilbage hver dag, tit med mange varer på cyklen og 
mange gange i strid modvind ud til os om aftenen. 11919 bestemte far og mor 
sig for at bygge eget sommerhus. De fik bygget et dejligt stort træhus med 
stråtag og en herlig glasveranda i læ af en høj klit.

Ved retsplejelovens gennemførelse blev en del politimesterembeder op
slået, og far søgte og fik i 1919 Vejle. Det var en stor politikreds, dengang 
landets næststørste. Vi flyttede fra Ringkøbing til en midlertidig bopæl, en 
villa på Jellingvej, med en pragtfuld udsigt over Vejle. Dér boede vi et års 
tid indtil politigården, tegnet af M. Nyrop, var bygget færdig, og i 1920 
flyttede vi så derind.

Embedsboligen havde 7 værelser og en masse trapper, og bygningen inde
holdt både politikontor og politistation. Fra mors stue var der dengang en 
køn udsigt mod vest over Vejleådalen med åen og engene. Far havde sit 
kontor ved siden af dagligstuen, men han gik hver morgen fra 8-9 en mor
gentur på 3 km ud ad Fredericiavej, idet han huskede, hvad kong Christian 
den 10. havde sagt til ham, da han var i audiens for at takke for politimester
embedet. Kongen havde spurgt, om der var embedsbolig i forbindelse med 
kontoret, for så skulle far passe sin morgentur.

Far var overordentlig interesseret i politiets arbejde og især i kriminalpo
litiets, og han var en meget respekteret og afholdt chef i de 14 år han var 
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politimester i Vejle. I fars tid var der bl.a. det store arbejdsløshedstog mod 
København, der blev opløst i Vejle, og den store arbejdsløshed medførte vel 
også en forøget kriminalitet, men selv om der forekom både optøjer og mord 
i jurisdiktionen, var der respekt om Vejle politis arbejde.

Vore forældre havde mange gode venner, og de havde begge to en stor 
musikinteresse. Far sang meget smukt, han havde som ung haft Herold som 
sanglærer en tid. Mor var uddannet i sang, klaver og bratsch på musikkon
servatoriet i København, så vi 3 børn hørte megen dejlig musik hjemme. 
Både i Ringkøbing og i Vejle sang vore forældre sammen med andre sangere 
til kirkekoncerter. Musikforeningen i Vejle havde far og mor megen glæde 
af, og tit husker jeg, at kunstnerne blev inviteret hjem efter koncerter o.l. til 
natmad og hyggeligt samvær; bl.a. den da meget kendte »Budapester Stry
gekvartet«, der flere gange gæstede byen. Jeg husker også, at professor Vil
helm Andersen efter en højtlæsningsaften i musikforeningen var hjemme hos 
os, mens farfar, der også var en glimrende oplæser, besøgte os.

Vi tre børn, hvoraf min søster Kirsten og jeg er født i Kolding og min bror 
Carl William Otto, af os alle kaldet »Gyk«, er født i Ringkøbing, gik i skole 
i Vejle. Hver sommerferie var vi 6 uger i sommerhuset i Søndervig. Mor skal 
have sagt, da vi skulle flytte fra Ringkøbing til Vejle i 1919, at så var huset 
i Søndervig da for langt borte, hvortil far havde svaret, at det netop var godt, 
vi havde det p.gr.a. luftforandringen og forbindelsen med de gamle venner 
på vestkysten. Vi børn såvel som far og mor nød ferierne derovre på den 
dengang næsten uberørte Holmslands klit, den dejlige rene luft og badene og 
ikke mindst de lange traveture, som vi tidligt var vænnet til, næsten ligemeget 
hvordan vejret var. Ringkøbing var jo »kun« 10 km borte, og vi er mange 
gange gået derind ad den smukke cykelsti, der gik langs fjorden, dels for at 
handle lidt og dels for at besøge gamle venner.

Far og mor tilbragte som sagt alle somrene i »Mercur«, som huset efter
hånden kom til at hedde. Far havde nemlig altid sagt, at havet skulle »døbe« 
huset, og en dag i 1929 blev han kontaktet af en strandfoged fra Vedersø Klit, 
som han kendte fra sin fuldmægtigtid i Ringkøbing. Strandfogeden fortalte, 
at der i vinterstormen 1928 var strandet en finsk 4 mastet bark på sin jom
frurejse, og på det nu næsten sønderslåede vrag sad navneskiltet tilbage - alle 
om bord var lykkeligvis reddet. Skibet hed »Mercur«, om det skilt havde 
nogen interesse? På det tidspunkt havde vi fået bil, og far kørte os alle samt 
et par gæster derop, og han kravlede selv ud på vragets ræling for at tage 
skiltet af. Det viste sig at være umuligt, så først da vraget blev solgt om 
efteråret ved forstrandsauktion fik strandfogeden fat i skiltet, som var fint 
udskåret. Det kom op at hænge på frontispicen over vores hoveddør. Far 
malede det hvidt og lagde med megen akkuratesse bladguld i bogstaverne og 
de to stjerner på hver side. Når vi - altid med en vis vemod - ved feriens 
slutning lukkede huset, blev navnebrættet taget ned og lagt ind i huset for 
vinteren.

Bortset fra sommeren 1944, hvor kun Gyk fik særlig tilladelse - »ausweis« 
- af tyskerne til at bese »Mercur«, var vi der hver sommer. Jeg husker, at i 
sommeren 1943 under krigen, far, mor og jeg samt deres pudelhund »Capi« 
tog derud for nogle få dage. Bilen var klodset op i årene under besættelsen, 
så vi tog toget til Ringkøbing. Mor og jeg kørte videre med rutebilen til 
Søndervig, medbringende lagener og madvarer. Vi gjorde alt pænt istand, 
redte senge og lavede mad, alt imens far og »Capi« gik de 10 km ud til os ad 
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landevejen. Det var jo en fredelig tur, da der næsten ingen biler kørte og 
»Capi« kunne ikke tåle at køre i bil, men gåturen derud kunne både far og 
den mægtig godt lide. Nå, de to kom efterhånden ud til os i »Mercur« og vi 
spiste. Far var derefter lige på vej ud i verandaen, mens mor og jeg tog os 
af køkkenet, da far lagde mærke til, at den fine gamle kobberpetroleums
lampe, som hang i loftet i verandaen, begyndte at gynge lidt, og så lød der 
et kæmpebrag bag klitten, og et øjeblik efter kom der - i forbindelse med 
braget - en bølge af sort vand ned ad klitten og ind ad alle de ved lufttrykket 
knuste ruder. Mange ruder blev ligefrem suget ud sammen med rammerne 
og næsten alle glas i køkkenskabet knustes også, en undtagelse var et meget 
fint og tyndt ølglas. Jeg havde redt fars seng med fine, rene lagener og 
pudevår, det blev altsammen sølet til af sort vand. Til alt held kom Gyk ud, 
og han og far fik travlt med at sætte pap og lignende for de knuste eller 
udblæste ruder. Årsagen til alt dette var en mine, der var sprængt i brændin
gen. Vi fandt et vredet, grimt stykke af minen, der var blevet slynget helt op 
foran hoveddøren, og hvor var vi taknemmelige for, at ingen var kommet til 
skade. Kort efter at huset var gjort istand efter den omgang, fik far besked 
om, at det og alle andre sommerhuse langs kysten ville blive beslaglagt af den 
tyske værnemagt, og det skulle være ryddet i løbet af et par dage. Det så 
bestemt ikke godt ud, da vi fik det tilbage efter kapitulationen, men det blev 
da igen beboeligt, og vi havde det i over 20 år derefter.

I 1933 var far efter ansøgning blevet udnævnt til civildommer i Viborg; han 
havde da været politimester i Vejle i 14 år og var meget afholdt af alle i 
politigården fra yngste mand på politikontoret til politiassistenten. Han fik 
udnævnelsen d. 1. september og skulle allerede tiltræde i Viborg d. 1. okto
ber. Skønt både far og mor begge holdt meget af Vejle og naturligvis var kede 
af at skulle rejse derfra, så kom de under deres ca. 20 års ophold i Viborg til 
at holde meget af denne by, hvor de også fik mange gode venner.

Far varetog under sin tjenestetid i Vejle flere tillidshverv. Bl.a. var han fra 
1927-33 medlem af retsplejeudvalget, fra 1919-33 medlem af bestyrelsen for 
politimesterforeningen. I Viborg blev han udnævnt til formand for frednings
nævnet for Viborg Amtsrådskreds i 1934. Ikke blot interesserede gerningen 
som dommer ham meget, han var også meget interesseret i og optaget af 
arbejdet med naturfredning og med frilæggelsen af de gamle landsbykirker 
i kredsen, hvor han og provst Exner samarbejdede fortræffeligt. Disse hverv 
beholdt far til sin død i 1954.

Sommeren 1954 var vi som sædvanlig også i »Mercur«, og som noget helt 
usædvanligt ville vi fejre mors 70-års fødselsdag den 1. september derude 
med kun os 3 børn, de to svigerbørn og de fire børnebørn. Det blev en meget 
fin og smuk fest, den sidste hvor vi alle 11 var samlede, for 3 uger efter døde 
far pludselig af en blodprop i hjertet - den 21. september 1954. Han blev 
begravet på kirkegården i Viborg ved siden af sin morfar, biskop H.O.C. 
Laub. Senere på efteråret flyttede mor til Riiskov, hvor hun købte en villa 
og min søster Kis flyttede sammen med hende. Kis var på den tid blevet 
afdelingsbibliotekar i Århus.

Efter nogle år som dommerfuldmægtig i Holstebro nedsatte Gyk sig som 
sagfører i Struer, hvor han og hans svenskfødte hustru stadig bor (1980). Mor 
tog ofte på besøg i Struer, og hyggede sig med Gyks søde kone og drengene, 
som hun holdt meget af.

Min mand, Bernt Erik Adler og jeg blev gift i 1946 i Randers, hvor han da 
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var politifuldmægtig. Derfra flyttede vi med vore to børn til Lemvig og et par 
år efter til Stege, hvor Bernt Erik blev politiassessor og leder af politiafde
lingskontoret. Da vi boede så langt væk fra Jylland, fik vi ikke så tit besøg 
af far og mor, men til gengæld blev besøgene så af længere varighed. Efter 
at far var holdt op som 70-årig, kørte de herned i bilen et par gange om året 
og blev her et par uger. Både vi og børnene var glade for deres besøg. Efter 
fars død kom mor her også nogle gange om året og fejrede også engang jul 
hernede sammen med Kis. I den strenge vinter 1958 kom mor herned efter 
en familiefest i København. Hun blev syg dagen efter sin ankomst og døde 
næste dag, den 26/2 1958. Hun havde et svagt hjerte, og havde ikke kunnet 
tåle den lange rejse i den strenge vintertid.

Det var en stor sorg for os børn at miste begge vore kære forældre i løbet 
af 3l/2 år. Vi var tidligt vænnet til dét, som mange af nutidens børn måske 
ikke kender nok til, nemlig et meget hyggeligt familiesammenhold. Som før 
nævnt var vi tidligt vant til at trave lange ture allesammen. I Søndervig gik 
far tit alene med hunden »Capi« lange ture på 3-4 timer. Far var ligesom sin 
far en glimrende oplæser, og vi børn nød, når han i vinteraftener læste op af 
Ibsen, Dickens, Selma Lagerløf, H.C. Andersen eller hvem det nu kunne 
være. Både far og mor var meget glade for deres 4 børnebørn, og den glæde 
var gensidig. Når jeg f.eks. var på besøg i Viborg med vore 2 børn, eller vi 
var sammen alle i Søndervig, skulle Torsten - som den store - altid ud at gå 
tur med morfar, og så blev der snakket meget om, hvad de så på turen og 
refereret, når de kom hjem til os.

Vi 3 børn er vore forældre dybt taknemmelige for det gode hjem, de gav 
os, og for alt hvad de har betydet for os. Det glemmer vi aldrig.

Der er tre børn:

A. Karen Kiørboe, født d. 25/5 1912 i Kolding, døbt d. 13/7 smst. Realeks
amen 1928.

Gift 1. d. 12/12 1934 i Viborg med politifuldmægtig Erik Storm, født 
d. 15/5 1908, søn af direktør Louis Storm i Rødby.
Ægteskabet opløst i sommeren 1946.

Gift 2. den 8/12 1946 i Randers med Berndt Erik Gunnar Roland 
Adler, født d. 30/11 1912 i Set. Ibbs sogn på Ven, Sverige, døbt d. 17/2 
1913 smst. Søn af Berndt Adler og Edith Elisabeth Adler. Realeksamen 
1929, high school eksamen 1931 fra Washburn, Minneapolis, Minnesota. 
Nysproglig student 1935 (privatist, København); ansat i finansministe
riet. Cand. jur. 1944 fra Københavns Universitet. 1944-45 politifuldmæg
tig i Frederikshavn, 1945-46 i Helsingør, 1946-48 i Randers, 1948-50 i 
Lemvig. 1950-73 leder af politiafdelingskontoret i Stege, de første år som 
politifuldmægtig, derefter som politiassessor. Pensioneret 1973. Bor fort
sat i Stege.

I andet ægteskab har Karen to børn:

1. Torsten Adler, født d. 21/2 1948 i Viborg, døbt 28/3 smst. Student fra 
Vordingborg gymnasium 1968. Fra 1969 studerende ved Københavns 
Universitet. 1970 tillige ansat i Arbejdsdirektoratet, fra 1977 som redak
tør i erhvervskartoteket smst.
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2. Karen Elisabeth Adler, født d. 21/12 1949 i Lemvig, døbt d. 22/1 1950 i 
Viborg. Student fra Vordingborg gymnasium 1969. Siden studerende ved 
Københavns Universitet. Fra 1970-79 tillige ansat i Rigsarkivet, 1979 i 
undervisningsministeriet.

B. Kirsten Kiørboe, født d. 21/7 1914 i Kolding. Realeksamen Vejle 1931, 
student fra Viborg Katedralskole 1935. Bibliotekarelev i Viborg, eks
amen ved biblioteksskolen i København 1945. 1/8 samme år ansat som 
bibliotekar ved Århus kommunes biblioteker. 1/9 1954 afdelingsbiblio
tekar ved Christiansbjerg filialen i Århus. Bopæl i Aabyhøj.

C. Carl William Otto Kiørboe, født den 25/9 1917 i Ringkøbing. Student fra 
Th. Langs skole i Silkeborg 1938, cand. jur. 1945 fra Københavns Uni
versitet. Dommerfuldmægtig i Holstebro 1945-53 og advokat i Struer 
siden 1954. Død d. 7/6 1981.

Gift den 21/12 1946 i Asmild Klosterkirke med Elly Gunvor Gustav- 
son, født den 29/12 1919 i Stockholm, datter af Gotfried Alexius Gustav- 
son og Enny Madelaine Wikstrøm. Præliminæreksamen 1937 i Stock
holm, tresproglig korrespondent 1939 smst.

De har to børn:

1. Niels Arne Otto Laub Kiørboe, født den 15/11 1947 i Holstebro, døbt 
den 21/12 i Viborg. Realeksamen 1966, mekaniker i Struer 1969, maskin
tekniker fra Ålborg tekniske skole 1972, merconom fra Struer handels
skole 1975. 1972 ansat som planlægningsassistent hos Scan-Dyna - HiFi 
i Struer, 1976 sekretariatsleder hos Cheminova i Harboøre, 1977 drifts
leder hos Linds kemiske fabrik i Holstebro. Siden 1973 bosat i Struer.

Gift den 24/11 1973 på Venø med Annette Luxhøj Sloth, født den 6/1 
1951 i Varde, døbt den 18/2 smst. Datter af Erling Luxhøj Sloth og Hilda 
Bæk født Kristensen. Realeksamen 1968, kemilaborant, Esbjerg tekni
ske skole 1968, 1969 på Grindsted husholdningsskole, 1972 klinisk
kemisk hospitalslaborant fra hospitalslaborantskolen i Århus, 1975-76 og 
77 på diverse kurser for hospitalslaboranter. 1969-72 laborantelev ved 
centrallaboratoriet på Ålborg sygehus, 1972-75 laborant ved Holstebro 
centralsygehus, siden 1975 instruerende klinisk-kemisk hospitalslaborant 
smst.

De har en datter:

a. Camilla Madeleine Laub Kiørboe, født den 18/6 1979 i Struer, døbt 
16/9 på Venø.

2. Peter Alexius Laub Kiørboe, født den 3/5 1952 i Holstebro. 10. kl. tek
nisk forberedelseseksamen 1969, handelsskoleeksamen 1970 fra Struers 
handelsskole, 1972 trælastekspedient i Struer, 1975 disponent i Bøtkers 
tømmerhandel i Esbjerg.

Gift den 28/4 1979 i Varde med Louise Kirstine Luxhøj Sloth, født den 
4/8 1954 i Varde, døbt 24/8 smst. Søster til ovennævnte Annette Sloth.
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Realeksamen 1970, student fra Varde gymnasium 1974, lærereksamen 
fra Esbjerg seminarium 1979. Derefter lærer ved Blåvandshukskolen.

Se stamtavle G.
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ERNST AUGUST KIØRBOE

af Ernst Borchorst

Min morbroder Ernst August Kiørboe blev født i Refsnæs præstegård d. 11/2 
1883.

Hans forældre var sognepræst Carl William Kiørboe, født 26. september 
1850 og Susanne Sophie Elisabeth Henriette Laub, født 8. juni 1852, død 
1897.

Onkel Ernst voksede op i Refsnæs præstegård sammen med sine mange 
søskende, indtil han i 1895 kom på Sorø Akademi, hvor i forvejen hans to 
ældre brødre Frederik og Otto gik.

Han havde en dejlig barndom i præstegården, selv om hjemmet ikke 
»svømmede i penge«, var det dog et storartet hjem, først og fremmest på 
grund af forældrene og samlivet med dem og søskendene, men også fordi det 
var en stor præstegård med en køn have, og desuden kom familien udmærket 
ud af det med beboerne i Ulstrup (hvor præstegården lå) og med de andre 
sognebørn i Aagerup, Kongstrup og Bjørnstrup.

Legekammerater var der også, navnlig inspektør Ottesens (kysthospitalet 
på Refsnæs) 3 sønner, Rasmus (senere kgl. skuespiller), Johannes (senere 
maler) og - i særdeleshed Magnus (senere bogbinder). Ham så han (og brø
drene) ofte, også senere hen ikke mindst i studietiden i København. Magnus 
var - foruden en fremragende - men langsom - bogbinder - meget begavet, 
humoristisk, tegnede og lavede billedskærerarbejde - og kom med de pud
sigste bemærkninger.

Faderen, morfar, havde en storartet sangstemme (i øvrigt ligesom onkel 
Ernst og navnlig Otto og Frederik) og var en fortræffelig højtlæser, hvilket 
kom både hjemmet og sognet til gode. Også moderen var meget musikalsk, 
spillede fortrinligt klaver og lærte børnene (ikke mindst onkel Ernst) at spille, 
ligesom både hans og hans søskende hørte megen god musik i hjemmet.

Moderen døde imidlertid af en årelang og pinefuld kræftsygdom i efteråret 
1897, medens han og de to brødre endnu var på Sorø akademi.

Efter at faderen i 1899 var flyttet til Kolding som sognepræst der, blev 
onkel Ernst student fra Sorø akademi i 1900 og flyttede derpå til København, 
hvor han påbegyndte studiet ved universitetet. I februar 1908 blev han cand. 
mag. i fransk, engelsk og latin.

I studietiden boede han med brødrene Frederik og Otto en tid i en kvist
lejlighed ved Dr. Louises bro, Dosseringen - senere med de to brødre og Carl 
Schiøtz (senere arkitekt og Aksel Schiøtz’s fader) i tagetagen Kronprinsens
gade 11 - til en årlig husleje på 400 kr. (som de jo altså heldigvis var 4 om 
at dele).

Onkel Ernst sang - ligesom Frederik og Otto - i Cåciliaforeningens kor 
under Fr. Rungs ledelse, hvor han stiftede bekendtskab med mange af de 
største korværker (f.eks. Bachs Passioner, Handels »Messias« m.m.) og fort
satte tillige uddannelsen på klaver, som han også havde dyrket på Sorø 
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Akademi, hos den da meget kendte, fremragende klaverpædagog Henrik 
Knudsen, der var søn af en Kolding-købmand, hvilket i forbindelse med 
Ernst's udprægede musikalitet (i øvrigt havde han »absolut gehør«) og hans 
talent for instrumentet nok var medvirkende til, at Henrik Knudsen både selv 
gav ham gratis undervisning og satte ham i forbindelse med Carl Nielsen, som 
underviste ham (ligeledes gratis) i musikteori.

Onkel Ernst var lige som sine brødre mildest talt ikke velbeslået - der var 
jo i høj grad grænser for, hvad morfar kunne bidrage af en sognepræsts 
indtægter, da han tilmed havde 3 uforsørgede børn hjemme.

Imidlertid fik onkel Ernst i tiden august 1903-juli 1904 et job som huslærer 
hos driftsbestyrer Aage Bentzon på »Kløverbakken« ved Odder. Bentzon var 
broder til (landinspektør, etatsråd) Povl Bentzon, (prof. dr. jur.) Viggo 
Bentzon og (amtsfuldmægtig) Svend Bentzon, der var gift med onkel Ernst’s 
moster Petra og fader til fløjtenisten Johan Bentzon. I øvrigt var Aage Bent
zon gift med Marie, født Holm (søster til kgl. koncertmester Ludvig Holm), 
der var en meget fornem pianistinde.

Efter at onkel Ernst kom tilbage til København og fortsatte studierne, fik 
han fra 1905 og resten af studietiden »Regensen«, hvilket både var morsomt 
i sig selv og økonomisk en god og kærkommen hjælp.

Efter embedseksamen i 1908 rejste onkel Ernst i foråret til Paris og flyttede 
ved hjemkomsten i efteråret sammen med sin broder Vilhelm og sin fætter 
Knud Laub (søn af oberst Vilh. Laub (morbroder) og faster Emilie, født 
Kiørboe) på Aaboulevarden, ligesom han blev fransklærer på »Lang og 
Hjorths kursus« og på »Vedels kursus«, det førende studenterkursus i Kø
benhavn samt fra 1910 tillige ved den nyoprettede translatørskole.

I 1908 sker der desuden det for onkel Ernst overmåde vigtige, at onkel 
Ditlev (Laub - hans morbroder, som var amerikansk regeringsarkitekt, og 
gift med Catherine Ann, født Gaynor) med sine to døtre Erva og Gwendo- 
lynne og en søn, Desmond, kom på besøg i Danmark.

Desmond, der fik ansættelse hos den amerikanske ambassadør Egan, flyt
tede sammen med fætrene Ernst, Vilhelm og Knud i en pæn lejlighed på 
Østerbro, hvor de fik husholderske (en jomfru Jørgensen, der tidligere havde 
været ansat på Wedelsborg).

Gwendolynne Petra (født 22. august 1889, død 27. juli 1974) besøgte tillige 
med onkel Ditlevs familie både pastor William Kiørboe (morfar) i Kolding, 
hvor de fejrede julen, og efter onkel Ditlevs og Ervas hjemrejse til USA, 
boede hun hos professor Hieronymus Zeuthen i St. Kannikestræde og senere 
hos oberst Vilhelm Laub på Bornholm, men navnlig må det bemærkes, at 
hun og onkel Ernst blev forlovede dér i pinsen, hvorefter hun i 1910 rejste 
hjem til USA.

I 1909 søgte »onkel Vasse« (Valdemar Kiørboe, der var kontorchef i post
væsenet, senere generalpostdirektør) at skaffe onkel Ernst en stilling som 
fransk korrespondent ved postvæsenet - timelønnen ved kurserne var kun 
1,25 kr.! - men venstreregeringen nedlagde - formentlig i en »sparerunde« 
- denne stilling. Via Desmond fik onkel Ernst dog en opfordring fra ambas
sadør Egan til at søge et job som fransklærer ved Horace Mann School i New 
York. Onkel Ernst traf hos ambassadøren den professor ved Colombia Uni
versity, der bl.a. var undervisningsinspektør for den nævnte skole, fik intro
duktionsskrivelse til skolen og rejste så i 1911 til USA sammen med sin yngre 
broder Vilhelm, der i øvrigt blev i USA til sin død i 1975.
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Straks ved ankomsten til New York i forsommeren (1911) indfandt onkel 
Ernst sig hos skolens rektor og blev antaget (som fransklærer) - den lærer, 
som stod for tilsynet med og ledelsen af sprogundervisningen på skolen, og 
som var tysker, udtalte bl.a., at »Deres engelsk er bedre end mit«. Skolen 
besøgtes fortrinsvis af børn fra rige familier, af hvilke mange var jøder, hvad 
der dog ikke forhindrede, at der var daglig morgenandagt på skolen.

Da det var lige før ferien, blev onkel Ernst indbudt til skolens sommerlejr, 
hvor han tilbragte et par måneder i dejlige omgivelser og lærte eleverne at 
kende.

Naturligvis besøgte han også onkel Ditlev og Gwendolynne. Moderen var 
streng katolik og vel ikke alt for begejstret for forlovelsen med en protestant 
- der oven i købet var fætter! Hun ønskede ikke, at Gwendolynne, der gerne 
ville have en uddannelse - f.eks. på bibliotek eller kontor - fik en sådan og 
betegnes som »en umulig opdrager, der intet gjorde for sine døtres uddan
nelse«.

Ved nytårstid foreslog onkel Ernst så, at hun (Gwendolynne) kunne rejse 
til hans søster Emma Johanne Borchorst (min moder). De havde hidtil boet 
i Kolding, hvor hendes mand Otto var herredsfuldmægtig, men var nu flyttet 
til Horsens med deres to børn (piger) og mig »i vente«, og det blev så 
resultatet. Allerede i februar 1912 var hun i Horsens, hvor hun sled godt i det 
(og bl.a. fik frost i hænderne i det kolde vintervejr!). Der blev hun til gensidig 
tilfredshed indtil 1914, da hun rejste til onkel August (sognepræst i Helsingør 
og broder til morfar), hvor hun var til hun i 1916 rejste til Kolding og boede 
hos morfar i mindst et halvt år, indtil hun d. 21/7 1916 blev gift med onkel 
Ernst.

Efter brylluppet boede de to i Nørregade (lige ved telefonhuset) i Køben
havn, indtil onkel Ernst i 1918 fik ansættelse som adjunkt ved Kolding højere 
Almenskole, hvorpå de boede i præstegården i Hyrdestræde, til onkel Ernst 
efter genforeningen i 1920 blev ansat som lektor ved statsskolen i Tønder.

Forinden havde onkel Ditlev været på (sit sidste) besøg i Danmark i 1919, 
hvor han besøgte familien og endnu huskes som en meget indtagende ældre 
herre af en del af generationen efter onkel Ernst. Hans besøg blev forlænget 
noget på grund af syndikalisturolighederne, der bl.a. forhindrede amerika- 
bådens afgang - en forsinkelse, som ingen var ked af, selv om onkel Ditlev 
engang, da han havde forhørt sig på rejsebureauet om afgangsmulighederne, 
og var kommet hjem med negativt resultat, kommenterede det med: »Bøl
lerne vil ikke lade mig gå endnu«!

Om onkel Ernst’ start i Tønder vil jeg lade ham selv fortælle ved citat fra 
hans lille artikel i »Guldhornet«, Tønder statsskoles elevblad i 25-året for 
genforeningen og skolens oprettelse, således:

»FEM OG TYVE år er en lang tid; men disse sidste fem og tyve år, fra 
genforeningen til i dag, synes i tilbageblikket længere end et menneskeliv. Hvor 
fjerne, hvor grånede og fordunklede er ikke hint års begivenheder, der den
gang »skryIlede så højt« (for at tale sjællandsk med Grundtvig)! Og, trods 
deres ydre lighed med dette år, det sidste i en lang og knugende krigstid, hvor 
forekommer de os fjerne, sagnagtige, uvirkelige, som om de ikke var vore, 
men et eller andet o Idtids folks oplevelser!

»As idle as a painted ship
upon a painted ocean.«
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I andre og roligere tider har vi, der var med dengang, kunnet, og vil måske 
atter engang kunne, fremdrage, i erindringen og for hinanden, de tildragelser 
som dengang fik vore hjerter til at banke, som fornyede vort håb til Dan
marks og til menneskehedens fremtid, som berigede, styrkede eller måske 
helt ændrede vort syn på historiens mening og på menneskelivets muligheder 
»joy was it ...«. Men vi må ikke vente, at den nu levende slægt skal lytte med 
mere end en spredt opmærksomhed til hine dages sagn og sange. Den, der 
skal styre sin skude i det åbne havs stormende søgang, har ikke øre for 
strandens fjerne skvulpen. Men ligesom selv den hårdeste tørn ikke betager 
den djærve søulk lysten til at lytte, når der spindes en ende, kan måske den 
sejrrige frihedskæmper og den nu arbejdsløse sabotør finde et øjebliks adspre
delse ved at betragte et par miniaturebilleder fra en svunden tid. Lad mig da 
berette om et par af 1920's begivenheder og tilstande, således som de mødte 
mig.

Jeg var i Kolding, da krigen sluttede. Den hidtil lukkede og stængede Kon- 
geågrænse begyndte allerede at åbnes på klem, og i 1919 var det hyppigt, man 
traf sønderjyder nord for grænsen. Mit første besøg i Sønderjylland var lige 
efter afstemningen i 1ste zone (Nordslesvig), og det var illegalt; den internatio
nale kommission kontrollerede grænsetrafikken, og vort selskab på otte rådede 
over ét pas; vi foretrak derfor at vække mindst mulig opsigt og overskride 
grænsen ved et rent ubevogtet markskel; hvor vi ellers traf på gendarmer eller 
politi, var det ikke passet, men de magiske ord: »Vi rejser for kommissionen«, 
der skaffede os uhindret passage. Kun på hjemturen ved det danske toldsted 
i Vamdrup vakte det kriminalbetjentens smilende forundring, at vi syntes at 
mene, at et enkelt pas var rimelig legitimation for otte personer. Vi havde været 
i 2den zone (Flensborg), hvor stemningen var meget optimistisk. Ved et andet 
besøg i Flensborg dagen før afstemningen dér, forsikrede danske folk dernede, 
at de var sikre på 40 % af stemmerne. Det var med sorg og dyb medfølelse, 
at vi den næste dag gennem telegrafen modtog det ene nedslående valgresultat 
efter det andet dernedefra.

Henimod sommeren, da jeg havde modtaget min udnævnelse til stillingen 
ved statsskolen, så jeg for første gang Tønder by. Mine venners stående 
bemærkning, når de hørte jeg skulle til Tønder, havde været: »Hvad vil Du 
dog der i det tyske hul!« Deres vurdering var i og for sig rigtig: et stort tysk 
flertal beherskede jo byen, og - ja, et »hul« var den vel egentlig også med sin 
lidenhed, sin afsondrethed og sit primitive ydre. Men hvor blev mit første 
indtryk dog en fornøjelig overraskelse. Det var den 4. juni om aftenen og 
vejret var smukt; jeg steg af ved Tønder Øst (eller, som det hed dengang, Nord) 
og gennem Richtsensgade, der dengang var en allé af klippede linde, så 
man i det milde sommeraftenlys op til torvet, hvor der var markedsfest med 
boder og telte og lanterner; folk talte et sprog, eller rettere to-tre sprog, der 
lød fremmed i mine øren: man var i udlandet! Men den næste morgens klare 
dagslys viste noget meget mere hjemligt i den ganske vist særprægede, 
men væsentlig danske byggestil, den hjertelige modtagelse af de »gode dan
ske«, til hvem jeg var blevet henvist, og deres gode jyske mål; deres hyggelige 
hjem, deres glade smil og deres lune, når de fortalte om stedlige forhold og 
personer, alt sammen gjorde, at man meget snart følte sig hjemme og tryg. 
Min kone og jeg blev inviteret til Grundlovsfest i Lille Tønde plantage, kørte 
derud sammen med en snes tøndringer på en åben lastbil ad de rædselsfulde 
veje, som krigstiden havde forsømt eller ødelagt, og så og hørte der de mænd, 

89



som var de førende i danskhedens første år. Der oplæstes et telegram fra Peter 
Grau, der skulle have været til stede som taler, hvori han meddelte, at han 
var blevet kaldt til København, og der gisnedes på, at det drejede sig om et 
forsøg i sidste øjeblik på at få en dansk løsning på 2den zones problem! Endnu 
så sent var der mange, der håbede på en genforening for Flensborg og Mellem
slesvig.

Mit næste besøg var under genforeningsfestlighederne; vi var indkaldt til et 
første lærermøde, dagen før kongen skulle besøge Tønder. Det var vanskeligt 
at få soveplads, da hotellerne var optaget; men rektor West havde skaffet mig 
plads på en lille gæstgivergård »Sønderjylland«, der ikke mere eksisterer. Om 
aftenen, da jeg skulle i seng, blev jeg lidt forundret over at finde, at der allerede 
lå gæster i 3 af de 4 senge, som var stillet op i det lille værelse. De to af dem 
viste sig at være kolleger; den ene af dem var Rosenkjær, og det var altså mit 
første møde med ham. Hele natten hørte vi genforeningslystighed nede fra 
beværtningen og sange i massevis, og når de danske slap op, tyede man til 
tyske. Næste morgen, da vi kiggede ned i den lille lukkede gårdsplads, så vi, 
at den var halvt fyldt med gode danske Carlsberg og Tuborg flasker - tomme! 
- der lå stablede op mod den ene mur.

Tredje gang jeg besøgte Tønder var, da skoleåret skulle begynde. Jeg rej
ste alene og med toget over Bramminge og Ribe. Et stykke af vejen havde jeg 
til rejsefælle en arbejdsklædt mand, der var i en noget løftet og festlig stemning. 
Om han var dansk, tysk eller blakket, kan jeg ikke sige, men jeg bed mærke 
i en af hans udtalelser. Vi talte om krigstiden og om de forandrede tider, og han 
syntes ret godt tilfreds med, i hvert fald, eet resultat, idet han udtalte: »Den 
Willem, den blev vi da løs; den sitter nu i Holland, og rrørr i e marmelarepot«. 
Af fulde folk og børn skal man jo høre sandheden, og hans ytring var åbenbart 
typisk for den populære tendens efter nederlaget til at gøre kejseren til synde
buk; den tendens der også gjorde sig gældende i de allierede lande, og som, 
suppleret med det tyske militærs legende om den ubesejrede hær, hurtigt førte 
til den stadig voksende overbevisning, at der overhovedet intet nederlag havde 
været; og man kan, om man vil, se en linje fra en jævn mands fest- og ølbe
rusede snak om placeringen af krigsskylden til de sidste tolv års tale om unge 
nationers ret, om Lebensraum, om kanoner eller smør, om frelse ved en fører, 
om en overrumplet verden, og en lang, ond mørketid.

Fem og tyve år er en lang tid. Men for den, der i dette sejrens og befrielsens 
år drømmer sig tilbage og levendegør sig hine befrielsens og genforeningens 
dage, forsvinder de som i et kort glimt.«

Onkel Ernst og Gwendolynne flyttede altså til Tønder i 1920 og boede på 1. 
sal Ribe Landevej 5, indtil de i 1924 lejede det lille, hyggelige, gule havehus 
i Carstensgade 11, der før den tid var stald, og som de indrettede helt efter 
egne ønsker.

De har igennem årene jævnligt haft nogen boende hos sig: i 1922-23 »lille 
G« - Gerda Kiørboe, datter af farbroderen August Kiørboe, og - delvis 
samtidig - min søster Aase (Borchorst), der led af astma. Hun boede hos dem 
et år og gik i statsskolen der, hvilket har »mærket hende for livet« med en 
ganske særlig kærlighed og tilknytning til onkel Ernst og »Auntie« (som vi 
altid kaldte hende). Aase, samt min ældste søster Ena og jeg var som børn 
også på et fællesbesøg der (i pinsen 1924), hvilket også er en dejlig oplevelse, 
vi ikke glemmer.
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Så flyttede morfar ind hos dem, da han i 1926 gik af som sognepræst i 
Kolding og havde 4 dejlige år dér, til han døde i 1930.

Senere har »Søster« Linnet (datter fra Store Tønde) boet hos dem, medens 
hun gik i skolen, og i 1939 kom onkel Ernsts lille fætter, Ove Kiørboe (søn 
af hans faders yngste broder, Georg), der en del år før var blevet forældreløs, 
og hvis eneste broder, John, var død i 1934, til onkel Ernst og »Auntie« og 
boede hos dem til 1941, da han blev færdig med skolen. Også han knyttede 
sig meget til dem og Tønder, og ringere blev det jo ikke ved, at han traf sin 
tilkommende hustru, Inger (datter af pastor Bille i Abild) i skolen.

Onkel Ernst har altid haft og holdt god forbindelse med sin familie - jeg 
kan måske undskyldes, når jeg skriver lidt ekstra om hans forbindelse med 
»Thorstedhus« ved Horsens, mit barndomshjem. Han og »Auntie« besøgte 
os ofte - ikke mindst husker jeg julen flere år i træk i 30’erne, men også om 
sommeren, og der var gerne musik ved disse besøg. Han spillede jo fremra
gende og meget musikalsk klaver, og da far og mor begge spillede (violin og 
bratsch) og Aase og jeg, efterhånden som tiden gik, også spillede (violin, 
bratsch, jeg cello) havde vi jo mange muligheder, som også blev udnyttede. 
Ikke mindst i forbindelse med fars og mors kvartet-venner, Brædstruplægen 
Theodor Krogh-Jensen og hans kone Astrid (cello og klaver) og provst Agnar 
Senstius fra Gedved. Disse familier blev også onkel Ernsts og »Auntie«s gode 
venner.

I Tønder var den før omtalte adjunkt Rosenkjær, som de satte megen pris 
på (han omkom i en tysk KZ-lejr i 1944), hans gamle regenskammerat og 
dommer i Løgumkloster - senere Tønder - H. Stegmann, og »last not least« 
amtmand, greve O.D. Schack, Schackenborg, Møgeltønder. De lærte ret 
tidligt hinanden at kende og der udviklede sig på grundlag ikke mindst af en 
stærk gensidig beundring for deres karakter, væsen og kultur et varmt ven
skab, som betød meget for begge parter.

Lidt om onkel Ernst’s rejser i Tønder-tiden.
I 1923 foretog onkel Ernst og »Auntie« en flere måneder lang rejse til 

USA, hvor de selvsagt besøgte familien - der var jo både onkel Vilhelm 
(yngre broder), Knud Laub (fætter), Desmond (svoger) med familie: Kits to 
døtre Betty og Gayno og en søn Beela og svogrene Stanley og Raymond 
(begge læger).

I 1927 kom Desmond og familie til Danmark på vej til et længere rekrea
tionsophold ved Rivieraen, (Croz de Cagnes), hvor onkel Ernst og »Auntie« 
besøgte dem - (og foranledigede, at min søster Aase, der stadig var plaget 
af astma, kom ned til dem ^2 år, hvad der var pragtfuldt for hende, og hvad 
hun aldrig glemmer!).

Senere - ikke mindst efter 2. verdenskrig - foretog onkel Ernst og »Aun
tie« rejser i England, en enkelt gang pr. cykle - det var dog vist i 30’erne - 
og den foregik sammen med amtslandinspektør Mosbech, Tønder, og hans 
datter Grethe (der var student fra Tønder).

En enkelt begivenhed, der let kunne være blevet en katastrofe for onkel 
Ernst og »Auntie«, indtraf i 1947, da den usædvanligt strenge vinter sluttede.

Den 24. marts kl. 3, efter at tøvejret var sat ind, gik Vidåen over sine 
bredder, brød de ganske utilstrækkelige - og utilstrækkeligt vedligeholdte - 
diger, og forårsagede en stor oversvømmelse, der bl.a. satte haven i Carstens- 
gade 11 under vand og gik ind i husets stueetage, hvor den nåede en højde 
op til tangenterne på flyglet! Onkel Ernst og »Auntie« blev båret ud af huset 
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af 2 politibetjente op til vejen, og boede i de næste måneder hos deres gode 
venner, kollegaen magister Rahrs, der boede »oven vande« også i Carstens- 
gade.

En mængde af deres ting - ikke mindst flyglet, møbler og bøgerne - og det 
var mange - på de nederste hylder i bogreolerne - blev stærkt beskadigede 
af vandet. Det var en slem tid for de to, der dog medførte, at de fik mange 
beviser på venskab og hjælpsomhed fra mange mennesker i Tønder. Særligt 
fortjener her at nævnes - foruden selvfølgelig magister Rahr - kollegaen 
mellemskolelærer Povl Nielsen, der var bl.a. sanglærer på statsskolen. Han 
var - foruden meget musikalsk - en meget dygtig håndværker og hjalp dem 
også i den egenskab med at reparere og restaurere bøger og møbler.

Efter ca. Vi års forløb var hjemmet retableret - flyglet, der var et gammelt, 
godt og smukt instrument, tog det noget længere tid med, men også det blev 
bragt i en fin stand, og hjemmet blev så smukt og hyggeligt som nogen sinde 
før.

Jeg kan ikke slutte dette forsøg på en biografi af onkel Ernst uden at nævne 
hans virksomhed som komponist. Ikke, at han har komponeret en masse, 
men ét lille værk er til gengæld blevet overordentlig kendt, navnlig i Sønder
jylland, og det er hans melodi til hans kollega, senere rektor, Egebjerg Jen
sens smukke hjemstavnssang: »For en fremmed barsk og fattig -«. Den blev 
komponeret ca. 1922, og synges stadig væk mange steder i Sønderjylland og 
andre steder, hvor sønderjyder træffes. Den var beregnet for statsskolen, og 
stor var onkel Ernst’s og lektor Emborgs (Tønder seminarium) overraskelse, 
da de engang i 20-erne hørte den sunget på Færgen fra Rømø af et rejsesel
skab, der ikke havde noget med Tønder at gøre.

Men onkel Ernst har også komponeret andet; han har fortalt mig, at han 
f.eks. i 1910 lavede en melodi til en lille sentimental sang, som Desmond (der 
jo boede sammen med ham dengang) havde skrevet: »Three little words«, 
den gav de morfar i julegave, og fætteren, Knud Laub, der også boede hos 
dem, havde lavet et smukt omslag til den.

Desuden har onkel Ernst komponeret en andante og et tema med varia
tioner for cello og klaver, og han har skrevet 2 satser af en septet for klaver, 
fløjte, klarinet, 2 violiner, bratsch og cello (Emborg skrev de 2 andre satser 
af den). Utvivlsomt har han skrevet mere, men det er jeg ikke bekendt med. 
Cello-stykkerne og septetten har jeg været med til at spille - og altid håbet, 
at han ville skrive nogle flere satser for celloen, det ville have været godt med 
f.eks. et præludium, en menuet og eventuelt en giga som finale - men det 
blev altså desværre ikke til noget!

Til slut vil jeg citere fra, hvad rektor Randrup sagde til onkel Ernst ved 
morgensangen på Tønder statsskole den 11. februar 1953, da han fyldte 70 
år (uden at onkel Ernst dog af den grund forlod statsskolen - ligesom sin 
fader fortsatte han endnu i 5-6 år):

»For lektor Kiørboe blev undervisningen aldrig mekanisk, aldrig en træde
mølle. Pedanteri og terperi lå ham fjernest af alt. Han lærte sine elever at tale 
det engelske og det franske sprog, så det lød smukt, og han glemte ikke at gøre 
de menneskelige værdier i stoffet levende. Talte han - ved lærermøder og ellers 
- om eleverne, fandt han altid frem, hvad der var af menneskelig værdifuldt 
hos dem. Han selv har bevaret sin fine menneskelighed til i dag. Han har søgt, 
og han søger stadig at gøre sine elever til levende mennesker«.

92



Efter Gwendolynnes død i 1974 boede onkel Ernst alene i huset i Carstens- 
gade 11 a. En dame, som havde hjulpet til hos dem siden 1971 eller 1972, og 
som Auntie og onkel Ernst kaldte »Lillemor«, kom og gjorde rent og hjalp 
ham med maden, men ellers klarede han helt sig selv. Han var selv i sine 
sidste år åndsfrisk og udnyttede tiden med sine mange bøger. Et par dage før 
hans 98 års fødselsdag fandt »Lillemor« ham en morgen liggende på gulvet 
i soveværelset, ramt af en hjerneblødning. På hospitalet var han momentvis 
helt klar og var ikke lammet, men hans kræfter svandt imidlertid, og han 
døde d. 22/2 1981.

Han var R. af D.

Se stamtavle G.
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EMMA JOHANNE BORCHORST, født KIØRBOE

af Ernst Borchorst

Min mor, Emma Johanne Kiørboe, blev født i Refsnæs Præstegård d. 9. 
august 1884, som nr. 5 af otte søskende, af hvem to, en ældre og en yngre 
søster, døde i en meget ung alder. Forældrene var sognepræst i Ulstrup Carl 
William Kiørboe (født 26. september 1850, død 4. december 1930) og Sophie, 
født Laub.

Som følge heraf voksede mor op i præstegården som eneste pige blandt 5 
brødre - tre ældre, to yngre.

Barndomshjemmet i præstegården har haft en meget stærk indflydelse på 
hende, hun glemte det aldrig og omfattede det med megen kærlighed. Det 
har nok været, hvad vi i dag ville betegne som et ret fattigt hjem - men kun 
økonomisk set! For der er for mig ingen tvivl om, at det menneskeligt og 
udviklingsmæssigt set (og det er jo langt vigtigere) har været rigt for hende. 
Hun fik der et forbavsende grundigt kendskab til musik - hendes mor (der 
døde da mor var 12 år) spillede glimrende klaver, og hendes far havde en 
udmærket sangstemme, hvad hun også selv havde, og brødrene var også alle 
musikalske, de fleste af dem blev dygtige pianister. Men desuden stiftede hun 
bekendtskab med den danske litteratur (morfar var en glimrende oplæser, 
hvad jeg også selv har oplevet!), og med engelsk litteratur - morfar havde 
bl.a. været sømandspræst i Newcastle, hvor de ældste sønner blev født.

Og selvfølgelig fik også kristendommen tidligt tag i hende, således at den 
hele hendes liv igennem var en helt afgørende åndelig faktor for hende.

At hun i præstegården også fik lejlighed til at lære og udvikle et betydeligt 
praktisk greb, siger sig selv: både med hensyn til madlavning og husførelse 
i det hele lærte hun meget af mormor, hvilket jo blev meget betydningsfuldt 
både for hende, morfar og de yngre brødre, da hendes mor efter en årelang 
sygdom døde i 1897.

I sommeren efter Povls fødsel i februar 1893 begyndte mormors kræftsyg
dom. Den viste sig først ved en lille knude på venstre side af halsen og bredte 
sig efterhånden ned gennem venstre arm. På et tidligt tidspunkt måtte det 
erkendes, at der intet var at stille op. Efterhånden som sygdommen medførte 
stadig stærkere smerter, kunne ingen anden end mor passe hende, og det var 
derfor også mor, der måtte administrere den helt uundværlige morfin - for
inden havde hun »øvet sig« ved at stikke kanylen i sig selv. Strandbade 
lindrede midlertidigt, og selv den sidste sommer, mormor levede, badede de 
to dagligt, så længe vejret overhovedet gjorde det muligt. Sygdommen endte 
så hendes liv i oktober-ferien 1897, da de store drenge var hjemme fra Sorø 
Akademi. Mor har fortalt, at hun gennem de sidste par måneder næsten 
aldrig fik sovet, og hun fik - forståeligt nok - et nervesammenbrud bagefter.

Mormors død medførte bl.a., at morfar i 1899 søgte og fik kaldet som 
sognepræst i Kolding.

Denne flytning medførte naturligvis en stor forandring i mors livsvilkår.

94



I Kolding tog hun præliminæreksamen på Døtreskolen, og - da hun både 
var musikalsk og havde en smuk alt-stemme - kom hun efter at have været 
i huset hos faster Emilie (f. Kiørboe) gift med oberst Vilh. Laub, (morbro
der) til København, hvor hun blev elev hos Margarethe Lendrop og - ligesom 
flere af brødrene - kom i Cæciliaforeningens kor, som Frederik Rung diri
gerede. Dette gav hende en række meget store musikalske oplevelser og var 
såre indflydelsesrigt på hendes musikalske udvikling.

Hjemkommen til Kolding 1906 stiftede hun bekendtskab med far (Otto F. 
Borchorst, født 31. august 1875, død 8. april 1956), der var herredsfuldmæg
tig der og gode venner med flere af brødrene og bl.a. spillede (violin) med 
flere af dem. I foråret 1907 blev de forlovede, men forbindelsen kunne - 
mærkeligt nok - ikke anerkendes af morfar, hvorfor mor - efter et besøg i 
København hos sine kommende svigerforældre, der modtog hende med åbne 
arme - tog til Reykjavik efter indbydelse fra sin bror Frederik, der arbejdede 
som arkitekt der.

Her blev hun, indtil far i marts 1908 kom derop, hvor de giftede sig den 19. 
marts.

Herefter fik turen tilbage til Kolding, hvor de boede til leje i »GL Egehus«, 
og hvor mine søstre Ena og Aase blev født. I mellemtiden var der sket en fuld 
forsoning med morfar, der kom til at sætte stor pris på far, hvilket i høj grad 
var gensidigt.

I 1911 flyttede familien så til Horsens, hvor far var blevet herredsfuldmæg
tig, og hvortil også »Mutter Koh« flyttede (i egen lejlighed i Levysgade 17).

Mutter Charlotte Katharina Kohfahl, der var født 17. august 1840 i Holsten 
(død i Horsens 14. juli 1938) holdt overordentlig meget af både far og mor. 
For mor havde hun allerede da betydet meget. Hun havde været husbesty
rerinde for morfar i nogle år og lærte da mor alt det praktiske (madlavning, 
husførelse m.m.), idet hun selv var fabelagtig dygtig og økonomisk og supp
lerede dermed, hvad mor havde lært af mormor.

Hun var gudmor for Ena og kom til at betyde uendelig meget for os fire 
børn (foruden Ena, født 17. januar 1909, død 30. januar 1976 og Aase, født 
9. december 1910, Ernst, født 31. juli 1912 og Thora, født 28. juli 1920), der 
betragtede hende som en kærlig bedstemor.

I 1914 flyttede familien til Thorstedhus, 2 km syd for Horsens, som onkel 
Frederik (Kiørboe, arkitekt, mors ældste broder) havde tegnet, og som blev 
rammen om en herlig barndom og ungdom for os, og hvor far og mor havde 
et lykkeligt ægteskab til fars død i 1956.

Far blev politimester (i Voer og Nim m.fl. herreder) ved »Retsreformen« 
1. oktober 1919.

I de mange år i Thorstedhus, der havde en grund på 214 td. land, foregik 
der meget spændende: Far og mor drev en slags lille landbrug, med en ko, 
høns, duer, grise og en enkelt ged, ligesom der blev avlet korn og roer på 
marken. Over 1 td. land var have - med to damme i, hvorigennem vandet fra 
en bæk blev ledet - det drev i øvrigt fra ca. 1917-30 et lille el-værk (spænding 
36 V!), som ikke mindst i slutningen af og lige efter verdenskrigen var et 
udmærket supplement til de knappe (og delvis rationerede) energiressourcer 
(petroleum, stearinlys m.v.).

Et af mine bedste erindringsområder fra tiden i Thorstedhus er musikken. 
Dels dyrkede far og mor kvartetspillets ædle kunst med »onkel Theodor« 
læge Krogh-Jensen i Brædstrup, der spillede meget smukt cello (han var - 
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ligesom mor, der spillede bratsch - autodidakt) og hans søde kone »tante 
Astrid«, der spillede smukt klaver. Med dem spillede far og mor klaver- 
kvartet i Brædstrup eller i Thorstedhus hver onsdag (når far i embeds medfør 
skulle til »Bræ«, som han kaldte det).

Dette var i den periode omkring 1930, da pastor Hansen fra Tønning. som 
de havde spillet strygekvartet med siden 1922, var flyttet til Århus, og indtil 
ca. 1931, da pastor (senere provst) Agner Senstius i Gedved indtrådte i 
kvartetten. Den holdt lige til onkel Theodor blev syg i 1952 (han døde i 1955), 
og når Aase, der studerede violin (og tillige spillede bratsch), og jeg (cello) 
var hjemme, spillede vi også med, i sommerferierne i 1930’erne ofte udvidet 
til et helt »Husorkester«, når vores venner besøgte os i Thorstedhus, - under
tiden ledet af vores elskede og beundrede halvkusine, kgl. hofviolinistinde 
Gunna Breuning-Storm, når hun var på besøg.

Det var imponerende, hvad mor havde lært sig selv på bratschen, hun 
kunne til stor glæde for sig selv, for far og for os andre klare selv svære 
opgaver som f.eks. Beethovens mellemste kvartetter.

Desuden spillede hun klaver, og i min skoletid lærte hun f.eks. os en hel 
del af Lieder-litteraturen at kende, hvad der har betydet meget for os børn, 
ligesom vi jo blev smittet af »kvartet-bacillen« - i de år, navnlig Aase og jeg.

Mor og far fulgte i vores barndom også traditionen med højtlæsning for os 
børn op, hvad der jo både gav kendskab til den del af litteraturen, lyst til selv 
at læse mere af den og lejlighed til megen hyggelig snak om det oplæste.

I årene 1929-1940 fløj jo så alle vi 4 børn fra »reden«, blev gift og fik selv 
børn senere hen, men for os alle - også for børnebørnene - var Thorstedhus, 
mor -(far-) mor og bedstefar det faste holdepunkt i tilværelsen.

Under den tyske besættelse (og 2. verdenskrig i det hele) ændrede meget 
sig også for os naturligvis, men ikke vores tilknytning til Thorstedhus og alt, 
hvad det indebar. Og heldigvis blev de (og vi) forskånede for de mere tra
giske og dramatiske hændelser. Dog er der ingen af os børn, der glemmer 29. 
august 1943, da far blev hentet om natten af den tyske kommandant - og 
denne blev skudt - af de tyske vagtposter ved en fejltagelse - på vejen ind 
til det tyske hovedkvarter i Horsens!

Året efter blev mor alvorligt syg under et besøg i København, efter et langt 
og for mor udmattende hospitalsophold på Diakonissestiftelsen i København 
diagnosticerede lægerne omsider en cyste i underlivet, og efter en stor ope
ration og et langt rekonvalescentophold (i alt vel godt 3 måneder i foråret 
1944), kom hun hjem igen til Thorstedhus, og havde det godt derefter.

Da far døde i april 1956, var det et stort tab for os alle, mest dog for mor, 
men hun tog dette og de andre sorger, hun måtte igennem, med stor sjæls
styrke, støttet af sin faste kristentro. Og vi så alle op til hende, beundrede 
hende - og elskede hende. Dette gælder alle os børn, børnebørn og oldebørn, 
(som hun også oplevede - og hvoraf mange også fik lov til at opleve hende 
og lære hende at kende).

I 1958 solgte hun Thorstedhus efter at have boet alene i det store hus i 
næsten 2V2 år og flyttede til Lyngby, hvor Aase (med vanlig energi og dyg
tighed) fik skaffet hende villaen Solvænget 19. Aase boede (siden 1940) på 
Kløvervej 10, to gader derfra til den ene side, Thora byggede sit hus på 
Glaciset 8 B, to gader til den anden side, således at mor i alle de sidste år 
havde to af sine kære døtre i sin nærhed. Dette var en stor tryghed for Ena 
og mig, der begge boede i Esbjerg, og ikke mindst i mors sidste 1 Vz år, da 
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hun kom på det udmærkede plejehjem i Lyngby »Baunehøj«, var de to pigers 
utrættelige omsorg og kærlighed en lykke for mor - og en stor glæde og 
beroligelse for Ena og mig, der jo kun lejlighedsvis kunne besøge hende 
(hvad vi i øvrigt gjorde, så ofte der var mulighed for det).

Mors tid i Lyngby var i øvrigt præget af to ting: den ene, at hun i 1961 fik 
en -desværre for sent diagnosticeret - »grøn stær«, der blev storartet opereret 
af dr. Boberg Ans (som 8 år senere også skilte hende af med »grå stær«). 
Hendes syn var omtrent lig nul på det ene øje og nedsat på det andet, men 
først i den seneste tid skabte det virkelig store vanskeligheder, som bevir
kede, at hun solgte Solvænget og kom på »Baunehøj«.

Den anden ting var, at hun i løbet af de 12’/2 år, hun boede i Solvænget, 
på forskellige tidspunkter skaffede de allerfleste af sine børnebørn husly (i 
kælderen!), hvad der både i sig selv var til stor fordel for de pågældende og 
gav dem og hende mulighed for at lære hinanden at kende på en måde, som 
ellers ikke havde været mulig.

Bl.a. som følge heraf bevares mindet om mor- (far-)mor og oldemor 
(»Lyng-olde«) i en uendelig kærlig og taknemmelig erindring bl.a. af hendes 
descendens.

Hun døde d. 26/10 1972.

Otto Borchorst er født i København d. 31/8 1875 som søn af bog- og musik
handler C.F. Borchorst og Marie Antionette Høst. Han blev student fra 
Herlufsholm i 1893 og cand. jur. fra Københavns Universitet 1901. Herreds
fuldmægtig i Varde 1901, byfogedfuldmægtig i Kolding 1903 og i Århus 1904. 
1906 herredsfuldmægtig i Åndst herred og i Hatting herred 1911 (Horsens) - 
Den 6/10 1919 udnævnt til politimester i Voer og Nim m.fl. herreder, en 
stilling han beklædte til d. 31/8 1945. Derefter var han til sin død d. 8/4 1956 
amtsfuldmægtig på deltid i Skanderborg amt. R.I. af D.

I ægteskabet er der 4 børn:

A. Ena Borchorst, født i Kolding d. 17/1 1909, døbt smst. 19/3. Student fra 
Horsens Latinskole 1928. Uddannet som sygeplejerske på Hornsyld sy
gehus. Død d. 30/1 1976 i Esbjerg.

Gift 1. med Aage Peter Andresen d. 9/6 1935 i Torsted. Han er født 
d. 28/8 1908 i Tønder, søn af bankdirektør Andresen. Indtil 1940 var han 
bankassistent, derefter selverhvervende. Død i august 1945 i Køben
havn.

Gift 2. d. 1/3 1947 i København med Mads Thyge Kamp, søn af 
kredslæge Kamp i Skive. Arkitekt på Bornholm (Rønne), i Randers og 
fra 1954 i Esbjerg. Død i februar 1973.
Ved ægteskabet med Ena adopterede Mads Kamp Enas to børn.

Af første ægteskab er der to børn:

1. Lisbet Margrethe Kamp, født d. 30/5 1936. Journalist ved Horsens Fol
keblad.

Gift med Jacob Ravn, lektor ved Horsens teknikum og fra 1974 by
rådsmedlem.
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De har fire børn:

a. Trine Ravn, født 1961
b. Lotte Ravn, født 1962
c. Mette Ravn, født 28/2 1968
d. Martin Ravn, født d. 28/2 1968, tvillingebror til Mette.

2. Charlotte Kamp, født d. 21/5 1938. Landskabsarkitekt. Siden 1979 ansat 
ved Ballerup kommune.

Gift med Knut Andersen, TV-tekniker ved Danmarks Radio, død d. 
2/11 1980.

De har børnene:
a. Mads Anders Andersen, født 1965
b. Gro Charlotte Andersen, født 1966.

B. Aase Borchorst, født d. 9/12 1910 i Kolding, døbt i Bramdrup d. 10/2 
1911. Uddannet som musikpædagog i violin ved KgL Danske Musikkon
servatorium 1938.

Gift d. 31/8 1938 i Torsted med Svend Mourier Lunddahl, født d. 29/1 
1912 på Frederiksberg, søn af Ludvig Frederik Rosenmiiller Lunddahl og 
Esther Mourier. Cand. jur. 1936 fra Københavns Universitet. Dommer
fuldmægtig i Nykøbing Mors 1936, sekretær i handelsministeriet 1937 og 
fg. kontorchef smst. 1971. Bor i Lyngby.

I ægteskabet er der tre børn:

1. Esther Birgitte Lunddahl, født d. 13/3 1940, døbt d. 5/5 i København. 
Seminarieuddannet. Lærerinde i Birkerød.

Gift d. 19/4 1970 i Lyngby med læge Flemming Jensen.

De har to børn:
a. Agnete Lunddahl Jensen, født d. 28/10 1974
b. Marie Lunddahl Jensen, født d. 27/12 1977.

2. Karen Johanne Lunddahl, født d. 22/9 1942 på Hornsyld sygehus.
Gift i København med Finn Hostrup Lund.

De har tre børn:
a. Sophie Lund, født d. 15/9 1966
b. Kristine Lund, født d. 4/12 1968
c. Rikke Lund, født d. 19/6 1972.

3. Axel Mourier Lunddahl, født d. 22/5 1946 i Lyngby, døbt 28/6 smst. 
Mag. art. i kultursociologi fra Københavns Universitet 1978. Bor på 
Frederiksberg.

C. Ernst Otto Borchorst, født d. 31/7 1912 i Horsens, døbt 25/9 smst. Stu
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dent fra Horsens Statsskole 1930, cand. jur. fra Københavns Universitet 
1936. Dommerfuldmægtig i Horsens 1936, sekretær i ministeriet for off. 
arbejder 1936, sekretær i indenrigsministeriet 1937. Stadsdirektør i Es
bjerg kommune fra 1937.

Gift 1. d. 14/8 1938 i København med laborant Ely Holm, født d. 
28/7 1919 i København, datter af grosserer Aage Holm og Gunna Lincke. 
Ægteskabet opløst juni 1952.

Gift 2. d. 31/3 1953 i Torsted med Anna Franziska Gertrude Kail, 
født d. 14/11 1914 i Wien, datter af rektor, dr. phil. Albert Kail, Wien, 
og Milada Dvorak, Prag. Hun var gift 1. gang i 1940 i Wien med jour
nalist Franz Kolerus, med hvem hun har børnene Birgitte Kathe Kole- 
rus, skuespillerinde og Bernhard Manfred Kolerus, folkeskolelærer.

I første ægteskab har Ernst 2 børn, i andet 1 barn:

1. Grete Borchorst, født 14/4 1941. Læreruddannet, 1965 lærer i Gladsaxe, 
siden 1969 i Maribo.

Gift med billedhuggeren Ove Bang Jørgensen, født d. 20/12 1933 i 
Hillerød.

De har to børn:

a. Mikkel Jørgensen, født d. 27/9 1966
b. Ulla Jørgensen, født d. 2/4 1969.

2. Carl Otto Borchorst, født d. 2/5 1946. Stud. mag. i København.
Gift med Merete Nygaard, født d. 29/11 1947 i Nykøbing F., cand. jur. 

1972, fuldmægtig i indenrigsministeriet, fra 1978 i Storstrømsamtet. Æg
teskabet opløst. Merete Borchorst død d. 28/6 1979.

3. Georg Frederik Borchorst, født d. 23/6 1954.

D. Thora Sophie Borchorst, født i Horsens d. 28/7 1920, døbt i Torsted d. 
31/8. Student fra Horsens Statsskole 1939, cand. jur. fra Københavns 
Universitet 1948. Sekretær, senere ekspeditionssekretær i boligministe
riet fra 1947-78. Bor i Lyngby.

Gift 1. d. 5/8 1942 i København med Ulf Georg Moslet, født d. 26/12 
1920 på Frederiksberg, søn af Rudolf Frederik Jensen. Dyrlæge, ansat 
ved Statens veterinære Forsøgsstation på Lindholm ved Stege. Ægteska
bet opløst 9/2 1953.

Gift 2. d. 8/2 1975 i Lyngby med Holger Jørgen Adolph Ludvigsen, 
født d. 10/2 1925 i København, søn af Kristian Karl Ludvigsen og Emma 
Johanne Nørreled. Student fra Metropolitanskolen 1943. Korrektør ved 
Berlingske Tidende siden 1953.

Af første ægteskab er der to børn:

1. Frank Otto Borchorst, født i København d. 12/1 1943. Tandlæge 1967. 
Praksis i København sammen med sin kone.
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Gift d. 2/9 1963 i Frederikssund med Birgit Engelbreth, tandlæge 1969, 
med hvem han har børnene:

a. Morten Ulrik Borchorst, født d. 1/3 1964
b. Charlotte Susanne Borchorst, født d. 9/2 1968

2. Thomas Frederik Borchorst, født d. 8/7 1949 i København, døbt i Tor
sted d. 31/7. Student fra Set. Annæ gymnasium 1968. Stud, mag i Kø
benhavn.

Se stamtavle G.
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GEORG VILHELM LAUB KIØRBOE

af Lars Kiørboe

Vilhelm blev født i Refsnæs præstegård d. 24/6 1886 som søn af sognepræst 
Carl William Kiørboe og hustru Sophie Laub. Han tog 4. kl. hovedeksamen 
fra Kolding Højere Almenskole i 1903, hvorefter han var i murerlære til 1906. 
På Teknisk skole i København til 1910. I 1911 rejste han til New York, hvor 
han siden var ansat som arkitekt i forskellige virksomheder. I 1932 blev han 
leder af Cleveland-firmaet E.F. Hauserman Company’s New York kontor og 
i 1953 arkitektonisk leder. Han fortsatte hos Hauserman som konsulent til sin 
død. Formand for Dansk Garderforening i New York 1939-40, medlem af 
Mayor’s Hospitality Committee, New York City fra 1952 og formand for 
Danish Luncheon Club 1955-57. I 1929 og 1947 var han hjemme på besøg i 
Danmark.

I september 1975 faldt han på gaden i New York på vej fra sin lejlighed på 
First Avenue, hvor han boede alene, og efter 5 uger på hospitalet døde han 
d. 17/10.

Gift 1. gang i 1917 med Olive Archer, født i New York d. 30/4 1892, datter 
af metallurgen John Archer og hustru Ada Copleston. Ægteskabet opløst 
1925. Olive giftede sig senere med William C. Speers, der var ejendomsmæg
ler. Hun døde i 1946.

Gift 2. gang d. 16/1 1926 med Clara Jaffray Foster, datter af grosserer 
Atherton Foster i Yonkers, New York og hustru Mary Michmond Jaffray. 
Clara døde i 1971.

Af første ægteskab er der én søn:

A. William Archer Kiørboe, født d. 8/2 1918. Efter forældrenes skilsmisse 
boede han hos moderen og antog efternavnet Speers efter sin stedfader. 
Han er redaktør (general editor) ved tidsskriftet Newsweek i New York.

Gift 1. gang d. 28/7 1942 i Great Barrington, Massachusetts med Mary 
de Windt, født d. 14/8 1918 i New Bedford, Mass., datter af Delano de 
Windt og Ruth Church. Hun er Bachelor of Arts (historie) fra Smith 
College, Northampton, Mass, i 1939. Lærerinde 1939-41, arbejdede ved 
Newsweek Magazine 1941-43 og ved Phoenix News Bureau 1943-48. Fra 
1960 forskelligt freelance arbejde. Siden 1978 bosat i London. 
Ægteskabet opløst marts 1978.

Gift 2. gang i 1978 med Valerie Brooks. Skilt i 1980.

I første ægteskab er der to døtre:

1. Susan Archer Speers, født i New York d. 30/9 1948. High school eks
amen 1966, Bachelor of Arts (græsk) fra Smith College, Northampton, 
Mass. 1970. Lærerinde 1970-76.
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Gift d. 2/9 1972 i Killingworth, Connecticut med Robert Leith Herr- 
mann, født d. 4/2 1947 i Baltimore, søn af Robert Henry Herrmann og 
Virginia Galleher. High school eksamen 1964, Bachelor of Arts fra Ran- 
dolph-Macon College 1969. Matematiklærer i Baltimore siden 1969.

De har to børn:

a. William de Windt Herrmann, født i Baltimore d. 25/7 1976.
b. Virginia Galleher Herrmann, født i Baltimore d. 21/11 1978.

2. Joan Adams Speers, født i New York d. 21/10 1950. High school eks
amen 1968, Bachelor of Arts (kunsthistorie) fra Smith College, Nort- 
hampton, Mass., 1972. Privatundervisning i cellospil i London 1972-74. 
1975-76 editorial assistant ved Burlington Magazine i London, 1976-79 
ved The Musical Times og assistant editor ved The Strad. Fra februar 
1979 redaktør ved Sotheby Parke Bernet Publications.

Gift i London d. 4/11 1978 med Roger Malcolm Loudon Mears, født 
d. 15/2 1944 i Carshalton, Surrey, søn af Kenneth Patrick Mears og 
Eleanor Cowie Loudon.
Han er Bachelor of Arts 1966, Master of Arts og arkitekteksamen fra 
Cambridge universitetet 1969. Fra 1969-80 ansat i forskellige arkitektfir
maer i London, fra maj 1980 selvstændig.

Se stamtavle G
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POVL JOHAN LAUB KIØRBOE

af Birthe Revsbeck

Povl blev født d. 12/2 1893 i Ulstrup præstegård på Refsnæs som yngste barn 
af sognepræst Carl William Kiørboe og Sophie Laub. Student fra Kolding 
1910. Studerede først klaver hos fru Kromann i København, men skiftede til 
juraen og blev cand. jur. 1918, tog sin eksamen om i 1919.

Fuldmægtig hos sagførerne Buhl og Jacoby i Randers 1919, 1920 dommer
fuldmægtig i Horsens, 1922 fuldmægtig hos sagfører F. Winther i København, 
1923 sekretær i Direktoratet for Fængselsvæsenet, 1930 fuldmægtig, 1938 
ekspeditionssekretær og 1943 kontorchef sammesteds. Inspektør på Nyborg 
Statsfængsel og 1933-1945 sekretær i Fængselsnævnet. 1943 konstitueret dom
mer i Østre Landsret, 1945 dommer smst. til sin afsked i 1952. Derefter 
personalechef hos Julius Kopp i København.

Povl var et både meget kærligt, klogt, varmt og harmonisk menneske med 
en udpræget sans for humor. Han var meget interesseret i bøger; ikke alene 
indholdet, der helst skulle være dansk eller nordisk, men også bogens ud
seende betød meget for ham (han var således medlem af Dansk Bibliofilklub, 
en eksklusiv klub med 49 medlemmer). Bogen skulle være »god« at have i 
hånden, og papiret og typerne var faktorer, som også var af stor betydning.

Hans foretrukne var Knut Hamsun. Han havde alt af ham i førsteudgave
bøger og artikler både af ham og om ham - og man kunne vække ham midt 
om natten med en sætning fra en roman, og han kunne omgående sige præ
cist, hvorfra den stammede. Jeg har fået dem alle læst højt. Han holdt meget 
af at læse højt og gjorde det med stor indlevelsesevne - jeg husker især 
Augusttrigologien, den sidste halve side, hvor August dør, kunne han aldrig 
læse uden en tåre løb ned ad kinden.

Om Povls højtlæsning fortæller Michael:

»Far læste af og til højt for os om aftenen eller om søndagen. (Vi havde ikke 
fjernsyn, først og fremmest fordi far ikke ville have sådan noget »gøjemøj« 
inden for sine døre til at ødelægge familielivet). I en periode var det mest 
Dickens der blev læst, men en aften begyndte far at læse Hamsuns »Viktoria« 
højt for mig. Den fangede mig ikke rigtigt, men til gengæld blev han selv så 
grebet af bogen, at han læste den til ende i et stræk. Jeg faldt vistnok i søvn et 
par gange, men far syntes ikke at bemærke det, og det blev godt på den anden 
side af midnat før han var færdig. Først da han ville til at diskutere bogen med 
mig, syntes han at opdage, at jeg kun med besvær kunne holde mig vågen.

Selvom bogen ikke gjorde det indtryk på mig, som far vel havde forestillet 
sig, så gjorde selve situationen et meget stærkt indtryk på mig. Jeg oplevede 
vores højtlæsningsaftener som mere en samværsform, et familiefællesskab end 
som underholdning eller ligefrem opdragelse. Af og til når far og jeg var på 
tomandshånd kunne han finde på at sige: »Jeg vil lige læse noget for dig«. 1 
de situationer var det som om far brugte litteraturen til at fortælle mig noget, 
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som hans blufærdighed ikke tillod ham selv at prøve at udtrykke. Hans oplæs
ning af »Viktor ia« var helt givet etforsøg på at opfylde faderpligtens bud, som 
at delagtiggøre mig i »tilværelsens mysterium« på en hensynsfuld måde og 
indvie mig i de psykologiske og æstetiske aspekter der ofte mangler i en sko
ledrengs prosaiske forestillinger om forholdet mand-kvinde.

Ved en senere lejlighed oplevede jeg dette, at far brugte oplæsningen til at 
udtrykke noget, han vel ikke kunne sige mig direkte. Det var en dag, mens han 
lå syg, og jeg var hjemme på besøg. Jeg havde lavet frokost til os og bagefter 
bad far mig sætte mig ned for han ville læse noget for mig. Så læste han roligt 
og usentimentalt det afsnit, der indleder Maxim Gorkijs erindringsbog »Min 
barndom«, hvor forfatteren skildrer sin oplevelse af faderens død. Det gjorde 
et så voldsomt indtryk på mig, at jeg ville bede ham holde op, men jeg forstod 
pludselig, at det, som far prøvede at få mig til at forstå, ikke blot var, at han 
var klar over, at han var uhelbredeligt syg, men at jeg ligesom han selv måtte 
have styrke til at erkende, at tilværelsen har en uomgængelig lov, som vi ikke 
kan sætte os ud over, og som vi må acceptere i værdighed og uden klynken. 
Dette minde om min far er vel det stærkeste jeg har.«

Jeg kan næsten ikke huske en aften, hvor han ikke læste op, mens jeg syede 
eller strikkede; det skulle lige være vores fredagsaftener, som var helliget 
drengene. De blev sendt i byen med 2-3 kroner og måtte selv bestemme, hvad 
der skulle købes hos slikmutter. Så spillede vi billedlotteri, og ungerne var 
ikke ret store, før det foregik på engelsk.

Der gik også mange timer med sang. Mik (Michael) og Steen Adam sang 
Heise og Weyse til hans akkompagnement. Det var gode, varme og hyggelige 
timer - Gluntarne prøvede de også.

Om musikken i hjemmet husker Mik:

»Lige fra Steen Adam og jeg var små blev der sunget meget hjemme, gamle 
danske sange og Weyses romancer. Da jeg blev noget ældre forsøgte vi os med 
Hartmanns og Heises sange. Gluntarne og Schuberts »Sei mir gegrusst« kan 
jeg huske.

Far værdsatte Mozart over alt andet, først og fremmest hans kammermusik 
for strygere med og uden klaver. Jeg har haft den oplevelse at høre ham spille 
Mozarts klaverkvartet i g-mol sammen med Aase og Frank (Borchorst), men 
ellers spillede han aldrig selv Mozart. Jeg spurgte ham engang intetanende, 
hvorfor han ikke spillede nogle af klaversonaterne, og han svarede, at dem 
følte han sig ikke i stand til at spille. Det forstod jeg ikke dengang, for jeg havde 
jo selv forsøgt mig med flere af dem - men i dag tror jeg nok, jeg forstår, hvad 
han mente. På trods af et ofte enkelt og overskueligt nodebillede lå vanskelig
heden ved at spille Mozart i at forme udtrykket i en stringent form og med 
uhyre fine nuanceforskelle i frasering og dynamik og blottet for dramatiske og 
sentimentale clichéer, følsomt og behersket på samme tid. Jeg har efter al 
sandsynlighed ikke spillet Mozart efter fars smag, for jeg tog det meget bog
staveligt når der stod »forte« eller »piano« og underdrev i hvert fald ikke.

Far afskyede alle svulstige udtryk og udvendige falbelader i musikken. Wag
ner brød han sig absolut ikke om (det gjorde jeg nu heller ikke), men end ikke 
Beethoven gik an. Min interesse for Beethovens musik opfattede far nærmest 
som et udtryk for almindelig umodenhed, ungdommens naturgivne mangel på 
selvbeherskelse.
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Fars engagement i musikken Id først og fremmest hos Wienerklassikerne og 
romantikkerne: Mozarts og Hayd ns kammermusik, Brahms', Schuberts og 
Schumanns lieder og sange og Chopins klavermusik. Jeg husker hvordan far 
engang fremhævede d-mol kvartetten som eksempel på, hvordan Mozart ved 
hjælp af kun fire strygere kunne skabe en musikalsk spænding så stærk, at man 
kunne fornemme dommedags trompeter, en virkning som Wagner ikke engang 
kunne have skabt »om han så havde brugt et 120 mands symfoniorkester med 
pauker og basuner«.

Barokmusik hørte og spillede far ikke i noget omfang, jeg erindrer, men 
hvorfor blev jeg aldrig rigtigt klar over, og de eneste »moderne« komponister, 
der fandt nåde for hans øre var Grieg og Carl Nielsen, som han til gengæld 
satte meget højt. Selv spillede far helst Chopin, Brahms og Schumann, men i 
sine seneste år også en del af Carl Nielsen, bl.a. klaversuiten op. 45 og Schu
berts »Moments Musicaux« og »Imprompus«.«

Povl var lykkelig for sine tre drenge, klagede sig aldrig, var altid taknemlig 
for sit liv og for os derhjemme; han forgudede mindet om sin far. Sygdom
men, der absolut må have taget meget mere på ham, end vi har vidst, skjulte 
han for os lige til det sidste. Han var træt de sidste par år - det eneste tegn 
var hånden med det hvide lommetørklæde, der langsomt tørrede panden, og 
så at der blev længere og længere imellem, han satte sig til flyglet.

Traditionen betød også meget for ham. Barnedåbs- og konfirmationsmid
dagene bestod af de samme retter som i præstegården, juleaften og julepyn
ten, de små æsker, var som i præstegården, selv den lille klokke, der blev 
ringet med når træet var tændt, var den samme. Alle tre drenge er døbt i 
Ulstrup Kirke på Refsnæs i dåbskjolen, som hans mor havde syet til Frederik, 
og hver sommer, vi tilbragte i »Lærkehøj« i Nostrup, besøgte vi de gamle, der 
endnu var tilbage fra hans fars tid. De sidste tre år var vi på Bornholm, Vang, 
i ferien; Refsnæs var ikke mere det samme - udstykninger, motorveje og nye 
mennesker - nye tider.

Povl døde d. 15/5 1967 på Rigshospitalet af leukemi.

Gift d. 24/1 1947 i Farum med Birthe Fabricius-Bjerre, født d. 13/5 1923, 
datter af civilingeniør Erik Fabricius-Bjerre og Rigmor Krøyer. Pigeskole
eksamen 1941, kontorassistent i Dansk Folkeforsikrings Anstalt 1941-42 og 
fra 1942-46 pa politigården i København.

Efter Povls død er hun bosat i Jylland, først i Århus, senere i Kahr ved 
Ørsted. Gift 2. gang i Holbæk ved Ørsted d. 24/7 1976 med gårdejer Kresten 
Revsbeck, født d. 13/10 1920, søn af boelsmand Jens Mogens Revsbeck og 
Ingeborg Revsbeck.

Povl og Birthe har tre sønner;

A. Michael Kiørboe, født d. 22/7 1947.
Mellemskoleeksamen 1963. HF-eksamen 1972, lærereksamen fra Århus 
seminarium 1978. Postbud i Bagsværd, lærervikar i Brøndbyvester og i 
Hornslet til 1974. Fra 1978 ansat som lærer. Ved kommunevalget i 1978 
indvalgt i byrådet i Rougsø kommune (miljøliste).

Gift 1. gang d. 22/6 1968 i Skovshoved med Marianne Hunnerup, født
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d. 14/2 1947 i Jægersborg, datter af direktør Christian Reinhardt Hun- 
nerup og Thea L. Nielsen. Hun er tandtekniker og blev lærer i 1977. 
Separering 1971, ægteskabet opløst 1973.

Gift 2. gang d. 18/5 1973 i Hvilsager ved Auning med Majken Holst, 
født d. 4/11 1953 i København, datter af Arne Emil Holst og Ruth Henny 
Amy Hansen. HF-eksamen 1972, fra 1971-73 vikar på skoler i Køben
havn og i Hornslet, 1973-76 sygeplejer på Ørsted sygehus. Seminarie
elev.

I 2. ægteskab har Michael en søn:

1. Morten Kiørboe, født i Randers d. 13/5 1978.

B. Steen Adam Kiørboe, født d. 20/12 1949 på Frederiksberg. Realeksamen 
1966, student fra Lyngby Statsskole 1970, bifagseksamen i fransk fra 
Århus Universitet 1975, hovedfagseksamen i gymnastik og cand. scient, 
fra Københavns Universitet i sommeren 1981.

Studieophold i Frankrig 1970-71, lærervikar i Århus 1972-73, badmin
toninstruktør i Lyngby siden 1977. Pædagogikum ved Greve Amtsgym
nasium fra august 1981.

Gift d. 22/8 1981 i Brønshøj Kirke med Lone Hirtsgaard, født d. 13/6 
1949 i København (Helligkors sogn), datter af Sven Christian Vajse Sø
rensen og Lissie Hansen. HF-eksamen 1970 fra Blågård Seminarium. På 
Københavns Dag- og Aftenseminarium 1973-1977, hvor hun blev lærer 
i tysk og håndarbejde. Fra august 1977 lærer ved Dag Hammerskjoldsko- 
len.

Af første ægteskab har hun sønnen Jesper, født d. 4/10 1970.

C. Joakim Kiørboe, født d. 29/8 1962 i Søborg, døbt på Røsnæs. Gymna
sieelev i Randers.

Se stamtavle G.
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Efterkommere efter
EMILIE LAUB, født KIØRBOE

Af Ida Adolph, Susanne Laub, Karen Margrethe Laub og Erik Laub

Emilie Kiørboe, født d. 7/12 1854 i Århus, død d. 11/6 1939 i København. 
Gift d. 23/5 1876 med Wilhelm Frederik Laub, født d. 10/7 1845, død d. 11/12 
1931.
Begge er udførligt omtalt i familiebog II.

I ægteskabet er der 6 børn:

A. Otto Vilhelm Frederik Laub, født i Viborg d. 20/7 1877, død d. 3/3 1960 
i København. Gift d. 7/11 1905 i Ålborg med Ellen Faurschou, født d. 
3/3 1884, død d. 20/11 1970. Se i øvrigt omtalen i Familiebog II.

Der er 4 børn:

1. Flemming Laub, født i Ålborg d. 6/10 1906 og døbt d. 7/11 smst. Real
eksamen 1922, købmandslære og forskellige stillinger i Danmark og ud
landet. Direktør i Dansk Esso. Bosat på Tenerife fra 1967 til sin død d. 
6/10 1971.

Gift 1. d. 6/10 1938 i København med Ruth Roger Nielsen, født d. 
16/6 1916 i Amerika, datter af chefredaktør Roger Nielsen og hustru født 
Meinhardt. Student fra Zahles skole. Død d. 13/12 1976. Ægteskabet 
opløst i 1967.

Gift 2. med Agathe Salvesen, født i Toten, Norge.

Af første ægteskab er der to børn:

a. Nana Laub, født i København d. 19/11 1939, døbt smst. d. 19/4 1940. 
Realeksamen.

Gift d. 27/8 1963 i Rocque le Brune, Frankrig, med advokat Erik 
Oksen, født d. 9/1 1922. Ægteskabet er opløst i feb. 1978.

Der er tre børn:

I. Tine Oksen, født d. 21/5 1964 i Hellerup
II. Lene Oksen, født d. 17/6 1969 i Hillerød
III. Navin Oksen, adoptivsøn, født d. 17/4 1972 i Indien

b. John Roger Laub, født d. 29/12 1944 i København, studentereks
amen, jurastudium ved Århus Universitet. Død d. 6/6 1977.
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2. Ida Laub, født i Ålborg d. 28/6 1908 og døbt smst. d. 29/7. Assistent i 
Patentdirektoratet 1960-78.

Gift i København d. 24/9 1935 med Preben Tetens Adolph, født d. 7/10 
1907, døbt i København d. 1/12. Han er søn af direktør for marinemi- 
nisteriets skibstilsyn Einar Adolph og Johanne Tetens. Realeksamen, 
handelsuddannelse i England. Indehaver af Poly-foto i Århus 1935-42, 
afd.chef i rederiet C.K. Hansen i København fra 1942 til sin død d. 27/6 
1954.

I ægteskabet én søn:

a. Preben Hieronymus Tetens Adolph, født d. 6/1 1937 i Århus, døbt 
20/5. På Gunnar Jørgensens skole i Hellerup 1944-52. Hesteuddannet 
på Bregentved stutteri og Kiss Carls stutteri på Møllerup i Jylland. 
Værnepligtig ved gardehusarregimentet i Næstved. Siden 1959 assi
stent manager ved et stutteri for fuldblodsheste, Clovelly Farms, Lex- 
ington, Kentucky i USA.

Gift i Kentucky d. 7/10 1961 med Elise Hunley Hill, født d. 19/1 1936.

3. Vibeke Laub, født i Ålborg d. 4/9 1910, døbt d. 7/11. Realeksamen.
Gift i Seattle, USA, d. 14/2 1935 med Edward Hughes Thiele, født d. 

4/10 1905 i USA. Han er søofficer, nu pensioneret admiral.

Der er to børn:

a. Barbara Thiele, født d. 4/8 1936.
Gift med præst i USA’s flåde Byron Holderby. Der er to døtre i 
ægteskabet.

b. Vibeke Thiele, gift med kommandør i USA’s flåde Jerry Weber. I 
ægteskabet 2 børn.

4. Ole Hieronymus Laub, født d. 7/11 1917 i Ålborg. Studentereksamen. 
Redaktør. Død i København d. 29/7 1971.

Gift i København med Margit Knudsen. Ægteskabet opløst.
Margit Laub gift 2. med forfatteren Finn Methling.

Ole og Margit Laub har en søn:

a. Peter Michael Laub Methling. Uddannet som journalist og redaktør 
ved Ritzaus Bureau.

Gift med »Ping« Schaefer, datter af landsdommer Schaefer i Vi
borg. Journalist.

De har en datter:

I. Anja Laub Methling

B. Torben Hieronymus Laub, født i Viborg d. 11/5 1880, død i England d. 
10/2 1972. Arkitekt. Fra 1945 arkitekt i World Damage Commision. Fra 
1967 til 1972 bosat i Oxfordshire. Se i øvrigt familiebog II (hvor der i 
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beskrivelsen ikke skal stå Sydamerika, men Sydafrikanske Republik). 
Gift d. 13/1 1910 i Rønne med Agnes Mabel Leach, født i Sydafrika.

Død i England 1966.

Der er to børn:

1. Vibeke Agnes Maisie Laub, født i London d. 31/11 1910. Papirløst æg
teskab med aleksanderlærer John Skinner.

2. Shirley Barbara Laub, født d. 21/12 1912 i Calgary, Canada. Gift med 
Michael Gordon-Cumming, officer og ingeniør; han er død i dec. 1979.

Der er to børn:

a. Jane Priscilla Gordon-Cumming
b. Katherine Gordon-Cumming, gift med Desmond Fford.

C. Robert George Laub, født i Odense d. 21/5 1883. Direktør i National
banken i Århus fra 1936 til sin død d. 23/6 1950 (i England). Se i øvrigt 
familiebog II.

Gift d. 12/5 1910 i København med Agnete Saxild, født d. 30/3 1887, 
datter af departementchef Jørgen Frederik Saxild og Ingeborg Lassen. 
Uddannet i sygepleje ved H. Adlers fællesskole 1893-1903. Død i Gen
tofte d. 20/12 1972.

I ægteskabet er der fire børn:

1. Karen Margrethe Laub, født i Nykøbing F. d. 30/1 1911 og døbt d. 12/5 
smst. Realeksamen, børnehavelærerinde fra Frøbelseminariet 1935, 
aleksanderlærerinde 1966 (London). Fra 1935-62 børnehavelærerinde, 
siden 1966 privatpraksis som F.M.Aleksanderlærerinde i Lyngby.

2. Jytte Laub, født d. 17/10 1912 i Nykøbing F., døbt smst. d. 16/3 1913. 
Student fra Kolding Højere Almenskole 1931. Niels Brocks Handels
skole 1932. Ansat ved Nordisk Solar i Kolding 1932-33 og på Børskon
toret 1935-36. Siden 1951 bosat i Hellerup.

Gift i Kolding d. 7/5 1936 med Jacob Henrichsen, født d. 30/3 1912, 
død d. 22/12 1976, direktør for Øernes Korn- og Foderstofforening.

De har fire børn:

a. Jørgen Henrichsen, født d. 29/9 1937. Læge, dr. med.
b. Kirsten Henrichsen, født d. 22/11 1938, død d. 20/2 1973. Lægesek

retær.
c. Inger Henrichsen, født d. 21/10 1943. Forsorgspædagog.
d. Vibeke Henrichsen, født d. 4/12 1949. Sygeplejerske.

3. Otto Hieronymus Laub, født i København d. 16/5 1917, døbt i Rørvig d. 
5/8. Aftjente sin værnepligt i Livgarden 1936-38, sekondløjtnant 1939, 
løjtnant af reserven 1940, ved den danske brigade i Sverige 1943-45, 
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premierløjtnant ved hærens flyvetropper til sin død ved et flystyrt d. 18/9 
1946 ved Glumsø.

Gift i Hellerup d. 28/4 1940 med Inger Kirstine Lind, født d. 30/9 1917 
i London, datter af Herman Peter Thygesen Lind og Alba Christine 
Kastel. Boede i England til 1939 og igen fra 1949.

I ægteskabet er der fire børn:

a. Vibeke Laub, født d. 21/11 1940 i Hellerup.
Gift d. 23/3 1971 med John Mayer, med hvem hun har en søn:

I. Anthony Richard Mayer, født d. 20/12 1972 i Worthing, Sussex.

b. Eleanor Laub, født d. 27/4 1942 i Ordrup. Nonne i Assomptions 
ordenen i Paris siden sept. 1967.

c. Peter Hieronymus Laub, født i Århus d. 30/10 1943. Universitetsud
dannelse fra Trinity College, Dublin. Værnepligtig ved Den Kgl. Liv
garde 1967-69. Projektleder hos International Computers, London.

d. Niels Hieronymus Laub, født d. 1/4 1946 i Charlottenlund. Arkitekt 
fra Brighton Polytechnic 1978 og ansat som arkitekt i Richmond. 
Surrey.

Gift d. 17/12 1977 med Elizabeth Ann Daley.

4. Erik Laub, født d. 12/6 1922 i København, døbt i Rørvig d. 6/8. Real
eksamen 1939, murersvend 1943, konstruktøreksamen fra Århus tekni
ske skole 1944, ingeniør i husbygningsteknik fra Århus Husbygningstek
nikum 1945. Fra 1948-59 arkitektkonduktør hos arkitekt maa Sven Eske 
Kristensen, 1959-70 hos arkitekt maa Vilhelm Lauritzen, chefkonduktør 
i A/S Danalea 1970-74 og siden 1975 ingeniør i Københavns Amts byg
geforvaltning. Siden 1966 bopæl i Nivå.

Gift 1. d. 28/12 1948 i Jægersborg med Birthe Weiss Olsen. Ægteska
bet opløst.

Gift 2. d. 18/4 1953 i Lyngby med Lis Holm. Ægteskabet opløst.
Gift 3. d. 7/5 1963 i Karlebo med Kirsten Elizabeth Vestbirk, født d. 

2/8 1927.

I tredie ægteskab er der to børn:

a. Bo Vestbirk Laub, født d. 10/7 1963 på Frederiksberg, døbt i Nivå d. 
18/8.

b. Peter Vestbirk Laub, født d. 29/3 1966, døbt i Nivå d. 28/8.

D. Knud Laub, født i Odense d. 14/11 1885. Uddannet som dekorations
maler hos maleren Møller-Jensen i København. Rejste i 1911 til New 
York, hvor han var kirkedekoratør (freskomaler) hos firmaet Rambusch 
& Son indtil ca. 1930, hvorefter han ernærede sig som møbelstof- og 
tapetdesigner samt kunstmaler. Har malet adskillige portrætter af fami
liemedlemmer, bl.a. det eneste eksisterende portræt af hans bedstefader 
grosserer F.W. Kiørboe. Boede i New York til sin død d. 5/1 1977 (i 
Florida).
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Gift i New York i 1950 med malerinden Sari Pichett, død d. 3/10 1976. 
Sari har i sit første ægteskab med den russiske greve Kryzanowsky en 
datter Romana.

E. Erik Laub, født d. 14/11 1885 i Odense, tvillingebror til Knud Laub. Død 
i Odense d. 23/10 1892.

F. Emma Susanne Louise Johanne Justine Laub, født i Ålborg d. 31/10 
1896. Overassistent i marineministeriet/forsvarsministeriet, hvor hun var 
fra 1920-64. Boede sammen med sin mor til dennes død i 1939. Nu bosat 
i Gentofte.

Se stamtavle F.
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Emilie Laub fodt Kiørboe 
og Wilhelm Frederik Laub, 1889.

Emmy og August Kiørboe med deres 4 børn. 
Ca. 1898 (Rigsarkivet).



Greve Præstegård 1904. Fra venstre: Emmy født Petersen, Hans, Johanne født Larsen-Naur, Georg, Gerda, Inger Marie, Valdemar og 
August Kiørboe. (Foto hos Gerda Bohn).



Gerda, Ellen og Inger Marie, alle født Kiørboe. 
Ca. 1930 (Foto hos Ellen Lund).

Hans Oscar Erik Kiørboe 
(Foto hos Ellen Lund).



Georg Kiørboe 
(Foto hos Ove Kiørboe).

Jacobine Johanne Andrea Kiørboe født Grønbæk, 
5! med sønnen John. 1916 (Foto hos Ove Kiørboe).



INGER MARIE FOG, født KIØRBOE

af Gerda Bohn

Min ældste søster Inger Marie Kiørboe blev født d. 5/1 1889 i Buerup, en lille 
landsby, der ligger i naturskønne omgivelser nær Tissø, og hvor far, August 
Kiørboe, var kapellan. Om hendes første år dér kan jeg intet fortælle, ud 
over at hun fik en lillesøster Ellen, og at familien få måneder efter rejste til 
Græse, en landsby nær Frederikssund.

Her tilbragte hun med sine mindre søskende Hans og Gerda nogle lykke
lige og fredelige år med landlivets glæder og goder.

Familien flyttede igen og denne gang til Ærøskøbing. Hendes skolegang 
må vel være begyndt i Græse, jeg ved ikke på hvilken måde, men da vi i 1897 
var kommet til Ærøskøbing, var alle de tre ældste begyndt i skolen, omend 
Hans kun var i pogeskole.

Inger Marie med en bog var mit første indtryk af min storesøster; hun 
elskede at læse, og det »forfulgte« hende op igennem årene. Far sagde, at hun 
mindede ham meget om hans ældste søster Julie i livlighed og læselyst.

Hun fik i Ærøskøbing en del veninder, som hun havde forbindelse med i 
mange år.

11902 rejste vi fra Ærø til Greve, som nu er mest kendt som Greve Strand, 
men som stadig gemmer en lille ikke alt for forandret landsby inde i landet. 
Vi kom til at bo i »Nøddebo Præstegård«; det var dén præstegård Scharling 
beskrev, da han skrev »Ved nytårstid i Nøddebo præstegård«. Det var en 
meget køn bygning med dejlige forhold. Skolegangen blev nu holdt hjemme, 
idet vi fik en lærerinde, der boede hos os, og skolestuen var i en sidefløj til 
hovedbygningen. Dér gik vi så alle fire, men udefra kom jævnaldrende, dels 
fra gårdene, men også andre »ikke-gårdfolks« børn.

Vi sad alle i samme rum, nogle regnede, andre skrev og igen andre blev 
hørt i lektierne. Inger Marie var som sagt glad ved at læse og kunne altid sine 
lektier, hvor navnlig historie og sprog havde hendes store interesse.

Det var nogle vidunderlige år for os alle i Greve. Vi boede ikke langt fra 
København, og vor familie dér - både på fars og på mors side - kom jævnligt 
til os på ferie og småbesøg. Vi havde derfor stærk forbindelse til København, 
så det føltes meget naturligt, at Inger Marie, da hun skulle til det der dengang 
hed 4.mellem, kom til København. Hun boede hos en fru Stockfleth på 
Vester Boulevard og kom i Frk. Kruses skole på Frederiksberg.

I skolen fik hun mange veninder, der kom hjem til os både sommer og 
vinter og fejrede nytår med os sammen med andre unge, der enten var på 
ferie eller boede i nærheden.

Det var gode dage, og da hun havde fået sin præliminæreksamen i 1907 
med en fin karakter, blev det fejret, idet veninderne og kusiner 4- fætre, der 
boede i København, blev inviteret til bal. Man kan imidlertid ikke blive ved 
med at være barn hjemme, så da ferien var forbi, tog hun plads som lærerinde 
hos en pastor Garde i Fuglse på Lolland, hvor hun, som vores lærerinde, 
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boede hos præstefamilien og underviste præstens to drenge og børn kom
mende udefra. Det var et godt år for hende, og hun kom godt ud af det med 
præstefruen, som satte megen pris på hende.

Imidlertid var vi flyttet til Helsingør i 1908, og hun kom da hjem for at være 
mor behjælpelig, da tilværelsen var blevet en anden med et stort upraktisk 
hus og kun lidt pigehjælp.

Det var lidt vanskeligt for Inger Marie at vænne sig til. Praktisk havde hun 
aldrig været, og husholdning morede hende ikke. Dertil kom, at alle de 
lettelser, vi har nu, ikke fandtes dengang - der var petroleumslamper at gøre 
i stand hver dag og mere af den slags. Der kom andre ting ind; både hun og 
Ellen kom i en sangforening, de lærte at sy deres tøj og anden »ungpigesys- 
sel«. men det morede ikke og var egentlig ikke tilstrækkeligt for min store
søster.

Hun blev ret tidligt forlovet med sin tilkommende mand, Ivar Købke Fog, 
der dengang gik som praktikant på Helsingør værft, for senere at slutte sin 
uddannelse på Teknisk skole i Odense som bygningsingeniør. Der ville gå 
mange år, inden de kunne blive gift, han skulle jo være færdig, før han giftede 
sig og skulle forsørge hende. Et halvt år kom min søster på husholdningsskole 
i Odense, medens hendes kæreste var dér. Dér fik hun igen nogle fornøjelige 
veninder, der også kom og besøgte os.

Uvilkårligt siger man nu, hvorfor hun, som havde evner til at læse, ikke fik 
en uddannelse f.eks. som lærerinde, eller hvorfor foreslog hun det ikke selv? 
At gå og vente på hinanden i mange år er af det onde, men det lå vel i tiden, 
at unge piger gik hjemme indtil de blev gift.

Imidlertid gik årene, og hendes kæreste rejste i april 1913 til USA for at 
søge en stilling. Han boede da i New York sammen med Ernst Kiørboe, 
Knud Laub og Vilhelm Kiørboe, og det lykkedes ham i november samme år 
at få en stilling i staten Maine på Bath Iron Works. Inger Marie rejste da af 
sted, lettet over at få en ende på den lange ventetid, spændt og til en vis grad 
oprømt ved tanken om alt det nye, der ventede hende.

De blev viet på et giftekontor i New York d. 20/11 1913, men fik aldrig en 
underskrift på, at vielsen havde fundet sted, men det gik endda. Jeg tror, at 
min far, da de var kommet hjem, skrev en attest, så de havde papir her
hjemme på, at de var gift med hinanden.

De rejste ud til en lille by i Maine og havde en god tid dér, spændende og 
så helt ulig, hvad de havde været vant til.

I sommeren 1914 kom de hjem, og min søster fødte d. 21/9 1914 sønnen 
Frank. Første Verdenskrig brød imidlertid ud, og der kunne følgelig ikke 
være tale om at rejse ud igen. Det var ikke let at få arbejde herhjemme, men 
det lykkedes dog for Ivar bl.a. hos firmaet Nielsen og Winther i København. 
De flyttede en delrundt, boede i København, Holte og min søster måtte med 
drengen flytte til mine forældre i Helsingør, da min svoger kom til Grønland 
i 1923-24 hos Kryolith mine- og handelsselskabet i Ivigtut. Fra 1924-28 var 
Ivar ansat i A/S Vølund i København, hvorefter de flyttede til Slagelse, hvor 
han fik et job på maskinfabrikken Alliance.

I årene herhjemme kom de meget sammen med Frederik og Tulle, ikke 
mindst naturligvis da de boede i Holte - og oven i købet en overgang boede 
ved siden af hinanden på Morlenesvej.

Havde min søster for såvidt haft en dejlig barndom og problemfri ungdom, 
så var hun i stand til at tage de store vanskeligheder, hun blev udsat for i sit 
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giftermål. Hendes mand var en dygtig ingeniør og en dygtig opfinder; inden 
han fik fast arbejde herhjemme, havde han flere gode projekter, men de 
mislykkedes gang på gang, idet han troede på sine medarbejdere, stolede på 
dem i et og alt og blev snydt lige så ofte, det kunne lade sig gøre. Det var 
svære tider for hende at komme igennem, og de sled begge i det, for at få det 
til at løbe rundt. At gribe til læsning for at dykke ned i en anden verden er 
godt for øjeblikket, men skjuler ikke kendsgerningerne.

Fra 1927 havde de vor fætter John - søn af Georg Kiørboe - boende hos 
sig, idet han havde mistet begge sine forældre. Da Inger Marie og Ivar tog 
til Canada i maj 1930, turde de ikke tage John med, da deres situation var 
meget usikker derude. Og godt var det, thi det arbejde, der var blevet lovet 
min svoger, var der ikke, og så stod de dér.

Nu kom der en meget vanskelig tid, havde den været svær herhjemme, var 
den ikke lettere dér, men ved fælles hjælp kom de igennem den. Frank blev 
bager og de andre klistrede frimærker på konvolutter i en »mission«, de var 
kommet i forbindelse med, og mens dette stod på, søgte min svoger arbejde. 
Efter megen søgen fik han en stilling i et stort firma for maskiner i Toronto, 
hvortil de flyttede. Frank kom ind på en billedhuggerskole, og giftede sig i 
en ung alder med en pige, der også gik til uddannelse samme sted. Det var 
i 1936.

Dette var i nøgterne træk hendes tilværelse, som jeg som barn og ung 
forstod den, men i 1958 rejste jeg til Canada for at besøge dem i et halvt år. 
Det blev et meget vellykket besøg og for mig en stor glæde at være sammen 
med dem. Min søster nød »den store verden«, der udfoldede sig for hende, 
jeg fornemmede, at læsning fra herlige barndomsbøger, historie og anden 
litteratur blev levende for hende i dette land med de store vidder og de store 
chancer. Nu kunne de med en fast indtægt nyde tilværelsen og tage, hvad den 
havde at byde på. De blev britiske statsborgere og min søster læste landets 
historie og gik meget op i dette, lærte mange mennesker at kende og fik 
mange venner, idet hun interesserede sig for mennesker.

De første år boede de i Toronto, men længslen efter landet gjorde, at de 
så snart det kunne lade sig gøre, fik købt et stykke land i nærheden af den 
lille landsby King (senere kaldet King-City). Dér besøgte jeg dem; de havde 
da fået bygget et hus ved egen hjælp, og dér tilbragte de nogle meget gode 
år, hvor de levede et vel meget primitivt liv, men lige noget for min søster, 
der lige fra hun var barn engang havde sagt; »Gid jeg kunne bo på en øde ø«.

Var dette sted ikke øde, så var der dog langt til andre, men så meget desto 
mere nød man vennerne, der kom, eller som man besøgte. Lå sneen højt, 
hvad den altid gør i de egne om vinteren, og min svoger måtte opgive at tage 
hjem fra arbejdet i Toronto, så var det spændende at få besøg af vennerne 
i kane, som kom med forsyninger fra byen. Med andre ord, trangen til de 
oplevelser, som altid havde ligget i hende, fik hun rigelig udløsning for nu.

Da jeg kom derover i 1958 skulle jeg møde en søster, jeg ikke havde set 
i 29 år. Det blev en stor oplevelse og en stor glæde. Hun var en kærlig søster, 
der ikke vidste alt det gode, hun skulle gøre for mig, og til disse glæder var 
at vise mig dette store land med alt dets skønhed og storslåethed. Da min 
svoger havde en meget lang ferie på den tid, kørte vi rundt i landet både mod 
nord og syd, og jeg fik samtidig landets historie og dets særlige historiske 
steder fortalt, for nu havde Inger Marie rigtig fået læst om alt dette.

Hun havde dog ikke glemt sit fædreland, skrev hver uge til vore forældre. 
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og da mor døde i 1948 (far var død i 1938) gik korrespondancen over til mig, 
så det var ikke en fremmed søster, jeg besøgte.

Frank, som havde giftet sig d. 22/5 1936, var flyttet ud i nærheden og havde 
også bygget sig et hus. Han havde 5 børn, og min søster nød selvsagt at have 
dem i nærheden. Hun læste meget højt for de børn, som knyttede sig stærkt 
til hende, og hun oversatte enkelte danske bøger for dem; det morede hende 
at bruge sit sprogtalent og fik derved afløb for sin trang til at anvende sproget 
til morskab for børnene. Hun tog sig også af dem, når de var syge, for derved 
at aflaste sin svigerdatter, der havde nok at gøre med 5 børn.

Inger Maries form for vid var nok ikke rigtig forståelig for en canadier, 
men jeg nød det i fulde drag og vi fandt hinanden i dette, så det var ikke på 
»ukendt grund«, at jeg atter i 1962 rejste derover. Desværre var min søster 
ikke rigtig rask, men vi glædede os til at være sammen, og talen var da meget 
om gamle dage. Ture kørte vi også, så landet i al dets mangfoldighed, de 
pragtfulde efterårsfarver, som står fosforiserende i ahornbladene i en uge, for 
så atter at forsvinde.

Alt dette betog min søster meget, og om livet og døden talte vi senere i 
breve, idet hun nok følte, at for hende havde livet nu givet hende alt og 
slutningen skulle komme. Desværre led hun meget; hun havde knoglekræft, 
men tog det tappert, tænkte med kærlighed på sin søn, mand og børnebørn 
og bad til, at de måtte klare sig i dette mangfoldige liv. Hun døde d. 24/2 
1964.

Min søsters et og alt var drengen, så gud ske lov oplevede hun ikke, at han 
på sin 50 års fødselsdag d. 21/9 1964 fik en hjerneblødning, som lammede 
hans højre side, så han ikke kunne tale eller bruge sin højre hånd.

Ivar Købke Fog blev født d. 12/11 1889 på Frederiksberg som søn af oberst 
Fog og hustru født Købke. Om hans virke og tilværelse er der fortalt ovenfor 
samt i familiebog II.

Efter Inger Maries død giftede han sig i 1965 med Viva Cole og bor nu i 
Simcol i Ontarioprovinsen.

Inger Marie og Ivar havde ét barn:

A. Frank Kiørboe Fog, født d. 21/9 1914 i Helsingør. Mellemskoleeksamen. 
I lære som bager. Uddannet som billedhugger på Ontario College of Art 
1932-34. Da han ikke kunne leve af det, har han bl.a. været reklameteg
ner i TV, tegnet arbejdsbilleder til skovarbejderne, lavet plastmodeller 
til udstillinger om Canadas historie, udgivet en bog om Canada, lavet 
kakler med billeder fra kendte steder i landet o.s.v. Efter sin hjerneblød
ning i 1964 vanskeliggjordes hans arbejde meget p.g.a. lammelsen. Han 
døde i 1971 i Toronto.

Gift d. 22/5 1936 i Toronto med Wilna Etta Crowel, med hvem han har 
5 børn:

1. Jill Elisabeth Fog, født d. 9/8 1937 i Toronto. Gift i King i 1961 med 
Steven Kay, med hvem hun har børnene:

a. Kelly Qinton Kay, født d. 30/11 1965
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b. Colin Dåne Kay, født d. 24/11 1967

2. Edmund Crowel Fog, født d. 3/3 1944, død i januar 1963
3. Nena Patricia Fog, født d. 10/3 1948
4. Frank Nicolas Fog, født d. 16/4 1950
5. Jennifer Lois Fog, født d. 3/5 1954

Se stamtavle H.
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ELLEN JOHANNE LUND, født KIØRBOE

af Ellen Johanne Lund

Jeg er født d. 20/9 1891 i Buerup ved Tissø, hvor min far August Kiørboe var 
præst. Jeg var bare et halvt år, da vi flyttede til Græse, og jeg kan ikke sige, 
jeg husker meget derfra. Da jeg var 5 år flyttede vi til Ærø, og en af de første 
pudsige ting jeg husker derfra var, at jeg hos boghandler Creutz skulle købe 
en lille vægt. Min næse nåede til kanten af disken, og dér bad jeg så om at få 
»for 10 øre vægt«. I det samme kommer Inger Marie ind, hører det og bliver 
så flov, fortalte hun mig, fordi jeg ikke vidste, at det hed en vægt til 10 øre.

I Ærøskøbing badede vi på badeanstalten, og jeg lærte mig at svømme, og 
kom i den anledning til at redde én, der var ved at drukne. Jeg var vel en 8-9 
år, og badedamen, den lille tykke madam Wennerstrøm - det blev til madam 
»Vind og Strøm« i vores mund, sad da halvt besvimet med en lang stang, som 
slet ikke kunne nå os. Inger Marie kom straks efter ud fra en kabine og sagde, 
at nu havde jeg badet nok for i dag, og at jeg skulle klæde mig på. Jeg lovede 
halvvejs mig selv, at jeg en anden gang ikke ville redde mennesker, når jeg 
ikke fik lov til at bade selv. Det er nu ikke hændt mig siden.

Da jeg var 10 år rejste vi til Greve. Her havde vi to køreheste samt en 
islænder, som far fik af morfar. Den red jeg på, lærte den at springe og kørte 
med den. Jeg fik også lov til at købe et gedekid - for 50 øre - og det fulgte 
mig overalt, hvor jeg gik. Tøjrede jeg det og forsvandt, så »mæh’ede« det, 
indtil jeg kom og hentede det.

Vi havde privatlærerinde boende, og ved en lejlighed havde Hans og jeg 
fået skænd, fordi vi ikke kunne lektien, jeg det ene fag og Hans det andet. 
Jeg sagde da til far: »Jamen jeg kan naturhistorie og Hans kan historie, og 
så får hun jo begge dele«. Far sagde forbløffet ja og lo, tydeligt nok forbavset 
over min form for logik.

Engang havde en sigøjnervogn gjort holdt på en mark, og Gerda og jeg gik 
ud for at kigge på. De bagte æbleskiver, og det så godt ud, og så bad de os 
ind at spise med. Jeg vidste vi ikke måtte spise ude, men kunne ikke lade 
være; blot håbede jeg, at de ikke ville bortføre os. Det gjorde de ikke, og da 
vi gik, blev vi fulgt på vej af en lille gut. Jeg havde så småt tænkt på ikke at 
fortælle det hjemme, men da han så gav mig hånden og sagde: »Hils din 
mor«, ja da måtte jeg jo fortælle det. Jeg husker mor lo, men det var jo også 
rigtig mad, vi havde fået og ikke kaffe, det måtte vi nemlig ikke få dengang.

Greve præstegård var en dejlig bolig med en stor have med græsplæner og 
frugttræer. Vi havde et par moreltræer med de herligste kirsebær, og da de 
var gamle og store, så kunne man klatre i dem. Jeg husker, at onkel William 
stod under dem, og vi kastede bær ned til ham. Han nød det og kaldte det 
»at lægge bund«, før han skulle ind at spise. Jeg husker også at far og 3 onkler 
stod i haven i skumringen og sang kvartet, specielt »Kornmodsglansen«, som 
far og hans kvartet fik af komponisten Lange-Muller; de var de første, som 
sang den, og længe var det bare dem, der gjorde det. Det var så usandsynlig 
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stemningsfuldt, at jeg både hører og ser den dejlige aften, når jeg tænker på 
den.

Vi kom til Helsingør, da jeg var 16 år. Byen bar endnu præg af at have 
været sundbyen, der opkrævede sundtold. Der var mange gamle familier og 
stor selskabelighed, selv vi unge var i lange fine kjoler og i »kjole og hvidt« 
ved disse lejligheder. En af de første gange jeg var til selskab, det var hos dr. 
Teisen, havde jeg en ung mand til bords. Da han ikke sagde noget, troede 
jeg, han var genert, hvorfor jeg konverserede ham så godt jeg kunne, dog 
uden synderligt held. Senere fik jeg at vide af husets datter, at han havde 
været meget fornærmet over at få en borddame, der bare var 16 år; selv var 
han 20 år. Jeg grinte godt bagefter over mine forgæves anstrengelser. Samme 
unge mand blev senere ambassadør i forskellige lande, og jeg har siden været 
sammen med ham ved lejligheder, hvor han opførte sig lige så komisk.

Da jeg var 18 år kom jeg på husholdningsskole i Hillerød, men gennem min 
veninde Betty Krabbe, hvis forældre var læger i Ærøskøbing og vores be
kendte dér, kom jeg på den idé, at jeg ville være sygeplejerske.

Da jeg blev 20 år kom jeg som elev på Rigshospitalet, hvor jeg var på 
kirurgiske og medicinske afdelinger og på operationsstuen. Jeg fik dér aver
sion imod sygeplejerskerne, som stand betragtet, for jeg kan ikke sige, at jeg 
fik smag for »kvinderegimente« - så rødstrømpe ville det være mig umuligt 
at blive.

2 sygeplejersker af mit bekendtskab havde slået sig ned på en lille herre
gård, hvor de havde oprettet en institution for sindssyge (ufarlige) patienter. 
Da de havde brug for lidt midlertidig hjælp, bad de mig om at komme, indtil 
de fik en uddannet sindssygeplejerske. Jeg kom i samme vogn som de første 
patienter, og én af disse, der kom som rekonvalescent, fortalte senere, at hun 
havde tænkt: »Ak, er den lille også sindssyg«. Flere andre lignende grinagtige 
ting oplevede jeg; på en tur fortalte en af patienterne mig en usandsynlig 
røverhistorie; senere kom en anden hen til mig og sagde, at jeg endelig ikke 
måtte tro noget af det, førstnævnte havde sagt, for »hun var gal«. Jeg lod jo 
selvfølgelig forbavset, for de var gale alle sammen - hver på sin måde.

Jeg blev imidlertid uddannet som fysioterapeut hos dr. Clod Hansen, som 
var overlæge på Rigshospitalets massageklinik. I København traf jeg min 
kommende mand Louis Balle Fischer Lund, en norsk kunstner, og vi blev gift 
i Helsingør d. 7/4 1918. Vi rejste ustandseligt, var i Danmark og Norge 
skiftevis, endog også engang i Paris, hvorfra jeg måtte rejse hjem til Dan
mark, da far var blevet syg. Min mand og jeg boede både i Trondhjem og i 
Stavanger, hvor der skulle nogle operaer op, som min mand skulle være med 
i. Vi var et par sæsoner de to steder og kom senere til Oslo. Min mand var 
uddannet ciselør og billedhugger, havde en ualmindelig smuk sangstemme, 
tegnede og malede. Han havde altid ideer, men det blev som regel ved 
snakken, og de øvrige fik han aldrig noget ordentligt ud af, da han havde det 
med at sige nej til tilbud. Da han havde store evner, var det tragisk, men hans 
psykiske tilstand var desværre hans fjende, og da hans jalousi efterhånden tog 
overhånd, var der for mig ingen anden udvej end at gå min vej, selv om det 
var trist.

Vores ægteskab blev opløst d. 1/10 1935, og han rejste til København, mens 
jeg blev i Oslo og begyndte at arbejde som fysioterapeut.

Under krigen tog tyskerne først den ene lejlighed, jeg havde, senere den 
anden (den jeg bor i nu), og jeg fik så et værelse med tilhørende bad hos en 
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dame, jeg kendte. Jeg havde forbindelse med illegale grupper, da en veninde 
sendte folk til mig, som senere skulle hentes og føres over grænsen til Sverige. 
Min veninde blev stukket og sad i fængsel de sidste to år af krigen, men 
forinden havde hun under tortur måttet nævne mit navn, da de spurgte, om 
hun havde veninder. Min telefon blev aflyttet i 14 dage derefter, og jeg må 
indrømme, at jeg drillede tyskerne ved at snakke længere end nødvendigt 
med patienterne om deres behandling, og da det var ægte, kunne det ikke 
skade. Vi havde jo tidligere brugt falske samtaler om patienter, når der var 
tale om at tage imod folk, der måtte flygte.

Ja det var en tid, man ikke ønsker om igen. Efter krigen fortsatte jeg mit 
liv i Olso, hvor jeg stadig bor, har haft patienter og har stadig nogle, skønt 
jeg er 89 år.

Louis Fischer Balle Lund er født i Oslo d. 30/4 1888, søn af fotograf Johan 
Lund og Loise Ommensent. Han blev begravet d. 15/3 1967 i København. 
Uddannet på Kunst- og Håndværksskolen i Oslo.

Se stamtavle H.
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HANS OSCAR ERIK KIØRBOE

af Lars Kiørboe

Hans Kiørboe er født i Græse d. 21/2 1893 som det tredje af Emmy og August 
Kiørboes fire børn. Student fra Helsingør højere Almenskole 1911, cand. 
polit. fra Københavns Universitet 1918. Assistent i Københavns skattedirek
torat 1918, sekretær i Arbejderforsikringsrådet 1918, fuldmægtig 1921. Eks
peditionssekretær i direktoratet for ulykkesforsikringen 1934. Kontorchef 
ved invalideforsikringsretten 1944-62; medarbejder ved landsoverskatterådet 
1919-34. Medlem af bestyrelsen og hovedkasserer for Frederiksberg sogns 
menighedspleje til 1972; medlem af sognets menighedsråd 1962-65; medlem 
af bestyrelsen for frk. C.M.O. Kielgårds mindelegat. R.l. af D.

Gift 23/1 1920 med Gudrun Topsøe, født d. 17/6 1894 i København, datter 
af direktør, dr. phil. Haldor Topsøe og Johanne Nørgaard. Hun døde d. 3/11 
1980 på Frederiksberg.

Der er to børn:

A. Erik Kiørboe, født d. 5/12 1920 på Frederiksberg og døbt i Holmens 
kirke d. 23/1 1921. Student 1939 fra Set. Jørgens gymnasium, cand. med. 
1947 fra Københavns Universitet. 1947-49 ved sygehusene i Kalundborg 
og Skive samt De gamles By, 1950 ved Frederiksberg Hospitals psyk. 
afd., 1951 ved Rigshospitalets neuromedicinske afdeling, 1952 ved Kom
munehospitalet og reservelæge på Filadelfias epileptiske afd., igen 1954 
på Rigshospitalet, 1956-60 1. reservelæge på Odense sygehus neurologisk 
afd. 1960 overlæge på Filadelfias afdeling for epileptiske sygdomme, 
siden 1966 overlæge på Slagelse sygehus neuromed. afd. Speciallægeau
torisation i neurologi 1958.
Medlem af folkekirkens mellemkirkelige råd og Amnesty International.

Gift d. 1/9 1948 i Dianalund med Anna Greta Abelin Schou (Pia), født 
d. 26/10 1925 i Dianalund, datter af overlæge Hans Jacob Schou og 
Margrethe Brodersen. Student 1944 fra Marie Kruses skole, EEG labo
rant 1958.
Medlem af Dianalund kommunalbestyrelse 1962-66, af Slagelse byråd 
1970-74, af Kristeligt Dagblads bestyrelse 1972; medlem af Kirkens Kors
hærs landsstyrelse 1966, formand 1973.

De har fire børn:

1. Lene Kiørboe, født d. 15/6 1949 i København, døbt i Dianalund. Student 
fra Slagelse gymnasium 1969.

Gift i Hashøj i sept. 1974 med Henrik Bahn Larsen. Bopæl i Sla
gelse.
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De har en søn:

a. Johan Bahn Larsen, født d. 5/11 1975

2. Thomas Kiørboe, født d. 13/7 1951 på Frederiksberg, døbt 14/10 smst. 
Cand. scient, i biokemi 1977 fra Københavns Universitet. Bor i Køben
havn.

Har sammen med Ellen Schou datteren:

a. Frida Marie Schou, født d. 18/3 1980, døbt i Kirke Helsinge d. 6/7.

3. Jakob Kiørboe, født d. 15/2 1954 i Sorø, døbt i Dianalund d. 4/4. HF 
eksamen fra Sønderborg Statsgymnasium. Bor i Slagelse.

Har sammen med Bente Molander sønnen:

a. Jonas Molander, født d. 14/2 1976

4. Birgitte Kiørboe, født d. 13/12 1957 i Odense, døbt smst. 16/3 1958. 
Kursist.

B. Johanne Kiørboe, født d. 18/4 1925 på Frederiksberg, døbt smst. 17/5. 
Realeksamen; sygeplejer. Siden 1978 sygeplejer ved Menighedens Al
ders- og Sygehjem i Haugesund.

Gift d. 13/9 1958 på Frederiksberg med Osmund Strand, født d. 6/5 
1922 og døbt i Haugesund, Norge. Han er søn af skomagermester Os
mund Strand og Jette Amanda Jansen. Student 1945 fra Haugesund 
Højere Almendannende Skole. Matematisk-naturvidenskabelig embeds
eksamen og gymnasielektor i Haugesund siden 1956.

De har tre sønner:

1. Hans Åsmund Strand, født d. 4/3 1961, døbt i Haugesund d. 16/3. Stu
dent 1980.

2. Lars Øyvind Strand, født 22/7 1962, døbt i Haugesund d. 16/9. Gymna
sieelev.

3. Jon Erik Strand, født d. 12/7 1963, døbt i Haugesund d. 1/9. Gymnasie
elev.

Se stamtavle H.
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GERDA ELISABETH BOHN, født KIØRBOE

af Gerda Bohn

Jeg er født d. 26. april 1897 i landsbyen Græse, der ligger i nærheden af 
Frederikssund. Da jeg var Vi år flyttede familien til Ærøskøbing, hvor vi 
boede i 5 år. Jeg husker tydeligt Ærøskøbing, der var en lille idyl, én poli
tibetjent, ét postbud (der blev min specielle ven), der var købmand Gam- 
mel-Hansen og købmand Unge-Hansen, boghandler Creutz med det mest 
vidunderlige farverige vindue, om vinteren oplyst, hvad man slet ikke var 
vant til. Stille må der også have været, for mor kunne høre, når Ellen var ude 
af skolegården, idet hun, lille som hun var, lod sin skoletaske dumpe hen ad 
den brolagte gade, da remmen til tasken var for lang; der var vel små ti 
minutters gang til skolen.

Præsteboligen var meget fugtig, så vi var ofte forkølede, og mor fik lun
gebetændelse. Da jeg var et år, blev jeg meget alvorligt syg og egentligt 
opgivet, da man ikke anede, hvad jeg fejlede. Da man lige så godt kan prøve 
det ene som det andet, fandt vor kvindelige læge på, at der hos en gårdejer 
skulle sættes en »ren ko« til side til mig og jeg have mælk derfra. Om det nu 
var mælken, eller jeg og mælken tilsammen, der hjalp, ved ingen, men rask 
blev jeg.

Vi havde det ellers dejligt i de år, fik mange besøg af familien om som
meren, var på udflugter til Vodderup klinter med saft og vand og kager. De 
tre store badede fra badeanstalten, hvor damerne gik i en lukket kabine, hvor 
vandet var iskoldt, da solen aldrig trængte derind.

I 1902 flyttede vi til Greve, og så begyndte et helt andet slags liv. Præste
boligen var hér tør, meget smuk med de dejligste forhold både ude og inde. 
Gården var firlænget med stråtag, stor port ud til vejen, hvortil førte en smuk 
lindeallé. I portens ene side var toilettet med plads til tre; rummet havde fars 
forgænger pastor Morten Pontoppidan tapetseret med billeder fra vittigheds
blade, således at man kunne nyde sit ophold dér. I de andre længer var der 
stald, karlekammer, huggehus og rullestue med en af disse store ruller med 
sten i ladet, som så blev trukket over stokkene med lagner og andet rullet om. 
I en af længerne var kapellanboligen, der dog af mor blev brugt til gæstevæ
relse, da der ingen kapellan var. Der blev megen brug for dette rum, da der, 
som overalt hvor vi boede, kom mange gæster, ikke mindst om sommeren.

Når onkler og tanter og fætre og kusiner var på besøg, var der megen sang, 
idet de alle var musikalske, og somrene synes mig at have været varme og 
gode, thi firstemmig sang, som altid blev sunget ude i haven foran verandaen, 
husker jeg. Der blev også spillet klaver, mest romantisk musik.

De voksne legede også, idet der blev spillet meget kroket og boccia og 
holdt meget rede på, hvordan spillet stod - der blev spillet revanche, så man 
gik op i det med liv og sjæl. Der var et sammenhold af bedste art, og vi børn 
følte os i et med de voksne.

Til præstegården hørte en 1 tønde land stor have med frugt af de fleste 
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arter, grøntsager og blomster. Vi havde tre heste, to store køreheste Lise og 
Fritz og en lille islandsk hest Peter; dertil en lille vogn, der blev brugt til at 
køre til mølle i og til os børn, når vi f.eks. om sommeren skulle til Mosede 
strand, der dengang kun var beboet af fisker Jensen. Desuden havde vi en 
stor kalechevogn, en jagtvogn med plads til to personer og en charebanc, i 
hvilken vi bl.a. blev kørt til danseskole i Kildebrønde om vinteren. Vi kørte 
lige fra skolen, havde mad med, så vi kunne blive helt til aftenstide; vor 
danselærer var Tivolis Pjerrot, der på den tid hed Scheiding, og som kom 
med høj hat og i kjole og hvidt.

Præstegårdsjorden var forpagtet bort, men forpagterens gård lå lige ved 
siden af præstegården, og vore haver stødte op til hinanden. Navnlig Ellen 
og jeg legede med forpagterens børn, og det gik i reglen ret vildt til; vi 
færdedes mellem dyrene i loerne og laderne, sprang fra høje steder o.s.v.; 
godt vore forældre ikke så os i de situationer.

Vi fik telefon i Greve, et stort skrummel, der blev hængt op på væggen, 
med håndsving at dreje på. Jeg formoder, at centralen var Tåstrup, men jeg 
oplevede den kun i anvendelse, når sognefogden ringede for at fortælle, at 
der nu var undsluppet så og så mange fanger fra Vridsløse, og at der der
iblandt var nogle, man skulle vare sig for. Sagen er, at der i præstegården ret 
ofte kom »tiggere« ind - jeg var altid lidt bange for dem - de fik i reglen noget 
at spise i køkkenet og drog så videre. Karlen Anders, der var min gode ven, 
holdt jeg mig nær til i sådanne tilfælde; når han var ved hånden, var jeg ikke 
bange.

Da de »store« blev færdige med den lille skole, vi havde i præstegården, 
var der ikke mere brug for lærerinde; på Gjeddesdal, hvor der var en pige på 
min alder, blev der oprettet en skole for hende og hendes mindre søskende, 
og dér kom jeg så til. Jeg red derover, og i begyndelsen, da vi kun var to i 
klassen, nemlig jeg og godsejer Valentiners ældste datter Agnete, var det om 
at kunne sine lektier, da vi altid var sikre på at komme op.

Vi børn var regelmæssigt inviteret til høstgilde hos vor forpagter. Dagene 
i forvejen var vi derovre, for at se på forberedelserne, der bl.a. bestod i at 
koge suppe og lave melboller; disse var meget kompakte, mel og fedt blandet 
sammen og rullet i hånden af børnene. Bollerne fik et noget marmoreret 
udseende og børnenes hænder et noget renere ditto. Ved gildet i 1904 eller 
1905, mens vi sad ved bordet, red der pludselig en flok dragoner med rit
mester Nyholm i spidsen ind i gården. Der blev ikke mer spisen, ud for vi 
alle, og snart var det ordnet således, at soldaterne blev indkvarteret på går
dene, underofficererne hos forpagteren og ritmesteren og nogle unge office
rer hos os. Det var for os børn en fornøjelig tid, der blev sunget om aftenen, 
oftest revyviser fra Blæksprutten, men også sange fra de østeuropæiske 
lande. Ritmester Nyholm var meget sød over for os børn og sendte os kort 
med tak for opholdet.

Denne herlige landtilværelse blev brat afbrudt, da vi i 1908 atter flyttede, 
denne gang til Helsingør. Selv om vi fik en stor lejlighed, var der ikke den 
frihed, jeg var vant til, ingen heste at ride på o.s.v. Der var to pigeskoler i 
Helsingør, den ene var god, den anden var dårlig; jeg kom desværre i den 
dårlige, som far og mor havde fået anbefalet. Det var en skam, for vi lærte 
intet. To år efter at jeg gik ud af skolen, blev den nedlagt af denne grund. 
Helsingør havde, da vi kom til byen i 1908 en skik, vi ikke anede noget om 
og derfor ikke var forberedt på. Nytårsdag var far ikke hjemme, idet han 
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havde en begravelse, mor stod i køkkenet med arbejde efter frokosten, og jeg 
var på vej ud for at løbe på skøjter. Det ringede på døren, og da vi lukkede 
op, stod der en officer i gallapåklædning. Det virkede noget overvældende og 
mor sagde straks, efter at have budt ham ind, at far ikke var hjemme, hvad 
der slet ikke undrede ham. Da der lidt efter ankom en elegant herre med høj 
silkehat og lidt efter endnu en, hvilket blev ved hele eftermiddagen, opda
gede mor, at det var skik blandt det højere bourgoisi, at herrerne 1. januar 
gik på visit hos alle damerne inden for deres kreds. Da far kom hjem, fik han 
hilst på en del af disse herrer, men kom selv først ud på visit de følgende år. 
Jeg tror, at skikken holdt op ret kort efter.

Voldgravene omkring Kronborg frøs til, og det var meget morsomt at løbe 
på skøjter derude; så at sige hele byens ungdom kom der, og jeg lærte en del 
jævnaldrende at kende. Lørdag og søndag var der regimentsmusik, og det var 
ikke dårligt at svinge sig elegant af sted til disse toner. Vi små på 10-11 år 
vrikkede os fornøjet af sted, men for de unge på 18-20 år var det dobbelt 
herligt, da de unge kornetter og sekondløjtnantselever svingede med.

Den sommer, som vi kom om vinteren, holdt Helsingør børnehjælpsdag, 
hvad jeg ikke anede, hvad var, og stor var derfor min forundring, da jeg kom 
ned på gaden og så folk udklædt, nogle i høstvogne udklædt som sigøjnere, 
heriblandt en pige, jeg havde lært at kende på skøjtebanen. Jeg var en rigtig 
bondepige, der var kommet til byen og ikke anede, man kunne finde på 
sådanne ting. Det var i sommeren 1908, og der kom aldrig en sådan børne
hjælpsdag efter denne.

Byen skiftede efterhånden ansigt, og nitternes hamren hørtes mere end 
regimentsmusikken, der til sidst helt forsvandt. Som nævnt gik jeg i en skole, 
hvor vi intet lærte, men vi var seks piger, der havde et godt sammenhold; vi 
blev inviteret meget ud til baller og havde et meget fornøjeligt liv, men ikke 
særlig lærerigt. Jeg kom jo væk fra at betragte byen som noget fremmed, og 
da vi havde så dejlig en omegn med let adgang til strand og skov, gik og 
senere cyklede vi lange ture ud i landet. Med vore sommergæster gik vi ture 
til Marianelund, Esrum og Gurre, drak kaffe et af stederne og gik tilbage igen 
- det regnede vi for en stor fornøjelse. Man kunne gå midt på landevejene, 
der var ingen biler til at genere og kun meget få bøndervogne. Disse kom ofte 
fra Helsingør, hvor de på Tvedes bryggeri havde hentet mask, som de brugte 
til foder til kvierne; disse vogne lugtede dejligt af øl, så det var ikke ubeha
geligt at blive passeret af dem. Anderledes var det, hvis man en aften var ude 
at cykle og kom til at køre bag en renovationsvogn, der skvulpede af sted med 
sit indhold.

Vi flyttede fra lejligheden til en stor ubekvem villa, beregnet til to familier, 
med tre etager, mange rum og lange gange, så for mor var det besværligt og 
allerede dengang begyndte det at knibe med at få hjælp. Vi fik stadig en del 
gæster, men nu var der ikke sang i haven, der var lille og lå ud til en ret 
befærdet vej. Far og mor havde en del middage med byens honoratiores i de 
første år, men det klingede efterhånden ud, og da jeg i 1914 forlod Helsingør, 
for at være i huset hos min storesøster, der var flyttet til København, ople
vede jeg ikke mere dette.

Jeg blev ikke længe hos min søster, da det aldrig er godt at »tjene« hos sine 
egne, men da jeg gerne ville tjene nogle penge, gik jeg til en lettere børne
haveuddannelse - der forlangtes ikke så meget dengang. Jeg fik da lidt penge 
mellem hænderne, men følte at det ikke rigtig var noget for mig, og efter et 
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år fik jeg lov til at tage en kontoruddannelse, der bestod i engelsk handels
korrespondance, stenografi og maskinskrivning. Handelsuddannelsen fik jeg 
ikke lært meget af, maskinskrivning aldrig med alle fingre; i stenografi kunne 
jeg alle tegnene, men var aldrig i stand til at gøre det hurtigt nok.

Med disse »kvalifikationer« lært på 3 måneder, så jeg mig om efter en plads 
på et kontor - det må have været i 1918. Gennem onkel Valdemar havde 
Nicolai Kiørboe fået at vide, at jeg søgte arbejde, og han dukkede da op og 
skaffede mig arbejde i Baltica, hvilket var udmærket, men jeg var nu ikke 
særlig udmærket, og det jeg havde lært fik jeg slet ikke brug for, hvilket var 
kedeligt, fordi jeg derved tabte en rutine, jeg senere ville have haft megen 
nytte af.

Mit første arbejde var at skrive i en stor protokol, hvilket jeg ikke gjorde 
særligt smukt, hvorfor jeg daglig fik en omgang af sekretæren, og da jeg 
havde irriteret ham længe nok, blev jeg flyttet til noget andet. Her skulle jeg 
gå med et kort fra et sted til et andet; jeg forstod intet af det og klarede det 
kun med en venlig kontorists hjælp. Min løn for dette arbejde var 75 kr. for 
én måned og 150 kr. for næste måned, og jeg sultede derfor regelmæssigt hver 
anden måned.

Det var lige efter 1. Verdenskrig og der lå mange miner rundt om i farvan
dene, så der var travlhed i assuranceselskaberne, og da hverken de eller jeg 
var tilfredse, sagde jeg op - til begges lettelse - og kom derefter til KgL 
Dansk Automobilklub, der havde til huse på Paladshotellet. Dér fik jeg den 
formidable løn af 125 kr. pr. måned for ingenting at bestille, hvilket kunne 
være noget kedeligt. Foruden mig var der en sekretær, det første år ritmester 
Jerichau, der så godt som aldrig var til stede, og senere kom der en kaptajn 
Ernst Ipsen (Bodil Ipsens broder).

Det var endnu meget »enkle tider«, kun få ud over de meget velhavende 
havde biler, og jeg personlig havde ikke begreb om disse, havde knapt nok 
kørt i en. Det meste der skete var, at chauffører hos disse velhavere kom og 
fik en medalje for god kørsel. Dog skete der efterhånden noget, idet senior
chefen hos Brdr. Dahl, det store sanitetsfirma, kom i bestyrelsen, og han 
fandt, at der skete for lidt og var for stor slendrian. Han kom regelmæssigt 
for at forhøre sig om forholdene, og vi fik talt en del sammen med det 
resultat, at han fandt mig god nok til sammen med ham at begynde at samle 
materiale til en bog til vejledning for motorkørere. Det blev en bog fyldt med 
oplysninger om vore byer, tilkørsler til disse og planer over dem. Jeg fik nu 
nok at gøre, og hver lørdag kørte jeg ud til GL Holtegård (afhentet i bil) for 
at aflægge rapport.

En skønne dag var bogen færdig - men jeg var også færdig med at være i 
automobilklub, da jeg havde fået et tilbud om at komme til udenrigsministe
riet som sommervikar. Det var en morsom afveksling, og jeg havde en glim
rende tid der. Udenrigsministeriet var ikke i samme grad, som det er nu, 
indviklet i storpolitik, men et lille beskedent departement, der havde til huse 
i et lille palæ, der lå på hjørnet ved Brøndums café. Dette sidste fristede ofte 
to afdankede underofficerer, og jeg, der blev sat i dette kontor for at hjælpe 
dem, fik hurtigt korrespondancedyngen til side og blev derfor forflyttet til en 
anden og mere interessant afdeling, hvor jeg skulle stenografere.

Foruden mit kontorliv havde jeg også et andet liv: Jeg logerede på Dos
seringen hos nogle meget gamle damer, som levede i tiden fra 1848, hvilket 
selv dengang føltes meget gammeldags. Jeg havde ikke adgang til køkkenet,
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undtagen for at hente vand, og blev kun én gang inviteret ind i deres daglig
stue og fik alt at vide om deres familie. De havde et yndigt maleri af en afdød 
søster i en ret dekolleteret kjole, som jeg beundrede, hvortil en af damerne 
sagde: »Jeg synes, der burde være en lille chemicette«, og da jeg mente noget 
andet sagde hun: »De er et tidens barn«.

En påske var jeg hjemme i Helsingør og måtte lige fra stationen tage til mit 
arbejde, hvorfor jeg bad en drager bringe mit tøj til min adresse. Det kunne 
man dengang - man betalte en takst forud, og så var det i orden. Da jeg kom 
hjem var der imidlertid ikke kommet nogen kuffert, efter hvad de gamle 
damer fortalte, men derimod havde de modtaget en arv fra en veninde i 
Jylland. Jeg havde en mistanke om, at denne arv var mit tøj og forelagde dem 
dette, men ikke tale om. Heldigvis skulle jeg ud i køkkenet dagen efter og 
fandt da et par af mine støvler - man gik med støvler og skørter, der gik helt 
ned til anklerne, så »tidens børn« var såmænd ikke så letfærdigt påklædt. Jeg 
kom nu frem med mit fund og ønskede at se, om ikke mit undertøj m.m. var 
gemt i deres skuffer, hvilket det var, og jeg fik mit tøj igen, men ikke en 
undskyldning for deres forgribelse på mine ejendele.

Da jeg havde besluttet at lære husholdning, og derfor skulle flytte, fik en 
veninde af mig, der gerne ville overtage mit logi, lov til af damerne at flytte 
ind nogle uger før jeg rejste, idet jeg svor på at den unge pige var en velop
dragen pige. De gamle damer drog på landet, og vi benyttede lejligheden til 
at varme vand i køkkenet, hvorfor vi af og til måtte tænde lys, og ligeledes 
modtog vi pakker fra venindens mor i Ålborg med mad. Da vi ofte ikke var 
hjemme når pakkerne kom, blev de afleveret hos naboen, og ofte afhentet 
af venindens bror, der så med en kammerat kom ind til os, hvor vi med stor 
fornøjelse delte maden. Vi anede fred og ingen fare, men en skønne dag, jeg 
kom alene hjem, blev jeg forskrækket af en af de gamle damer, der stod bag 
en dør og sagde »bøh«. Jeg blev temmelig forbløffet, men erfarede så, at 
naboen havde fortalt, at ikke alene gik vi i køkkenet og tændte lys, men vi 
havde også mandfolk på besøg, og »mage til umoralsk opførsel havde hun 
ikke oplevet og jeg havde at flytte omgående«.

I vintertiden tog jeg ofte på besøg hos Inger Marie, der boede i nærheden, 
da jeg ikke selv havde noget hyggeligt værelse og heller ikke ild i kakkelov
nen; nu og da tog jeg også ind i Fredericiagade, hvor faster Emilie og onkel 
Wilhelm boede. Su, som er min jævnaldrende kusine, boede hjemme hos sine 
forældre, og vi sang ofte sammen, hun første stemme, jeg anden - oftest 
Schumann. Om sommeren kom jeg uendelig meget hos Frederik og Tulle i 
Holte, jeg tror så godt som hver lørdag-søndag, og havde en dejlig og mor
som tid med dem, der begge var elskelige imod mig. Mens jeg var i Auto
mobilklubben, kom jeg en del sammen med Nicolai, der ofte hentede mig 
lige fra arbejdet. Jeg husker, at vi en dag gik over på café Paraplyen og drak 
en kop kaffe, og at han dér fortalte mig, at han ville indføre nævningeting og 
spurgte mig, hvad jeg mente om dette? Jeg følte mig frygtelig beæret, og da 
jeg skønnede, at han syntes det var rigtigt, syntes jeg det også. Hvad han 
egentlig mente, aner jeg ikke.

Imidlertid havde jeg i 1921 opgivet mig kontorarbejde og drog ved som
merferiens slutning til Tønder for at være i huset hos Ernst og Gwendolynne. 
Rejsen dertil var noget mere besværlig end nu, men jeg morede mig dejligt 
ved mine oplevelser, byttede mad med studehandlerne, der kom fra Randers, 
og som havde herlige røgede ålemadder. Jeg havde en travl tid, men også en 
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morsom tid dér; jeg lærte ganske vist ikke meget husholdning, for Gwen og 
jeg var lige umulige til det, men mad må vi vel have fået på bordet, også når 
vi havde gæster, hvad vi ret ofte havde. Jeg var tidligt oppe og spiste mor
genmad sammen med Ernst, hvorefter jeg tog fat på rengøring m.m.; bl.a. 
måtte jeg ned på gaden med en kande, når mælkemanden kom, for at få min 
liter mælk, eller som mælkemanden, der havde været fange i Frankrig under 
1. Verdenskrig, sagde: »en liter de laj«. Vi boede på første sal i en villa på 
Ribe Landevej, og der var nok at gøre, men vi havde også mange fornøjelige 
oplevelser. Vi var ofte med lærerkollegerne på ture, hvor vi travede langt af 
led, f.eks. til Højer, og yderligere gik ud til et skib, der lå indefrosset dér. 
Hos en kusine, der var gift med landinspektøren for Tønder amt, kom jeg 
bl.a. til baller, så midt i al sliddet, var der mange fornøjelser.

Jeg var blevet forlovet med en civilingeniør, der var taget ud til Java, hvor 
jeg skulle tage ud, når han var blevet etableret, d.v.s. i 1922. Det var en 
indviklet historie, at skulle giftes på afstand, der skulle lyses i kirken i Dan
mark, opstilles bekendtgørelse på rådhuset i Batavia, så skulle jeg finde en 
mand, til hvem jeg her i landet skulle giftes til venstre hånd. Alt dette var i 
orden, jeg havde været hjemme i Helsingør og fået mit udstyr gjort klart, da 
jeg fik meddelelse om, at min kæreste var syg og at jeg ikke skulle komme. 
Han døde kort efter. At dette slog mig ud, behøver jeg vel ikke at fortælle, 
og det blev da besluttet, at mine forældre, min ældste søster og svoger og jeg 
skulle tage til Østrig. Det var en dejlig rejse, hvad oplevelser angik, men 
naturligvis meget trist for mig.

Jeg havde måttet lære hollandsk - af en hollandsk dame, der for en kort 
tid var i København, og hun foreslog, at jeg skulle tage med til Holland og 
være ung pige i huset. Jeg var der i et år (1922-23), og det var noget for sig, 
da tilværelsen dengang var meget mere gammeldags end hjemme; maden var 
anderledes, skikkene ligeså, men jeg så en masse af landet og lærte mange 
mennesker at kende - en overgang var jeg på kontor i Amsterdam, hvor jeg 
oversatte hollandske breve til skandinavisk. Efter dette år flyttede jeg hjem 
og fik arbejde hos hoffotograf Elfelt, hvor jeg blev til jeg d. 18/9 1926 blev 
gift i Helsingør med Eigil Bohn.

Vi boede i 5 år i København og flyttede i 1931 til Charlottenlund. Indtæg
ten var ikke så stor, så vi måtte leje værelser ud, og vi havde gennemgående 
flinke unge mennesker, ofte udlændinge fra bl.a. England, Kina og Java.

Under krigen var min mand en tid i skjul, mens jeg blev hos børnene, skønt 
vi havde lidt vanskeligheder med en af vore naboer, der lejede ud til tysk 
militær.

I 1945 blev jeg anmodet om at være med til at hente hollandske børn til 
Danmark. Den første tur skete med pomp og pragt, Hedtoft holdt tale, og 
vi drog af i kølebiler gennem det hærgede Tyskland. Englænderne var ikke 
begejstrede for vor konvoj, og vi blev temmelig forsinkede, så vi ankom alt 
for sent til Groningen og gik glip af den storslåede modtagelse og fine mid
dag, som ellers var forberedt til os. Vi var indlogeret i private hjem, og næste 
morgen mødtes vi på torvet og fik børnene samlede op i vore kølevogne, 
hvorefter vi startede hjemturen. Børnene var meget urolige, og da vi kom til 
Kruså, hvor opsamlingslejren lå, blev børnene helt ude af det, da de troede, 
det var en KZ-lejr. Vi måtte alle igennem en renselseskur - badet var et 
fællesbad i et stort bassin, så det var ikke så rart - og børnene måtte yderli
gere til aflusning. Dette var i juli 1945; i august var jeg igen dernede for at 
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hente sygeplejersker og i september var det igen børn, men dette blev den 
sidste tur jeg tog.

Der kom andre ting ind i min tilværelse; mine børn blev voksne, fik deres 
egen tilværelse, børnebørn kom til, så en bedstefar og bedstemor får nok at 
gøre. Da jeg blev alene i 1957 var jeg ene om disse hverv, hvad der tog ens 
tid. Jeg besøgte min ældste søster Inger Marie i Canada i Vi år i 1958 og var 
senere derovre to gange. Yderligere har jeg besøgt venner i Frankrig, Tunis 
og Ungarn og foretaget flere andre rejser.

I 1972 solgte jeg huset i Charlottenlund og flyttede til Århus, hvor jeg har 
en lejlighed, jeg kan lukke af for at tage ud at rejse og besøge venner og børn.

Min mand Eigil Bohn er født d. 21/5 1894 på Vesterbro i København, søn af 
postmester i Helsingør Oluf Peter Andreas Bohn og Anna Franziska Furst. 
Gik i skole på Østre Borgerdyd og fik kontor- og bankuddannelse. Assistent 
i privatbanken til 1930, derefter ansat i sin svogers firma H.C. Clausen Sko
tøjsfabrik og -import, hvor han blev kontorchef. Han døde i Charlottenlund 
d. 22/9 1957.

Vi har tre børn:

A. Oluf August Bohn, født i København d. 20/11 1927, døbt i Set. Jakobs 
kirken. Klassisk sproglig student fra Sorø Akademi 1946, cand. mag. i 
historie og græsk 1953 fra Københavns Universitet, bifagseksamen i kri
stendomskundskab 1978 fra Århus Universitet. Ansat ved Esbjerg Stats
skole 1954, adjunkt ved Horsens Statsskole 1962, og fra 1965 ved Viby 
Amtsgymnasium, siden 1971 som studielektor.

Gift d. 26/6 1949 i Ordrup med Aagot Marie Stockmarr født Rasmus
sen, født d. 9/4 1925 i Rønne, med hvem han har børnene:

1. Therese Margrethe Stockmarr Bohn, født d. 4/12 1953
2. Stefan Josef Bohn, født d. 19/10 1955, død d. 11/8 1958
3. Catharina Bohn, født og død d. 28/6 1958
4. Peter Andreas Stockmarr Bohn, født d. 7/7 1960

B. Leif Henning Bohn, født i København d. 2/11 1930, døbt i Set. Jakobs 
kirken. Nysproglig student fra Gentofte Statsskole 1949, cand. med. fra 
Københavns Universitet 1957. Varierende stillinger, hovedagelig på ho
spitaler i Københavnsområdet, fra 1961 på klinisk-kemiske afdelinger. 
1971 overlæge på klinisk-kemisk afdeling på Centralsygehuset i Slagelse.

Gift d. 27/10 1956 i Gentofte med Bodil Klæboe, født d. 3/2 1930 i 
Norge. Ægteskabet opløst 1977.

Der er to børn:

1. Johannes Michael Bohn, født d. 30/5 1957
2. Lars Eigil Bohn, født d. 9/4 1960

C. Marianne Elisabeth Bohn, født d. 29/3 1936 i København, døbt i Char
lottenlund. Realeksamen 1953. Lægesekretær, fra 1965-76 i sin mands 
konsultation.
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Gift i Holmens kirke d. 11/5 1956 med læge Tom Kjettinge Thomsen.
Fra 1963 privatpraksis i Ringe. Ægteskabet opløst 1980.

De har tre børn:

1. Jakob Kjettinge Thomsen, født d. 26/6 1957
2. Philip Kjettinge Thomsen, født d. 17/4 1960
3. Grete Elisabeth Kjettinge Thomsen, født d. 17/7 1962

Se stamtavle H.
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Efterkommere efter
GEORG KIØRBOE

af Lars Kiørboe

Om min farfar Georg Kiørboe, født d. 4/8 1860 og død d. 26/6 1927, har 
Valdemar Kiørboe allerede skrevet en artikel i slægtsbog II.

Min farmor Jakobine Johanne Andrea Grønbech er født d. 8/11 1883 i 
Lorentzensgade i København og døbt i Set. Pauls kirke. Hun var den næst
ældste i en børneflok på 6 piger og 1 dreng, og hendes forældre var kular
bejder i frihavnen Jakob Johannes Peter Andreas Grønbech og Ane Sophie 
Rasmussen.

Ifølge oplysninger fra en datter af Emma Olsson, min formors bedste 
veninde, skal Andrea i sine unge år have været en smuk, livlig og festlig pige, 
der var omsværmet, havde ambitioner og ønskede at frigøre sig fra sin tyran
niske far og det arbejdermiljø, han repræsenterede.

I årene efter århundredeskiftet var hun bl.a. ansat i bogbinderiet Aksel 
Holm i København, men hvad hun derefter foretog sig inden sit giftermål - 
ud over at være husbestyrerinde for min farfar - vides ikke.

De blev gift i Set. Markus kirken i København d. 30/1 1914, og forlovere 
var grosserer C.C.M. Christiansen og ovennævnte Emma Olsson. Samme år 
rejste de til USA, men allerede i 1915 rejste Andrea hjem for at føde en søn. 
John.

I oktober 1920 kom Georg tilbage fra Amerika, og familien bosatte sig i 
Birkerød, hvor endnu en søn, Ove, blev født i 1921. I 1922 flyttede familien 
til Horsens, hvor de boede under meget trange kår i en lejlighed i en stor villa 
i Karl Johansgade 14. Her døde Andrea af bughindebetændelse allerede d. 
25/12 1925.

Da Georg døde i 1927, tog hans bror William initiativ til at indhente tilsagn 
blandt familiens medlemmer om økonomiske bidrag til de to drenges op
vækst, og han administrerede ordningen til sin død i 1930, hvorefter hans søn 
Ernst overtog hvervet. Ved Georgs død blev de to drenges veje skilt, da de 
kom i pleje hos hver sin familie som nedenfor beskrevet.

Børnene er:

A. John Erik Kiørboe, født d. 16/6 1915 på Frederiksberg, døbt d. 2/1 1916 
i Birkerød. Efter faderens død kom han i huset hos sin kusine Inger 
Marie Kiørboe, gift Fog, der boede på Amager og havde en jævnal
drende søn Frank. Imidlertid flyttede familien Fog fra byen allerede i 
1928, hvorefter John boede hos porcelænssliber Julius Mathiesen på 
Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Mathiesens var svigerforældre til den 
ældste søn i det hus, hvor Johns bror Ove blev anbragt. John kom i 
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gymnasiet, og her var det, at han efter en fodboldkamp blev forkølet, fik 
lungebetændelse og døde på Frederiksberg hospital d. 6/5 1934.
Ifølge Ernst Kiørboe var John en sød, men svagelig og ulykkelig figur, 
formentlig forårsaget af årene i Horsens og forældrenes død. Han har 
imidlertid været en morderlig god bror for den 6 år yngre Ove, selv om 
de ikke sås så tit, da værtsfamilierne ikke stod på nogen god fod med 
hinanden. Deres eneste fristed var das’et i gården til dét hus, hvor Ove 
boede, og hér var det, at John fortalte fantasifulde historier og læste op 
af spændende bøger for sin bror.

B. Ove Kiørboe, født i Birkerød d. 2/8 1921 og døbt smst. Blev i 1927 sat 
i huset hos sin ældste moster, Petrea - tante P. - der var gift med nat
tevagt i landmandsbanken Axel Carstensen og boede på Frederiksberg 
Allé. Kom i 1935 på Birkerød Kostskole, hvor han tog realeksamen i 
1938; flyttede derefter til Tønder til sin fætter Ernst, og i 1941 blev han 
matematisk student fra Tønder Statsskole.
Forberedelseskursus til Officerskolen (Galster og Holbølls kursus) 1942, 
kornetskole i Næstved 1943, sekondløjtnant, reservepolitibetjent 1944. 
1947-59 benzintankforpagter i København. Tog 1956 kørelærereksamen 
og har siden praktiseret som kørelærer, først i Birkerød fra 1956 og siden 
i Gerlev nord for Randers, hvortil han flyttede i 1974.

Gift d. 27/12 1945 i Abild ved Tønder med Inger Margrethe Bille, født 
i Holte d. 11/1 1923, datter af sognepræst Lars Richard Bille og Elisabeth 
Bruun. Nysproglig student fra Tønder Statsskole 1941, fysioterapeut fra 
Teilmanns kursus 1945. Ansat ved Københavns Kommunehospital 
1945-47 og 1952-74 og fra 1974 ved Randers Centralsygehus.

Der er to børn:

1. Lars Georg Kiørboe, født d. 27/10 1947 i København, døbt 28/3 1948 i 
Abild. Mat.-fys. student fra Birkerød Statsskole 1966, cand. polyt. som 
kemiingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt 1971, HD i finansiering fra 
Handelshøjskolen i København 1975.
1972-73 soldat i Farum, 1974-78 ansat i Novo Industri og siden 1979 i 
Niro Atomizer.

Gift i Birkerød d. 31/10 1971 med Dagmar Kirstine Lautrup Ravn, født 
d. 11/2 1946 i Sønderborg, datter af mejeribestyrer Christian Mathiesen 
Ravn og Sine Lautrup. Realeksamen 1963, nysproglig student 1966 fra 
Akademisk Studenterkursus, lærereksamen fra Københavns Dag- og 
Aftenseminarium 1970. Lærer ved Frederiksberg Realkursus 1970-79, nu 
stud. mag. i italiensk ved Københavns Universitet.

2. Elisabeth Kiørboe, født d. 20/7 1950 på Frederiksberg, døbt d. 10/9 i 
Abild. Realeksamen 1967, au pair-pige i 2 år i Skotland og Frankrig, 
nysproglig student fra Ahms kursus 1971, studieophold 1 år i Peru 1975- 
76, cand. phil. i spansk fra Københavns Universitet 1977, pædagogikum 
på Roskilde Amtsgymnasium i foråret 1978, timelærer sammesteds 
1979-80.
Har sammen med lærer Ebbe Sofus Schou Hansen, født d. 8/11 1949 i 
Glostrup, børnene:
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a. Frederik Kiørboe, født på Frederiksberg d. 7/2 1979 
b. Kristoffer Kiørboe, født på Frederiksberg d. 7/2 1979

Børnene er navngivet d. 26/11 i Solbjerg sogn.

Se stamtavle H.
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FAMILIEN I NORGE

af Lars Kiørboe

DE ÆLDSTE KIØRBOE’R.

I familiebog I er Hans Christensen Kiørboe, gift 1691, opført som det ældst 
kendte medlem af familien. Hans fader, der tydeligt nok hed Christen, er 
formentlig identisk med den bådsmand Christen Tiørbu, der nævnes i en 
takstfortegnelse for bygårde i Frederiksstad 1661, hvori det hedder: »Christen 
Tiørbus gaard, Taxerit for----30 Rdlr. er en boedsmand och ingen anden 
Næring«. Han nævnes endvidere i de ordinære byregnskaber for 1662-1663, 
hvor han beskattes af l/2 jordstykke. I 1670 er Christen Kiørbiie opført i 
mandtalslisterne for Frederiksstad med følgende beløb i krigsskat: 0-1-12. 
Endelig findes han som Christen Kiørboe opført i byregnskaberne i 1671, 
hvor han betaler 1 skilling i afgift for 14 jordstykke.

Forbindelsen imellem Christen og Hans er ikke bevist, men de er sandsyn
ligvis far og søn. Fra det oprindelige Tiørbu har Christen sikkert ændret sit 
efternavn til det mere »bymæssige« Kiørboe, med omtrent samme udtale, og 
da mange af tidens bådsmænd kom fra det indre Østfold, er det sandsynligt, 
at han kommer fra lokaliteten Tiørbu, en halv snes kilometer sydøst for 
Rakkestad. Denne lokalitet eksisterer den dag i dag og består af 5 små gårde. 
Denne teori støttes af en udskrift fra Rakkestad tingbog for 1666, hvor en vis 
Anders Kiørboe fra Tiørbu er indblandet i en sag. I samme udskrift nævnes 
også en Torsten Kieerboe, men hvem disse er vides ikke.

I Frederiksstads byregnskaber for 1700 findes følgende brev fra Hans Kiør
boe:

Efter Hans Kongl. Mayf Vdgangne forordning om Kop, Hæste, og Ildstæd 
Skat -.

Angifuer ieg mig Sielf, min Quinde, og 1 tieniste pige Herf oruden andgifuis 
Et listæd, og et Kacheloufn Rør Saa og hafuer ieg paa Rente — 227 Rdr. Som 
ieg aarlig forrenter her i Byen, til de V-møndige Som der er lefuer; Huad min 
Næring er andgaaende, da Ved gud dend er heel Slet og ingen, og Sidder med 
it Huus fuldt med Smaa Børen; Ellers hafuer ieg faredt for skipper for et par 
aar Siden, og da forliist midt førende skib og godtz, og der Vdofuer tagen Stor 
skade; og detz foruden Ved: Seeniste V-løchelige Ildebrand, som denne heelle 
Bye; (disverre ofuergich) miste mit da i boende Huuss og gaard, dette, Saa at 
Werre udi Sandhed, Saa Sandt hielpe mig gud, Fridrichstad d 21 January 1700 

Hanss Kiørboe

Hans Christensen Kiørboes hustru Anne Gjerbrandsdatter Nordmand er dat
ter af Gjerbrand Alvssøn, død 1688, velstående borger i Frederiksstad og 
Maren Amundsdatter, død 1677. Anne var tredje barn i en børneflok på 5 
piger og 1 dreng, og hun må være født i 1675 eller tidligere.

I familiebog I er omtalt 3 sønner af Hans Kiørboe. De to købmænd og 
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kompagnoner Christen og Anders (Andreas) Kiørboe er nævnt i Frederiks- 
stad skifteprotokol, hvor deres likvidation i 1727-28 er behandlet.

Den tredje bror, Gjerbrand Kiørboe, hævdes som søløjtnant at være gået 
ned med sit skib Onsala Galley i 1724. Onsala Galley er en hukkert, bygget 
i 1710 i byen Onsala syd for Goteborg og erobret fra svenskerne i 1717 af 
kaptajnløjtnant von Neuspitzer. Det indgik i Nordsøeskadren under Torden
skjold og Rosenpalm og førte 8 stk 3punds kanoner og en besætning på 35 
mand. Udgået af flåden i 1720 og sandsynligvis solgt til en privat købmand 
i Norge. Gjerbrand, der benævnes søløjtnant, findes imidlertid ikke i nogen 
af de eksisterende fortegnelser over officerer eller kadetter i den dansk
norske flåde.

På rigsarkivet i Oslo findes et gældsbrev dateret 20. juli 1732 fra en Gjer
brand Kiørboe udstedt til broderen Anders. Gældsbrevet skal gengives i sin 
helhed, dels fordi det har stor slægtshistorisk interesse, og dels fordi det 
grundigt beskriver bohavet hos en tilsyneladende velhavende Frederiksstad- 
købmand:

Jeg underskrefne Gierbrant Kiørboe boende paa Nyegaards grund ved Frede- 
rickstad, giør vitterlig at være skyldig til min kiære broder Anders Kiørboe den 
summa toehundrede og fire rigsdaler toe ort 4 skilling, hvilke penge hånd mig 
tiid efter anden laant og medforstrakt haver, een deel til min nærings og han
dels fortsettelse, og resten til at afbetale nogle af mine creditorer med, hvilken 
summa = 204 rigsdaler 2 ort 4 s, jeg paa egne og arf vingers veigne lover og 
bepligter mig redeligen igien at erlegge og betale til dem min kiere broder 
Anders Kiørboe hans arf vinger, eller til hvem som denne min obligation med 
rette i hænde haver, tvende aar fra underskrefne dato med en lovlig rente 
skadesløs udi alle maader; Og paa det laante min kiere broder og arvinger ved 
mig og arvinger kand være forsikret om rigtig og skadesløs betaling i rette tiid, 
pantsætter ieg som til et trygt underpant mit eyende huusgeraad og meubler 
bestaaende af efterfølgende sorter, som og skal hannem til eget giemme blive 
leverede, naar hånd det forlanger, nemlig 10 forgyldte læderstoler, 2 lehne 
ditto, sex sorte rør stoler, 2 lehne ditto, 8 træe stoler, een stoer speil med sort 
rame, et stort eegebord, et mindre ditto, et fuhre slagbord, tre fuhre borde, otte 
tinfade, toe dosin flade tin tallerkener, et dosin dybe ditto, tre kaaber pander 
fortinnede, toe fyrfader, een kaaber thee kiedel, toe iern gryder, toe par mes
sing lysestager, et par ditto tin, een lyse sax, tre smaa peber bøsser, fiire bolsters 
underdyner, een over ditto, tre par lagen, hvilke bemeldte meubler og huus
geraad ere mig self frelst og fri tilhørende og iche forhen til nogen anden 
bebrevede, foruden dette specificerede, skal min kiere broder endvidere være 
prioritered udi aldt hvad ieg eyer og fremdeles eyende vorder, indtil hånd eller 
arvinger ved mig eller arvinger haver faaet fuld og skadesløs betaling for 
Capital og renter sambt i een eller anden maade foraarsagede omkostninger, 
denne laante sums betaling angaaende. Skulle det og iche behage min kiere 
broder eller arvinger fornæfnte Capital under fornæfnte forsichring længere 
end de fornæfnte tvende aar hos mig forrente at lade blive bestaaende, skal ieg 
efter etfierdings aars opsigelse, være tilpligtet at skafe ham skadesløs betaling, 
eller ham og arvinger, i vidrigt fald, ham magt til, ved lovlig omgang, at giøre 
pantet i penge, med videre min eyendom, indtil hånd eller arvinger ere blefne 
skadesløs afbetalte, til bekreftelse paa aldt foreskrefne, haver ieg denne min 
pantefors krifvelse med egen haand underskrefvet og mit sædvanlige signet hos 
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trygt, sambt vanlig ombedet de tvende brave mænd og borgere mesieurs Jacob 
Holm og Hendrik Knust med mig til vitterlighed at ville underskrive og for- 
seigle, actum Nyegaards grund d. 20 july anno 1732

G Kiørboe

Hvem denne Gjerbrand er vides ikke. Enten er han den føromtalte »søløjt
nant«, der altså alligevel ikke er gået ned med sit skib, eller årstallet 1724 er 
forkert, - eller også er det en helt anden - og ukendt - Gjerbrand, men hvem 
er så broderen Anders?

I 1735 findes korrespondance med madam Maria Kiørboe, enke efter 
Gjerbrand Kiørboe, angående likvidation af hendes bo, og Gjerbrand må da 
være død omkring 1734.

I familiebog I er omtalt en Kiørboe-familie på Kongsberg. Hvorledes denne 
eventuelt hænger sammen med familien i Frederiksstad, vides ikke, og under 
alle omstændigheder må en eventuel forbindelse søges i generationerne før 
Hans Christensen Kiørboe.

Endelig skal der i dette afsnit nævnes nogle Kiørboe’r, hvis navne er fundet 
i rigsarkivet i Oslo, men hvis oprindelse ikke kendes:

Jens Kjørbo blev 5/11 1759 gift i Frederiksstad med Karoline Christensdatter.
Forlovere: Ole Øvre og And. Kiørboe

Jens Kjørboe, enkemand, blev 2/5 1768 gift i Frederiksstad med pige Kirstine 
Andersdatter

Jens Kjørboes hustru blev begravet i Frederiksstad d. 11/1 1773, 26 år gam
mel.

Jens Kjørboe blev begravet i Frederiksstad d. 10/11 1786, 56 år gammel (altså 
født ca. 1730)

Marie Kiørboe blev begravet i Frederiksstad d. 8/2 1755, 67 år gammel (altså 
født ca. 1688: Er måske ovennævnte Gjerbrand Kiørboes hustru, der blev 
enke omkring 1734).

Knud Nielsen Kjærboe, gift i Christiania d. 14/12 1763 med Kirstine Maria 
Andersdatter Moss.

En enkemadam Kjørboe blev begravet i Frederiksstad d. 27/12 1788.
Anna Kjørboe, gift i Christiania d. 23/4 1755 med Niss Nikolaj Rotenburg, 

lensmand i Vinger. En søn Nikolaj, døbt i Christiania d. 12/1 1756.
Margrethe Sofie Kjerboe, død i 1714.
Anders Olssøn Korbu, gift i Christiania d. 11/2 1674 med Jydike Hansdatter.

En datter Susanne, døbt i Christiania d. 29/11 1674.
Ole Korbue på Kongsberg, havde en datter Bertha, som blev begravet d. 13/8 

1791, 17 år gammel.
Maren Christiane Kjerboe, Jens Hvammens kone, var d. 9/7 1743 fadder på 

Kongsberg.
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DEN NUVÆRENDE NORSKE FAMILIEGREN

Anna Birgitte Kiørboe, født på Moss 1722, ældste barn af købmand Christen 
Kiørboe og Karen Pedersdatter, blev gift på Moss d. 1/2 1751 med Hans 
Hansen. Han er formentlig identisk med dén losoldermand Hans Hansen i 
Frederikshald (Halden), der giver 2 ort i rangskat i 1774.

Anna Birgitte døde i Frederikshald i 1771 og havde mindst 7 børn:

A. Hans Hansen, født ca. 1754, men hvor vides ikke. Død ca. 1807, sand
synligvis i Københavnsområdet. Han var i mange år som ung på sin onkel 
Christen Kiørboes kontor i Frederiksstad og var fra 1785 skriver ved 
rentekammeret. I 1787 benævnes han som kopist ved rentekammeret i 
København, men findes ikke i de eksisterende lister over ansatte i dette 
departement. I rigsarkivet i København findes 2 ansøgninger fra 1789 fra 
ham om kopistpladser i rentekammeret, men han får dem øjensynlig 
ikke og benævnes senere som ekstraskriver.

Han blev gift i Frederiksstad d. 2/9 1785 med sin halvkusine Inger 
Hansdatter Kiørboe, døbt i Frederiksstad d. 8/6 1761, datter af købmand 
Hans Kiørboe og Maria Jensdatter Moss. Hun døde d. 2/3 1829 i Køben
havn (Vor Frue) af brystsyge.
Skiftet efter Inger Hansen findes i Københavns skifteprotokol, hvor hen
des fattige ejendele opgøres til en værdi af 30 Rdl, men efter huslejere
stancen og begravelsesomkostningerne er betalt, er der intet tilbage.

Hans og Inger Hansen havde i hvert fald 3 børn:

1. Anne Marie Hansen, født i Frederiksstad d. 20/7 1785, døbt d. 6/9. Ugift. 
Blev indlagt på Vartov d. 12/10 1853, hvor hun døde d. 19/10 1861. I 
stiftelsens arkiver findes flere oplysninger om hende. Hun har været ret 
svagelig og ernæret sig ved håndarbejde.

2. Hans Kiørboe Hansen, født d. 17/11 1792 i København og døbt i Vor 
Frue kirke d. 12/12. Han døde d. 14/9 1847 i Piøen i Holsten, hvor han 
var eskadronssadelmager. Han var enkemand uden børn, da han i 1823 
eller 1824 giftede sig med Christiane Margaretha Dorothea Weber fra 
Eutin, født ca. 1800. De fik 8 børn, og da hun døde, giftede han sig for 
tredje gang, denne gang med en enke, der havde flere børn. Da Hans 
Kiørboe Hansen pludselig døde i 1847, arvede hans børn af 2. ægteskab 
intet.

De 8 børn er:

a. Ernst Hansen, død d. 18/8 1850
b. Caroline Christiane Elisabet Hansen, gift med landmand Theodor 

Haffner.
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Der er to børn:

I. Paul Haffner
II. Agnes Haffner

c. Julius Hansen, død af sine sår på et skib for krigsfanger i København 
i 1848 eller 1849.

d. Hans Jurgen Magnus Hansen, se nedenfor.
e. Laura Hansen
f. Theodor Hansen
g. Eduard Hansen, apoteker, rejste til Buenos Aires i 1859, forsvundet 

fra 1866.
h. Ferdinand Hansen, maler i Kiel, død i juni 1895.

Gift med Dorothea ?, død d. 31/3 1910.

Der er tre døtre:

I. Helene Hansen, født ca. 1871, gift med Delfs
II. Martha Hansen, født ca. 1872, gift med Johs Lau
III. Caroline Hansen, født ca. 1873, gift med Johs. Hopp i 1896. 

7 børn.

3. Endnu en søn. Om ham vides intet, kun at han levede i 1829.

B. Jørgen Hansen, døbt d. 12/8 1758 i Frederikshald

C. Kirstina Dorthea Hansen, døbt d. 7/11 1759 i Frederikshald

D. Andrea Sophia Hansen, døbt d. 19/2 1761 i Frederikshald

E. Andreas Hansen, døbt d. 29/10 1762 i Frederikshald

F. Erik Hansen, tvilling til Andreas

G. Anna Boletha Hansen, født d. 14/9 1764 i Frederikshald.

Om disse sidste 6 børn af Anna Birgitte og Hans Hansen vides intet.

Hans Jurgen Magnus Hansen er født i Piøen d. 3/8 1829. Han deltog på tysk 
side i krigene 1847-48 i bl.a. Frankrig. Fra 1849-52 uddannet som bogtrykker 
og bogbinder, sandsynligvis i Piøen, og arbejdede derefter som farende svend 
i Tyskland, Italien, Schweiz, Danmark og Norge. Nedsatte sig som bogtryk
ker i Tønsberg i Norge i 1860 og startede 1870 Tønsberg Blad, som han drev 
til sin død d. 22/5 1890. I 100 års jubilæumsbogen for Tønsberg Avis er hans 
liv og virke beskrevet.

Gift i Tønsberg d. 7/11 1861 med Elisa Amalia Abrahamsen, født d. 14/6 
1837 på Vallø i Sem, datter af privatlærer Olaus Abrahamsen. Hun døde i 
Tønsberg d. 22/6 1899.
Den 22/2 1892 undertegnede kong Oscar II en bevilling for Hans Jurgen 
Magnus Hansens børn til at antage slægtsnavnet Kjørboe.
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Hans Jurgen Magnus Hansen havde 9 børn:

A. Caroline Emilie Kjørboe, født i Tønsberg d. 31/10 1862. Død 1935.

B. Anna Olivia Hedvig Kjørboe, født i Tønsberg d. 8/11 1864, død d. 5/12 
1864.

C. Anna Dorothea Hedvig Kjørboe, født i Tønsberg d. 11/1 1866. Død i 
Tønsberg d. 20/4 1951. Hun arbejdede som apotekerlærling før hun d. 
30/10 1897 blev gift med Kristian Fagelund. Han er født d. 22/4 1860 og 
døde d. 19/12 1944.

Der er tre børn:

1. Hans Fredrik Kjørboe Fagelund, født i Brooklyn, USA d. 17/7 1901. 
Han stod til søs og døde som jungmand på et skib i Atlanterhavet d. 25/1 
1917.

2. Reidar Thode Kjørboe Fagelund, født d. 29/5 1904 i Tønsberg. Handels
skoleeksamen 1931 (Oslo). Han var en stor musikbegavelse, tog orga
nisteksamen og virkede som kapelmester på diverse hoteller. Desuden 
drev han et musikforlag til sin død. Han komponerede såvel lødig som 
lettere musik. Han døde i Oslo d. 19/11 1944.

Gift d. 5/7 1930 i Tønsberg med Ester Håkonsen, født d. 29/1 1904 i 
Tønsberg, datter af Oluf Håkonsen og Olga Nikoline Andersen. Hun er 
klaveruddannet og har virket som pianolærer i Tønsberg. Drev efter sin 
mands død musikforlaget A/S Norsk Notestik Forlag indtil 1974.

De har børnene:

a. Thode Fagelund, født d. 29/2 1932. Musikuddannelse bl.a. i Tyskland 
og Norge. Konservatorierektor i Drammen siden 1974. Koncertvirk
somhed som violinist og dirigent. Gift d. 11/8 1956 i Gieranger med 
Pernille Larsdatter Mølsæter, og de har børnene Thode, født d. 1/1 
1958, Lars Kristian, født d. 5/3 1959, Ragna, født d. 18/12 1960 og 
Ester, født d. 24/1 1964. Alle børn er født i Alesund.

b. Karin Fagelund, født i Oslo d. 20/5 1933. Speciallærerinde i vævning 
1955, faglærer og senere inspektør ved Vestfold Husflidskole (1977). 
Gift i Oslo d. 8/8 1964 med Ronald Steuart Archer, med hvem hun 
har sønnen James Ronald Archer, født d. 17/3 1966 i Tønsberg.

3. Dorothea Fagelund, født d. 1/2 1908, død d. 11/3 1979 i Tønsberg.
Gift d. 14/9 1935 i Tønsberg med Asbjørn Hanssen, født d. 18/3 1905 

i Tønsberg, søn af Amt Hanssen og Ingeborg Salomonsen. Han er 
agent.

De har tre børn:

a. Arne Fagelund Hanssen, født i Tønsberg d. 6/10 1937. Styrmandseks
amen 1961, derefter styrmand og fra 1979 skibsfører. Ugift.
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b. Aase Fagelund Hanssen, født i Tønsberg d. 22/4 1942. Gift i Nøt- 
terøy d. 4/8 1962 med Jan Henriksen, og der er to børn: Hanne 
Annette Henriksen, født d. 13/8 1964 og Ragnhild Henriksen, født d. 
20/3 1967.

c. Arnt Ivar Fagelund Hanssen, født d. 19/4 1946 i Nøtterøy. Typograf 
i Tønsberg.

Gift i Skjee d. 10/8 1974 med Åse Astrid Hanssen. En datter Ann 
Kristin Hanssen, født d. 17/10 1975.

D. Hans Kjørboe, født d. 10/4 1868, død i Ardrossan i Skotland d. 11/10 
1888.

E. Julius Eduard Ferdinand Kjørboe, født d. 20/12 1869, død ved skibsforlis 
i Atlanterhavet antagelig i marts 1893.

F. Frithjof Randulf Kjørboe, født d. 27/4 1872. Styrmandseksamen 1890, 
skibsførereksamen 1895 fra Tønsberg Sjømandsskole. Til søs 1887-99, 
derefter dampskibsekspeditør og inspektør ved Vallø Olieraffinaderi. 
1915-17 skibsfører på et hvalkogeri, 1917-20 træskibsbyggeri Ærøskøbing 
i Danmark. Fra 1920 til sin død i Malmø d. 3/7 1937 var han skibsinspek
tør for nybygninger med bopæl i diverse lande.

Gift i Tønsberg d. 27/4 1900 med Laura Marie Lundblad, født i Tøns
berg d. 1/6 1873, datter af Lars Severin Lundblad og Maja Kaisa (Ma
rie) Ericson. Hun er sproguddannet (engelsk, tysk, fransk) samt ud
dannet i klaverspil. Musiklærerinde; drev en cigarforretning samt agen
tur for Moss Gjærfabrik indtil sit giftermål. Hun døde i Tønsberg d. 12/11 
1958.

Der er to sønner:

1. Randulff Kjørboe, født i Vallø d. 27/7 1901. På Otto Treiders Handels
skole i Oslo 1918, shippingskolen i Oslo 1923, studier i økonomi ved 
Columbia universitet i New York 1924-26, 1930 ved Texas Co. Sales 
Executive Training School i Port Arthur, Texas og Bayonne, New Jer
sey. Til søs 1921. Diverse kontorstillinger, således i Oslo 1922-24, New 
York 1924-26, Le Havre 1926-29 (shipping m.v.), i Bruxelles og USA 
1929-31 (Texaco), 1932-37 i Tønsberg hos A/S Østlandske Petroleums- 
compagni, og fra 1937-71 i Olie- og kemikaliefirmaet Heim og Lundin 
A/S i Oslo, sidst som inspektør. Pensionist i Oslo.

Gift i Antwerpen i Belgien d. 15/11 1930 med Ingeborg Vandsemb, 
født d. 20/10 1900 i Nes i Norge, datter af gårdejer Søren Vandsemb og 
Thora Amalie Vandsemb. Studerede fransk som au-pair pige i Le Havre 
og Lille i 1927-1929.

En dødfødt pige 1938.

2. Leif Kjørboe, født d. 9/5 1904 i Vallø. Præliminæreksamen i Ærøskøbing 
1919, handelsskole i Tønsberg 1923, jernvarehandelseksamen ved Oslo 
Yrkesskole og Polyteknisk Institut 1929-30.
Ekspedient i Bergren & Søn A/S i Tønsberg 1920-25, afdelingschef hos 
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Corrard & Thomsen i Oslo 1925 og fra 1930 egen isenkramforretning i 
Tønsberg, hvor han stadig bor.

Gift i Oslo d. 17/9 1933 med Signe Guii, født d. 28/4 1906 i Tønsberg, 
datter af købmand Johan Adolf Guii og Gunhild Marie Fadum. Student 
1926 fra Tønsberg Højere Almenskole, på Nordstrand Husmorskole i 
Oslo 1928 og på Aline spædbørnshjem 1929.

De har tre børn:

a. Johan Frithjof Kjørboe, født d. 23/10 1934, døbt i Tønsberg. Student 
fra Tønsberg Højere Almenskole 1954, 1-årig handelsskole i Tøns
berg 1955, isenkræmmerlærling 1956 og fra 1957 medejer af sin fars 
forretning.

Gift i Tønsberg d. 26/7 1958 med Kari-Helene Bjørneseth med 
hvem han har børnene:

I. Helen Kjørboe, født d. 27/7 1959
II. Leif Andreas Kjørboe, født d. 5/11 1963

b. Grethe Elisabeth Kjørboe, født d. 25/3 1943, død d. 2/7 1943.
c. Inger Marie Kjørboe, født d. 15/5 1944, døbt i Tønsberg. Student 

1963 fra Tønsberg Højere Almenskole. Læreruddannelse ved Tøns
berg lærerskole 1964-65, lærerinde i Sem 1962-63.

Gift d. 21/8 1965 i Tønsberg med Ragnar Roberg Strømmen, kom
munerevisor i Tjørne-Nøtterøy. De har to børn:

I. Jens Petter Strømmen, født d. 18/2 1966
II. Morten Strømmen, født d. 13/2 1969

G. Georg Theodor Kjørboe, født d. 25/9 1875, død d. 7/3 1877.

H. Magdalene Elise Kjørboe, født d. 14/2 1878, død d. 6/10 1894.

I. Agnes Paulowna Kjørboe, født i Tønsberg d. 8/7 1881, døbt smst. d. 4/9. 
1905-1918 bosat bl.a. i USA, fra 1918 igen i Norge. Død i Oslo d. 13/4 
1933.

Gift i Tønsberg d. 9/12 1905 med Gabriel Kirsebom, født d. 2/9 1876 
i Øvrebø ved Kristianssand, søn af Harald Georg Kirsebom og Lucine 
Helene Heimbeck. Skippereksamen fra Kristianssand 1901. Skibsfører 
på diverse skibe i Østen og Nord- og Mellemamerika. Bosat en tid i USA 
og død d. 2/6 1918 i Norfolk, Virginia, USA.

De har fire børn:

1. Elise Amalie Kirsebom, født d. 29/10 1906 i Singapore, døbt d. 25/12 i 
Bangkok. Student fra Oslo Katedralskole 1927; på Wangs sekretærskole 
i Oslo 1927. Derefter sekretær i Hambroes Bank i London 1928-32, i 
Royal Norway Navy, New York 1942-43 og 1950-65 administrative assi
stant i U.S. Educational Foundation i Oslo.
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Gift i London d. 31/10 1931 med Knut Olsen, født d. 13/9 1897 i 
Oppegård, Norge, søn af Gustav Olsen og Helene Smedsrud. Eksamen 
fra reklameskolen i Kristiania 1922, ansat ved Norges Statsbaner 1915-40 
og 1946-67 i Oslo, London og New York. 1940-46 adm. direktør for 
Norway Government Allotment Office i New York.

De har en datter:
a. Helene Kirsebom Olsen, født d. 29/4 1933. Gift d. 22/2 1958 med 

Thomas Arnold Nathan, født i Chicago d. 10/12 1924. De har børnene 
Lisa Jean Nathan, født i Milwaukee d. 9/4 1961 og Michael Andrew 
Nathan, født i Milwaukee d. 16/2 1963.

2. Lucie Helene Kirsebom, født d. 1/9 1908 i Christiania, døbt d. 18/10 
smst. Eksamen fra Den kvindelige Industriskole 1927, lærte modellering 
og mønstertilskæring i Paris 1927-28, eksamen fra Oslo Handelsgymna
sium 1930. Ansat ved Mårthaskolen 1928-38 og i A.D. Møller 1959-74.

Gift i Oslo d. 14/4 1939 med Arne Ditlev Møller, født d. 5/4 1888 i 
Stavanger, søn af Christopher Henrik Møller og Laura Christine Nyman. 
Maskiningeniør i New York 1907-1914, konstruktør ved marinen i Hor
ten 1916-17, driftingeniør i A/S National Industri i Drammen 1917-18 og 
fra 1921 bilkonsulent (egen forretning) i Oslo til sin død d. 6/2 1964 i 
Oslo.

3. Bodil Magdalene Hedvig Kirsebom, født d. 6/5 1914 i New York, døbt 
smst. d. 24/5. Ved Kunsthåndværkerskolen i Oslo 1930, svendeprøve 
som guldsmed i Oslo 1934. Tegner ved Lars Halsheims Juvel- og Guld- 
varefabrik i Oslo 1930-40.

Gift i Oslo d. 19/12 1942 med Jan Hanssen, født d. 30/11 1916 i Oslo, 
søn af Anders Hanssen og Hildur Victoria Ingvoldstad. Student 1939. 
Studier i filosofi, matematik og økonomi ved Oslo universitet 1940-41. 
Kontorist i Store Norske Spitsbergen Kulikompagni 1934-40 og i A/S 
Vinmonopolet 1940-45, kontorchef i Bliger & Co 1945-47 og disponent 
i De Forenede Trelastutsalg 1948-72. Død i Oslo d. 3/5 1978.

De har to døtre:

a. Bodil Victoria Hanssen, født d. 6/5 1944; gift Schaefer i 1969 i Kassel, 
Vesttyskland. Hun har børnene: Tobias (8 år, 1980), Christian (7 år) 
og Bjørn (4 år).

b. Agnes Merete Hanssen, født d. 10/12 1949; gift Heldal i 1977 i Oslo. 
En søn Jan, født d. 22/5 1979.

4. Hans Gabriel Block Kirsebom, født d. 24/2 1916, døbt d. 16/7 i New 
York. På Wangs handelsskole 1934, polyteknisk eksamen i London 1935. 
I firmaet J.M. Bøhm 1936-37, i Duncan Fox Co Ltd i Chile 1937-42, 
Royal Norwegian Airforce i Toronto 1942-1945. Kaptajn i flyvevåbnet 
1945. Navigatør i SAS i Stockholm fra 1946 til pensioneringen.

Gift d. 17/11 1947 i Råttvik, Dalene med Ann-Margret Bergendahl, 
født d. 28/4 1920 i Gøteborg, datter af Carl Oscar Bergendahl og Astrid 
Sofia Søderlund. Ægteskabet opløst.
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Der er to døtre:

a. Vibeke Kirsebom, født d. 19/8 1949
b. Charlotte Astrid Kirsebom, født d. 12/5 1953

Se stamtavle A.
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Kiørboe-gården i Frederikstad. Bygget af Hans Kiørboe i 1765 
(Foto Lars Kiørboe, 1980).

Kiørboe-gården i Frederiksstad (Foto Lars Kiørboe, 1980).
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Carl Friedrich Kiørboe 
(1749-1876)
(Litografi hos Randulff Kjørboe).

Hans Jørgen Magnus Hansen 
(1829-1890)
(Maleri hos Randulff Kjørboe).



RETTELSER OG TILFØJELSER TIL DE FORRIGE BIND

I 8: Anna Birgitte Kiørboe, født 1722: Fra hende nedstammer den nuvæ
rende del af den norske Kiørboe familie; se kapitlet i denne bog om 
Kiørboe-familien i Norge.

I 8: Hans Kiørboe: Født d. 29/7 1727. Mindst 1 barn.
I 9: Christen Kiørboe, født 1733: Maren Sigersteds 2. ægtefælle var oberst 

Knud Adolph Gyldenstierne de Roepstorff, søn af generalmajor Carl 
Ludvig de Roepstorff (født 1723 og død 13/7 1801) og hustru Mette 
Rosenkrantz Sehested.

I 9: Niels Christian Kiørboe: Student 1797, Christiania, cand. jur. 1801, 1802 
kopist i rentekammeret i København (trondhjemske kontor), 1804 ko
pist i 1. nordenfjeldske kontor smst., 1808 foged i Sunn- og Nordfjords 
fogederi. Død d. 16/5 1843 på Bergenhus fæstning. Gift 1. d. 13/5 1803 
i København med Augusta Louise Hansen, formentlig død i Forde. Gift 
2. med Margrethe Kirsebom Petersen, datter af Jonas Kirsebom Peter
sen og Anna Giise Petersen født Buehof. Der var måske flere børn, men 
i 2. ægteskab i hvert fald en datter Anne Sophie Augusta, født d. 24/12 
1818 på Brolandgård ved Bergen, død d. 15/2 1866 i Helsingør. 
Hun blev gift i Sorø d. 21/9 1844 med Hans Otto Glahn, født i Sorø d. 
10/11 1817, søn af apoteker Hans Egede Glahn og Anna Birgitte Mar
grethe Jensen. Han blev 1831 landkadet, 1840 premierløjtnant, 1847 
kaptajn, 1859 major, 1867 oberst. Var i 1864 næstkommanderende i 
Fredericia. Død i Sorø d. 24/10 1914.

De havde 8 børn:

A. Niels Christian Hans Egede Glahn, født d. 26/8 1845 i Hjørring. 
Organist og musiklærer.
Gift d. 21/9 1882 med Jensine Christiane Bøggild.

B. Otto Valdemar Glahn, født d. 24/5 1847 i Hjørring, død d. 5/9 1908 
på Frederiksberg. Provst.
Gift d. 28/9 1883 med Ellen Wiehe. 4 børn.

C. Adam Vilhardt Glahn, født d. 2/10 1848 i Hjørring, død d. 22/2 1849.

D. Adam August Glahn, født d. 19/1 1851 i Hjørring.
Gift d. 11/6 1889 med Ida Alexandra Marberg. 7 børn.

E. Marie Henriette Margrethe Glahn, født d. 23/1 1853 i Ålborg.
Gift d. 8/7 1881 med Emil Lytthans-Petersen.

F. Nanna Glahn, født d. 16/8 1854 i Viborg. Nonne.
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G. Henrik Vilhelm Johan Glahn, født d. 17/1 1857 i København. Land
inspektør.
Gift d. 29/10 1885 med Emmy Lendorf. 3 børn.

H. Alfred Rosenstand Glahn, født d. 11/10 1865 i Helsingør. Lærer. 
Gift d. 28/6 1895 med Anna Vilhelmine Jæger. 4 børn.

Om de talrige efterkommere findes der fyldestgørende beskrivelser 
i Th. Hauch-Fausbøll: Patriciske slægter, 4. samling 1919, samt i 
Glahn-familiens fyldige slægtsbøger.

I 10: Engel Marie Kiørboe: Hun er født ca. 1723 og gift med Johan Christop
her Barthold i København. Han var parykmager og lysestøber og født 
ca. 1716 (folketælling 1787). Han har i et tidligere ægteskab datteren 
Maria, født ca. 1748, og med Engel Kiørboe har han datteren Karen 
Barthold, født ca. 1759.

I 10: Andreas Kiørboe (eller Anders): Født ca. 1694, begravet d. 26/9 1775 
i Frederiksstad 81 år gi. Gift 1. med Kirstine Pedersdatter. Gift 2. med 
Anna Dørker.

I 10: Hans Kiørboe: Tog borgerskab i Frederiksstad i 1757 og arbejdede sig 
hurtigt op til at blive en af byens største og rigeste købmænd og vin
handlere. Ved branden i 1764 mistede han en stor del af sit varelager, 
bl.a. brændevin, og havde et tab på 9000 rd. Han var imidlertid meget 
aktiv i genrejsningsperioden, købte flere byggetomter og byggede i 
1765 et stort murstenshus ved elven. Det blev byens kostbareste private 
bygning, og eksisterer den dag i dag under navnet »Kiørboe-gården«, 
hvor den huser militære myndigheder.
Han havde imidlertid slået for stort brød op, og det kom som et chok 
for byen, da han gik fallit i 1771. I en periode var han i gældsarrest, og 
han kom aldrig på fode som købmand igen. Fra 1773 var han en af 
byens to eligerede mænd (borgerskabets repræsentanter i byens sty
relse), men da han døde i 1785, var der til arvingerne kun 136 rd. 
Hans datter Inger Hansdatter Kiørboe blev gift med sin fætter Hans 
Hansen, og herfra nedstammer den nuværende del af den norske Kiør- 
boe-familie; se andetsteds i bogen.

I 10: Hermann Kiørboe: Købmand, men ikke af sin broder Hans’s format. 
Var til stadighed plaget af sine kreditorer, og da han var en kværulan
tisk og ubehagelig person, var han ikke populær. Klagede i 1773 til 
Frederiksstads kommandant over de stadige byrder, som den militære 
inkvartering pålagde borgerne. Klagen blev afvist, og i sin indberetning 
skriver kommandanten, at den er »ugrundet og dumdristig og skriver 
sig fra nogle få urolige hoveder blandt udskuddet af Frederiksstads 
borgerskab«.

111: Peder Kiørboe: Er tilsyneladende konfirmeret d. 31/3 1793 i Frederiks- 
hald, 14*/2 år gammel, og kan derfor ikke være født i 1784 som anført.

I 12: Carl Ludvig Kiørboe, født 1830: Han var gift med Augusta Johansen, 
med hvem han havde fire børn:

A. Svend Andreas Kiørboe, født i Frederikshald 1870. Glasmester i 
Kristiania. Død ugift i Kristiania.
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B. Alma Augusta Kiørboe, født d. 22/12 1873 i Frederikshald, død ugift 
i Oslo.

C. Karla Kiørboe, født i Frederikshald 1872 (?)

D. Dagmar Katinka Kiørboe, født d. 14/4 1874 i Frederikshald, død i 
Oslo d. 11/4 1949.
Gift d. 12/12 1897 med urmager Hans Th. Holm, født d. 28/1 1868, 
søn af skipper Karl Fugleholm og Anne Eliasen Storegjærdet. Der 
er 7 børn:

1. Berglioth Holm, født i Kristiania d. 5/5 1898. Ugift.

2. Ragnfrid Theodora Holm, født d. 9/5 1900. Gift.

3. Thoralf Hans Holm, født d. 17/8 1903 i Kristiania. Gift. Tvilling til 
nr. 4.

4. Reidar Holm, født d. 17/8 1903, død i Kristiania samme år.

5. Frithjof Charles Holm, født d. 4/10 1905 i Kristiania. Gift.

6. Reidar Karl Kiørboe Holm, født d. 13/5 1907 i Kristiania. Gift.
Har en søn:
a. Per Kiørboe Holm, født d. 17/12 1941

7. Elna Dagmar Holm, født d. 4/7 1909 i Kristiania. Gift.

I 12: Else Kirstine Kiørboe: Gift med Christen (Christian) Thorberg Hegge, 
døbt d. 24/8 1743 i Hittern, død d. 30/3 1818 i Trondhjem. Han er søn 
af handelsmand Marcus Olsen Hegge og Elsebe Catharina Bernhoft. 
Student 1762 i Trondhjem, 1764 exam. jur., 1776 foged i Moss, 1789 
amtmand over Nordlands amt. Afsked 1811.

Der var i hvert fald tre sønner:

A. Albrecht Kiørboe Hegge, født 5/12 1782. Fænrik 1801, premierløjt
nant 1806, kaptajn 1811, major 1823, oberstløjtnant 1824, oberst 
1929, chef for jægerkorpset under 2. Akershus brigade 1834, kom
mandant i Kristianssand 1838, generalmajor 1839. Død d. 4/11 1842 
i Kristianssand.
Gift 1810 med Jacobine Samuelsen, død 1859. Ingen børn.

B. Marcus Torberg Hegge, født 15/3 1785 på Moss. Cand. jur. 1805, 
amtsfuldmægtig og prøveprokurator i Nordlands amt, 1810 proku
rator i Trondhjem, 1815 sorenskriver i Østfinmarken. Død på Vadsø 
d. 11/12 1820.
Gift d. 29/12 1815 med Anna Andersen, datter af landkræmmer Erik 
Andersen (?) og Dorothea Margrete Bruun; født d. 22/5 1795 i 
Slidre. Død d. 11/3 1859. Ingen børn. Anna Andersen blev gift 2. 

151



gang med Peter Jacob Grimer, søn af Peter Jacob Grimer og Jensine 
Kiørboe (se senere).

C. Jens Severin Bærøe Hegge, født d. 26/2 1786 på Moss. Student 1802, 
cand. jur. 1805. Sagfører i Nordland, overretsprokurator i Trond- 
hjem 1808, auditør og magasinforvalter ved Vardehus fæstning og 
byfoged i Varde 1809, foged i Namdalen 1816, på Inderøen 1824, 
konst. amtmand i N. Trondhjem amt 1833-34. Død i Røvik 9/5 1838. 
Gift 1818 med Ovidia Carlsen, døbt 30/7 1797 i Bodø, død d. 5/2 1867 
på Inderøen, datter af skomager Carl Nielsen og Martha Olsdatter.

Der er mindst 3 børn:

1. Christian Torberg Hegge, cand. jur., informator i Amerika.

2. Thore Hund Hegge, cand. jur., ekstraskriver

3. Maren Marie Hegge, gift med sorenskriver Peder Klykken

I 12: Anders Kiørboe, døbt 1762: Sorenskriver i Vestre Robyggelaget. Gift 
med Karen Marie Benedicte Bille fra den danske adelige Bille-slægt.

I 13: Maren Mathea Kiørboe: Sammen med Isaach Willoch havde hun dat
teren Cathinka Willoch.

I 13: Mathias Bille Kiørboe: Se yderligere i S.H. Finne-Grønn: Norges pro
kuratorer, sakførere og advokater 1660-1905. Han var sandsynligvis 
født 28/4 1794 og ikke 28/8 som skrevet. Hans hustru Berthe Jessine 
Simonsen Langfeldt var datter af Jacob Simonsen og Mette Marie Ni- 
colaidatter.

De havde en adoptivsøn:

Albert Bille Kiørboe, født d. 23/8 1848, søn af cand. theol. Hans Erich- 
sen og Mathilde Sophie Willoch. Student 1866 i Kristianssand, død 
1868.

I 13: Anne Cathrine Wind Kiørboe: Havde åbenbart en datter, der var gift 
med Christian Grimer.

I 13: Jensine Kiørboe: Med Peter Jacob Grimer havde hun i hvert fald én 
søn:

A. Peter Jacob Grimer, født 1797. Godsforvalter, ejer af herregården 
Gyssestad ved Sandvika i Bærum. Død 1845 ved at falde gennem 
isen på Oslof jorden.
Gift 1830 med Anna Hegge født Andersen (se tidligere).

Der var to børn.

I 14: Gerbrand Kiørboe: Hans første hustru Susanna Wiel døde på Frede- 
rikshald d. 14/11 1764.
Han havde tre døtre, formentlig én af andet ægteskab og to af tredje:
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1. Susanne Kiørboe, født ca. 1766, død d. 2/4 1832 i Kristiania. Gift 
med Hartvig Tambs.

2. Birgitte Lucie Kiørboe, døbt i Frederiksstad d. 9/2 1770

3. Christine Marie Kiørboe, født ca. 1773 i Frederikshald, konfirmeret 
26/4 1789.

I 14: Karen Olsdatter Kiørboe: Født ca. 1689
I 14: Niels Olssøn Kiørboe: Født 1703, død d. 12/11 1755. Gift 7/9 1726 eller 

1729 med Margrethe Schouberg. 6 børn. Gift 2. gang med Johanne 
Marie Christensdatter Wendelboe.

I 15: Alhed Kiørboe: Også kaldet Adelheid. Hun var først gift med John 
Hoff, der havde været gift 2 gange og havde mange børn. Alhed og 
John Hoff havde også flere børn, af hvilke dog næppe mere end én 
datter overlevede faderen. Hun hed:

1. Ursula Maria Hoff, døbt på Kongsberg d. 11/4 1764, død i en ung 
alder ved fald fra hesten.

Med organist og enkemand Johan Ludvig Schweigaard havde Alhed tre børn:

2. Jørgen Frederik Schweigaard, født d. 4/3 1771 på Kongsberg, død i 
Kragerø d. 13/1 1818. Købmand.
Gift d. 21/3 1804 i Kragerø med Johanne Marie Dahil, født i Kragerø 
d. 10/5 1785, død d. 16/4 1818, datter af skibsreder og købmand 
Tellef Dahll og Else Cathrine Heegaard Rendtier. 5 børn.

3. Christine Susanne Schweigaard, døbt d. 13/5 1773 på Kongsberg, 
død i Kragerø d. 18/11 1813.
Gift d. 12/6 1812 i Kragerø med sejlmager og handelsmand Poul 
Alsing, født d. 29/3 1786 i Kragerø, død smst. d. 13/12 1837, søn af 
Lorents Christian Alsing og Anne Cathrine Bjørn. En søn.

4. Johan Ludvig Schweigaard, døbt d. 30/11 1775 på Kongsberg, død 
ved skibsforlis ved Norges kyst 1821. Sømand.
Gift d. 16/10 1801 på Kongsberg med Marthe Christine Seierstad, 
døbt d. 10/11 1774 på Kongsberg, død i Kragerø d. 28/12 1840, datter 
af Ole Arnesen Seierstad og Syrene Syvertsdatter Wael. 7 børn.

Om den store Schweigaard-slægt findes der fyldig beskrivelse i bl.a. 
Personalhistorisk Tidsskrift 1888 side 190 ff.

I 15: Efter Alhed, men før Oluf skal indføjes: Anne Magdalene Kiørboe, 
døbt d. 9/6 1739.

I 15: Christen Kiørboe: Hans hustru Elen Marie født Wielsgård blev gift 2. 
gang d. 14/12 1790 i Frederiksstad med Knud Ditlev Hegelund, køb
mand.

I 16: Ole (Olssøn) Kiørboe: Er formentlig den Ole Kiørboe, hvis enke Magn- 
hald Kolstad blev begravet i Christiania d. 24/5 1741, 46 år gammel.
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I 16: Marthe Olsdatter Kiørboe: Gift d. 7/11 1733 på Kongsberg med Hans 
Jørgen Ziener.

I 68: Susanne Sophie Elizabeth Henriette Laub: Født d. 8/6 1852.
I 77: Inger Marie Kiørboe født Norling: Hun døde i Christiansfeldt i juni 

1847.
I 78: Sophie Augusta: Født 9/4 1801, død 1810 i Christiansfeldt. 

Sophie Augusta: Født d. 20/4 1808, død d. 7/6 1827.
I 86: Carl Friederich Kiørboe: Død d. 2/1 1876 i Dijon i Frankrig. 1846 

giftede han sig - eller flyttede sammen med - en fransk enke, Hortense. 
Af hans værker skal nævnes: 
»Rævejagt«, 1863 (i Nationalgalleriet i Oslo) 
»Gale hunde« (oliemaleri, tilhører Leif Kjørboe) 
»To jagthunde«, 1828 (pastel, tilhører Randulff Kjørboe)
I Stockholm findes bl.a.: »Kong Carl Johan til hest« (1843), »Karl den 
Femtende til hest« (1860), »Napoleon III og Eugenie«.
I København findes: »Dronning Eugenie til hest«.
Med sit billede »Oversvømmelsen« vandt han i Frankrig sin store guld
medalje.
Hans curriculum vitae er beskrevet i mange biografiske værker.

I 89: Henriette Louise Kiørboe: Død d. 29/4 1876.
Gift d. 22/5 1857 med Johan Heinrich Mohne, født i Ny-Herrenhut i 
Grønland 1795, død d. 22/5 1867 i Kristiania, søn af brødremenigheds
missionær Johan Mohne og Elen Sørensen. Han var gift 1. gang med 
Anne Christiane Skau, født i Christiansfeldt d. 2/11 1806 og død d. 
16/10 1853.

II 46: Augusta Dorothea Caroline Kiørboe født Meinig: Død d. 25/7 1945. 
II 57: 5. En pige, født ca. 1896, død ca. 1896, datter af Frits og Augusta 

Kiørboe.
II 58: Signe Kondrup: Født som Nielsine Caroline Kondrup d. 9/7 1850 i 

Kankbølle, død d. 11/10 1872 på Balskov. Gift d. 15/11 1870 i Hjorts
høj med Carl August Kiørboe.
Anna Petrine Cathinka Landkilde: Født d. 11/8 1844.

II 99: Emil Henrik Kiørboe: Død d. 3/9 1925.
II 122: Valdemar Olaf KiøfSoe: Død d. 16/10 1940.
II 126: Doris Koppel, gift med Niels Kiørboe: Hun er født d. 26/9 1861 i 

Hobro, død d. 21/4 1934 smst., datter af garver Rudolf Koppel og 
Hanneken Berlin.

II 129: Niels Vilhelm Kiørboe: Død i Hobro d. 25/5 1940.
II 149: Christian Neergaard: Død d. 9/1 1939.
II 184: Ena Borchorst: Født d. 17/1 1909.
II 195: Emilie Laub født Kiørboe: Død d. 11/6 1939.
II 196: Torben Hieronymus Laub: Rejste til Sydafrika 1900. Gift d. 13/1 

1910.
II 197: Karen Margrethe Laub: Født d. 30/1 1911. 

Erik Laub: Død d. 23/10 1892.
II 215: August Kiørboe: Død d. 18/5 1938.
II 218: Emmy Tagea Kiørboe født Petersen: Død d. 20/7 1948.
II 220: Georg Kiørboe: Død d. 26/6 1927. Gift d. 30/1 1914 i København med 

Andrea Grønbech - se endvidere andetsteds i denne bog.

154



LITTERATURFORTEGNELSE

I fortegnelsen indgår kun materiale, der har »biblioteksagtig« karakter. Ar
kivalier er således ikke medtaget, ej heller leksikonoplysninger.

Kiørboe"er i Norge:
Martin Dehli: Frederiksstad bys historie.

I. 1567-1767. Frederiksstad 1960
II. 1767-1860. Frederiksstad 1964

C. Pliinneke: Frederiksstads opkomst og udviklingstid. I og II. Frederiksstad 
1893 og 1898.

C. Pliinneke: Frederiksstad indtil det 20’de århundrede. I-III.
Glahn-samfundet, bind 4 p. 171 ff. Anetavle for H.O. Glahn og Anne Sophie 

Augusta Kiørboe.
Personalhistorisk Tidsskrift 1888, p. 190 ff. Om Schweigaardfamilien.

Skægs mølle og Peter August Kiørboe:
Niels Kiørboe: Mine forældres liv og levned (Skildringer af Hads herreds 

historie IV, 1938 p. 20-29)
Årbog udgivet af Historisk Samfund for Århus Stift. Bind 36, 1943
A. Eriksen: Bidrag til Hads herreds historie. Særtryk af Odder Avis 1928.
Thorvald Madsen: Skægs mølle. Østjydsk Hjemstavn 1955.
Jyske byer og deres mænd. Bind 7, 1917 (Odder).

Skibsreder F. W. Kiørboe:
Valdemar Kiørboe: F.W. Kiørboe (onkel Frits) som skibsreder.

W.J. Christensens Bogtrykkeri, København 1939. 30 sider.
Holger M. Petersen og Jens Lorentzen: Rejsen til Amerika med Thingvalla- 

liniens udvandringsskibe før 1898. Høst 1977.
Åge Heinberg: Over Atlanten. J.D. Quist & Co forlag. København 1936.

Valdemar Kiørboe:
Årbog for det danske post- og telegrafvæsen: 1905, p. 3. 1922, p. 261-67. 

1941, p. 402-04 (nekrolog ved O. Bøgh). 1944. 1945, p. 255-59 (ved Jacob 
Andersen).

Nordisk Posttidsskrift, nr. 5-6, 1922 (af Jacob Andersen).
Jacob Andersen: Fra bondens Thy til kongens by. Erindringer I. Woels for

lag, København 1926. Siderne 212-34.

Sognepræst Carl William Kiørboe:
Paul Hedemann: Pastor Wm. Kiørboe. Optryk efter Kolding Folkeblad, 

Schæffers forlag, Kolding 1926. 16 sider.
J.F. Willumsen: Mine erindringer. Berlingske forlag, København 1953. Side 

10, 22, 38.

155



Diverse:
Valdemar Kiørboe: Supplement til »Optegnelser om Familien Kiørboe. 

Marts 1933. Maskinskrevet duplikat. Om Nicoline Kiørboe født Bastrup's 
forældre og bedsteforældre.

Emil Kiørboe: Min livsskildring. Odense.
Niels Kiørboe: Mit livs erindringer. Hobro 1938. 24 sider.
L. Schiøttz-Christensen: Nekrolog over statsadvokat Nicolai Kiørboe (Sora- 

ner-bl. XI. 1926 p. 55).
Odder Dagblad, 26/1 1931: Nekrolog over Carl August Kiørboe.
Frederik Rudolph Leopold Kiørboe: Livserindringer. Håndskrevet, ca. 120 

sider. I Preben Kiørboe’s eje.
Dagens Nyheder, 9/3 1930: Smukke danske hjem i Paris. Om Asta Haxthau- 

sen født Kiørboe.

156



PERSONREGISTER TIL BIND I, II OG III.
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Enkelte afvigelser fra ovenstående regler forekommer dog.
Arabertallene henviser til sidetal, hvor hovedbeskrivelsen af den pågæl

dende begyndes. »I« betyder den første familiebog fra 1910, »II« den anden 
fra 1937 og »III« den herværende.

Aabo, Børge Christian......................................................................... III 40
Aabo, Carsten Ulrik ........................................................................... III 40
Aabo, Christian Erik ........................................................................... III 40
Aabo, Fritse født Kiørboe ........................................................ II 57, III 40
Aabo, Henrik Birger Thorkild ........................................................... III 40
Aabo, Margrethe født Hansen ............................................................ III 40
Aabo, Torben Erik............................................................................... III 40
Abrahamsen, Elisa Amalia ............................................................... III 141
Adler, Berndt Erik Gunnar Roland .................................................. III 83
Adler, Karen født Kiørboe .................................................... II 183, III 83
Adler, Karen Elisabeth ....................................................................... III 84
Adler, Torsten...................................................................................... III 83
Adolph, Elise Hunley født Hill ........................................................ III 108
Adolph, Ida født Laub ................................................ I 70, II 196, III 107
Adolph, Preben Hieronymus Tetens................................................ III 108
Adolph, Preben Tetens ........................................................ II 196, III 108
Algreen-Ussing, Alette /..................................................................... III 69
Algreen-Ussing, Charlotte ................................................................. III 69
Algreen-Ussing, Hans Henrik ........................................................... III 69
Algreen-Ussing, Henrik....................................................................... III 69
Algreen-Ussing, Vibeke født Rantzau ............................................... III 69
Alsing, Christine Susanne født Schweigaard .................................. III 153
Alsing, Poul ........................................................................................ III 153
Andersen, Anna ................................................................................. III 151
Andersen, Astrid Elisabeth .................................................... II 150, III 68
Andersen, Charlotte født Andresen .................................................. III 98
Andersen, Frederikke født Kiørboe ...................................................... I 45
Andersen, Gro Charlotte ................................................................... III 98
Andersen, Johanne Hansine ................................................................. I 47
Andersen, Knut .................................................................................. III 98
Andersen, Mads Anders ..................................................................... III 98
Andersen, Marie .................................................................................... I 47
Andersen, Nicolai .................................................................................. I 46

157



Andresen, Aage Peter ............................................................ II 184, III 97
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Hans Christensen Kiørboe
jan. 1691 Anne G jerbrandsdatter Nordmand før 1677

Gjerbrand Kiørboe 
+ 1724 (?)

' Christen Kiørboe 
+ 25/1-1747
Karen Pedersdatter 

♦ 18/4-1761 (1764 ?)

Anna Birgitte Kiørboe Engel Marie Kiørboe 
f.1722 f. ca. 1723
4- 1771 ~Johan Christoffer Barthold

rvl/2-1751 Hans Hansen f. ca. 1716
Begge levede i 1787 
f Karen Barthold 

f. ca. 1759

Maren Kiørboe 
f. 1724 

+ før 1761
Birgitte Kirstine 

Kiørboe 
dbt. 4/6-1725 

+ før 1761

Maren Sophie 
Kiørboe 

dbt. 29/7-1726 
♦ før 1761

Hans Kiørboe Marie Kiørboe
f.29/7-1727 dbt. 12/11-1728

ru 14/6-1754 4- før 1761
Kristine Haakensdatter 

mindst 1 barn

Christian Kiørboe Dødfødt Barn Christian Kiørboe 
dbt.12/11-1729 begr.28/11-1730 dbt.15/6-1731
begr.27/5-1730 begr.il/2-i736

Petter Kiørboe 
dbt.29/7-1732 
begr.15/10-1738

Christen Kiørboe 
f .31/10-1733 
+ 11/12-1790 

^17/6-1777
Maren Sigersted 
dbt.20/2-1758 

5/1-1829

Karen Kirstine
Kiørboe 

dbt.11/12-1734 
/vHaagen Orgesei.

Birg
db

Hans Hansen
f. ca. 1754 
♦ ca. 1807 
ro 2/9-1785 

Inger Hansdatter Kiørboe (se STAMTAVL£ B) 
dbt. 8/6-1761 
+ 2/3-1829

Jørgen Hansen 
dbt. 12/8-1758

Kirstina Dorthea Andrea Sophia 
Hansen Hansen
dbt. 7/11-1759 dbt. 19/2-1761

Andreas Hansen Erik Hansen Anna Boletha
dbt. 29/10-1762 dbt. 29/10-1762 Hansen 

f. 14/9-1764

Anne Marie Hansen 
f. 20/7-1785 
♦ 19/10-1861

Hans Kiørboe Hansen 
f.17/11-1792 
4- 14/9-1847 

^2. 1823 eller 1824 
Christiane Margretha Dorothea Weber

En søn 
levede i 1829

Niels Christian Kiørboe 
dbt.22/12-1778 
+ 16/5-1843 

~1. 13/5-1803 
Augusta Louise Hansen 

dbt.28/8-1775 
~2. 1/6-1818

Margrethe Kirsebom Petersen 
dbt.6/6-1786

Chr^^ten 
dbt.8/IC 

begr. 12/ 
( ’ 7/2-

Ernst Hansen 
+ 18/8-1850

Caroline Christiane 
Elisabet Hansen 

ru Theodor Haffner
2 børn

Julius Hansen 
+ 1848 el. 1849

Hans Jflrgen Magnus Hansen 
f.3/8-1829 
+ 22/5-1890 

rv 7/11-1861
Elisa Amalia Abrahamsen 

f .14/6-1837 
+ 22/6-1899

Laura Hansen Theodor Hansen Eduard Hansen Ferdinand Hansen 
+ juni 1895

/--------------- ------------------------ 
Anna Sophie Augusta Kiørboe

f.24/12-1818 
4. 15/2-1866 

rv21/9-1844 Hans Otto Glahn 
f.10/11-1817 
4. 24/10-1914

8 bøm(se andetsteds i bogen)

Caroline Emilie Kjørboe 
f. 31/10-1862 
♦ 1935

Anna Olivia
Hedvig Kjørboe 
f.8/11-1864 
♦ 5/12-1864

Anna Dorothea Hedvig Kjørboe 
f .11/1-1866 
+ 20/4-1951 

30/10-1897 
Kristian Fagelund 

f.22/4-1860 
+ 19/12-1944

Hans Kjørboe 
f.10/4-1868 
+ 11/10-1888

Julius Eduard 
Ferdinand Kjørboe 

f.20/12-1869 
+ marts I893

Frithjof Randulf Kjørboe 
f.27/4-1872 
+ 3/7-1937 
27/4-1900

Laura Marie Lundblad 
f.1/6-1873 
+ 12/11-1958

Georg Theodor Kjørboe 
f.25/9-1875 
+ 7/3-1877

Magdalene Elise Kjørboe 
f.14/2-1878 
+ 6/10-1894

STAMTAVLE A

Hans Frederik Kjørboe 
Fagelund 
f.17/7-1901 
+ 25/1-1917

Reidar Thode Kjørboe 
Fagelund 
f.29/5-1904 
4- 19/11-1944 

5/7-1930
Ester HÅkonsen 
f.29/j-19O4
2 børn

Dorothea Fagelund 
f.1/2-1908 
+ 11/3-1979 

rvl4/9-1935
Asbjørn Hanssen 
f.18/3-1905

3 børn

Randulff Kjørboe 
f.27/7-1901 

/N/I5/H-1930 
Ingeborg Vandsemb 

f.20/10-1900
Dødfødt pige 1938

Johan Frithjof Kjørboe 
f.23/10-1934 

ru 26/7-1958
Kari Helene Bjørneseth

Helen Kjørboe 
f.27/7-1959

Leif Andreas Kjørboe 
f .5/11-1963

Leif Kjørboe 
f.9/5-1904 
~17/9-1933
Signe Guii 
f.28/4-1906

Grethe Elisabeth 
Kjørboe 
f.25/3-1943 
♦ 2/7-1943

Inger Marie Kjørboe 
15/5-1944 

<^21/8-1965
Ragnar Roberg Strømmen

Elise Amalie Kirsebom 
f.29/10-1906 
^31/10-1931 
Knut Olsen 
f.13/9-1897
1 datter

Jens Petter Strømmen Morten Strømmen 
f.18/2-1966 f.13/2-1969

begr.il/2-i736


Hans Christensen Kiørboe
jan. 1691 Anne Gjerbrandsdatter Nordmand » f • far 1677

tte Kirstine 
Lørboe 
» 4/6-1725 
før 1761

Maren Sophie 
Kiørboe 

dbt. 29/7-1726 
+ før 1761

a Dorthea Andrea Sophia 
n Hansen
/11-1759 dbt. 19/2-1761

1 søn 
le i 1829

1 Christen Kiørboe 
+ 25/1-1747
ru Karen Pedersdatter 
♦ 18/4-1761 (1764 ?)

Hans Kiørboe Marie Kiørboe
f.29/7-1727 dbt. 12/11-1728

ru 14/6-1754 + før 1761
Kristine Haakensdatter 

mindst 1 barn

Gjerbrand Kiørboe 
+ 1724 (?)

Christian Kiørboe Dødfødt Barn Christian Kiørboe Petter Kiørboe 
dbt.12/11-1729 begr.28/11-1730 dbt.15/6-1731 dbt.29/7-1732
begr.27/5-1730 begr.il/2-i736 begr.15/10-1738

Christen Kiørboe 
f .31/10-1733 
+ 11/12-1790 

ru 17/6-1777
Maren Sigersted 
dbt.20/2-1758 
+ 5/1-1829

Karen Kirstine
Kiørboe 

dbt.11/12-1734 
/vHaagen Orgesei.

Birgitte Petronelle 
Kiørboe 

dbt.21/12-1735

Andreas Hansen Erik Hansen Anna Boletha
dbt. 29/10-1762 dbt. 29/10-1762 Hansen 

f. 14/9-1764

Hans JUrgen Magnus Hansen 
f.3/8-1829 
+ 22/5-1890 

ru7/H-1861
Elisa Amalia Abrahamsen 

f .14/6-1837 
+ 22/6-1899

Laura Hansen Theodor Hansen Eduard Hansen Ferdinand Hansen 
+ juni 1895
3 døtre

Andreas (Anders) Kiørboe 
f. ca.1694, ♦ 20/9-1775 
r^l. Kirstine Pedersdatter. 9 børn 
^2. Anna Dørker

Margrethe Charlotte
Sophie Kiørboe 
dbt.30/8-1737

Molene Dorothea 
Kiørboe 
dbt.15/1-1740

Niels Christian Kiørboe 
dbt.22/12-1778 
+ 16/5-1843 

/vi. 13/5-1803 
Augusta Louise Hansen 

dbt.28/8-1775 
~2. 1/6-1818

Margrethe Kirsebom Petersen 
dbt.6/6-1786

Chr^^ten Kiørboe 
dbt.8/10-1782 

begr. 12/7-1784 
('7/2-1785 ?)

Karen Margrethe 
Kiørboe 
dbt.17/2-1785 
begr.27/6-1789

STANfTAVLE B

Anna Sophie Augusta Kiørboe 
f.24/12-1818 
+ 15/2-1866 

<v21/9-1844 Hans Otto Glahn 
f.10/11-1817 
+ 24/10-1914

8 bøm(se andetsteds i bogen)

1 Dorothea Hedvig Kjørboe 
f.11/1-1866 
+ 20/4-1951
ru .30/10-1897 

Kristian Fagelund 
f.22/4-1860 
+ 19/12-1944

Hans Kjørboe 
f.10/4-1868 
+ 11/10-1888

Julius Eduard 
Ferdinand Kjørboe 

f.20/12-1869 
+ marts 1893

Frithjof Randulf Kjørboe 
f.27/4-1872 
+ 3/7-1937 

ru 27/4-1900
Laura Marie Lundblad 

f.1/6-1873 
+ 12/11-1958

Georg Theodor Kjørboe 
f.25/9-1875 
+ 7/3-1877

Magdalene Elise Kjørboe 
f.14/2-1878 
+ 6/10-1894

Agnes Paulowna Kjørboe 
f .8/7-1881 
+ 13/4-1933 
^9/12-1905 

Gabriel Kirsebom 
f.2/9-1876 
+ 2/6-1918

Lar Thode Kjørboe 
Fagelund 
f.29/5-1904 
♦ 19/11-1944 
ru 5/7-1930 
>ter Håkonsen 
f.29/1-1904
2 børn

Dorothea Fagelund 
f.1/2-1908 
+ 11/3-1979 

0^14/9-1935
Asbjørn Hanssen 
f.18/3-1905

3 børn

Randulff Kjørboe 
f.27/7-1901 

^15/11-1930
Ingeborg Vandsemb 

f.20/10-1900
Dødfødt pige 1938

f .9/5-1904 
~17/9-1933 
Signe Guii 
f.28/4-1906

Grethe Elisabeth 
Kjørboe 
f.25/3-19^3
♦ 2/7-1943

Inger Marie Kjørboe 
f.15/5-1944 
~ 21/8-1965

Ragnar Roberg Strømmen

Johan Frithjof Kjørboe 
f.23/10-1934 

ru 26/7-1958
Kari Helene Bjørneseth

Elise Amalie Kirsebom 
f.29/10-1906 
^31/10-1931 
Knut Olsen 
f.13/9-1897
1 datter

Lucie Helene Kirsebom Bodil Magdalene Hedvig
f .1/9-1908 

ru 14/4-1939 
Arne Ditlev Møller 

f. 5/4-1888 
+ 6/2-1964

Kirsebom 
f.6/5-1914 

r^l9/12-1942 
Jan Hanssen 
f.30/11-1916 
+ 3/5-1978
2 døtre

Hans Gabriel Block 
Kirsebom 
f.24/2-1916 

^17/11-1947 
Ann-Margret Bergendahl 

f.28/4-1920
2 døtre

Helen Kjørboe 
f.27/7-1959

Leif Andreas Kjørboe 
f .5/11-1963

Jens Petter Strømmen Morten Strømmen 
f.18/2-1966 f.13/2-1969 STAMTAVLE A

begr.il/2-i736


Anna Kiørboe 
dbt.31/10-1722 
begr.2/7-1787

Berthe Marie Kiørboe 
dbt.25/1-1724 
+ 13/6-1801

Engel Kiørboe 
dbt.19/3-1725 
be gr.18/12-1795
A/Jens Hørbye 
f.1/3-1710 
+ 17/10-1785

Hans Kiørboe 
dbt.31/5-1726 
begr.14/6-1785 
/V23/6-1757

Marie Jensdatter Moss 
f.ca. 1729 
begr.5/11-1785

1 datter
r

Peder Kiørboe 
dbt.31/3-1728 
begr.19/2-1783 

rul. 29/8-1764 Anna Martha Stein 
dbt.27/1-1723 
begr.27/7-1765

<u 2. 1/9-1766 Anna Maria Green 
f.19/5-1748 
+ ca. 1795 ________ I___________

STAMTAVLE B

Christine Kiørboe 
dbt.11/12-1759

Inger Hansdatter Kiørboe 
dbt.8/6-1761 
+ 2/3-1829 
/v 2/9-1785

Hans Hansen 
f. ca. 1754 
+ ca. 1807

Andreas Friederich Kiørboe 
f.16/7-1765 
+ 22/1-1836

/vl792 Inger Marie Norling 
f. 1771 
+ juni 1847

Martha Kiørboe 
f.6/IO-I767 
♦ 11/5-1809

Christine Birgitte Kiørboe 
dbt.26/1-1769 

+ 1801 
ru24/6-1789

Knud Christian Holm

Johanne Anne PetroneIle
Wilhelmine Kiørboe
Kiørboe f. 1772
dbt.28/5-1770 + 1775
♦ 1809

Susanne Johannes Green 
Cathrine Kiørboe
Kiørboe f.1772* 
f.1773 + 1779 
+ 1775

Peter Kiørboe Anne Soj
dbt.16/2-1778 dbt.2
+ 26/11-1835 + efl

7/2-1807 /v 25/4
Marie Sønnichsen Sønnich 

f. 1783 f.J
+ 21/3-1851 + 1

STAMTAVLE A
Peder Kiørboe Holm 
dbt.25/1-1797 STAMTAVLE C Marie 

Sønni 
~18

Carl 
Fri

Maria Frederica 
Kiørboe 
f.10/6-1793 
+ 21/6-1814

Margarethe 
Elisabeth 
Kiørboe 
f.18/9-1795 
+ 1884 
zv 31/7-1821 
Niels MUller 
f. 1769 
+ 1/2-1837

Caroline 
Wilhelmine 
Kiørboe 
f.27/9-1797 

+ 1875

Carl Friederich Sophie 
iiørboe Augusta

f. 1/6-1799 Kiørboe
> 2/1-1876 f.9/^-1801
<>✓1846 ♦ 1810
Hortenøe ?

Henriette Louise 
Kiørboe 
f.16/11-1803 
♦ 29/4-1876 
ru 22/5-1857
Johan Heinrich 

H8hne
f.1795 

+ 22/5-1867

Ferdinand 
Kiørboe 
f. 1806 
+ 1806

Sophie 
Augusta 
Kiørboe 
f.20/4-1808 
+ 7/6-1827

Charlotte 
Emilie 
Kiørboe 
f.20/4-1808 
+ 27/10-1883



Johannes Green 
Kiørboe 
f .1771* 
+ 1779

Peter Kiørboe 
dbt.16/2-1778 
+ 26/11-1835 

7/2-1807 
Marie Sønnichsen 

f. 1783 
+ 21/3-1851

Anne Sophie Kiørboe 
dbt.28/1-1779 
+ efter 1852 

/v 25/4-1804 
Sønnich Sønnichsen 

f.1770 
♦ 1852

Johannes Green 
Kiørboe 
f.27/8-1781 

+ 1793

STAMTAVLE C Marie Emilie 
Sønnichsen 
~1834

Carl Gottlieb 
Friederich

Andreas (Anders) Kiørboe 
f. ca. 1694 
+ 20/9-1775

^1. Kirstine Pedersdatter. 9 børn 
~2. Anna Dørker

Hermann Kiørboe 
dbt.21/6-1729 
♦ 29/1-1793

Anna Cathrine Lyche 
f. 1747 
11/1-1834

Christine Marie 
Kiørboe 
dbt.31/1-1774 
begr.1/4-1803

Anna Magdalene 
Kiørboe
dbt.21/6-1775 

♦ 1857
~Sørensen

Johanne Nicoline 
Kiørboe 
f .23/1-1778 
+ 25/10-1823

Peder Kiørboe 
dbt.3/2-1784 
+ 23/4-1846 
22/9-1824

Sophie Magdalene 
Ekstein 
f. 1800

Pouline Rasch 
Kiørboe 
f.13/9-1788 
+ 5/7-1873

2 børn

Jens Herman 
Kiørboe 
f.6/7-1825

Johan Nicolai 
Lyche Kiørboe 
f.30/9-1827 
♦ 5/10-1848

Carl Ludvig Kiørboe 
f.18/10-1830 
+ 7/7-1906

& Augusta Johansen

Caroline Magdalene 
Margrethe Kiørboe 

f.25/8-1832
Sven Ditlev 
Kiørboe 
f.20/9-1834

Peder Kiørboe 
f.30/9-1836 
+ 1901

Else Kirstine Kiørboe 
dbt.19/11-1761 
♦ 8/5-1835 1 

^28/11-1780 
Christen Thorberg Hegge 

dbt.24/8-1743 
♦ 30/3-1818

Albrecht Kiørboe Hegge 
f.5/12-1782 
♦ 4/11-1842 

1810 
Jacobine Samuelsen

Ole Michael 
Kiørboe 
f.4/2-1841 
+ 1899

Maren Matl 
Kiørboe

+ 1859 f,

Marcus Torberg Hegge
__________________________ „ f.15/3-1785

+ 11/12-1820

♦ 25/4-11 
Isaach Wi: 

1/9-171 
27/8-11

Svend Andreas 
Kiørboe 
f. 1870

Alma Augusta 
Kiørboe 
f.22/12-1873

Karla Kiørboe 
f. 1872 (?)

Dagmar Katinka 
Kiørboe 
f.14/4.1874 
+ 11/4-1949 
ru 12/12-1897 

Hans Th. Holm 
f .28/1-1868

29/12-1815 
Anna Andersen 
f.22/5-1795 
♦ 11/3-1859

Cathinka Wil

Berglioth Holm Ragnfrid Theodora Holm
f.9/5 1900f.5/5-1898

Elna Dagmar Holm 
f.4/7-1909Thoralf Hans Holm 

f .17/8-1903
Reidar Holm Frithjof 
f.17/8-1903 Charles Holm 

+ 1903 f.4/10-1905

Jens Severin 
Bærøe Hegge 
f.26/2-1786 
♦ 9/5-1838 

1818 
Ovidia Carlsen 
dbt.30/7-1797 
+ 5/2-1867

Reidar Karl 
Kiørboe Holm 
f .13/5-1907

3 børn

Per Kiørboe Holm 
f.17/12-1941



A
Michael 
ørboe 
4/2-1841 
1899

Holm

Albert (Albrecht) Kiørboe 
dbt.25/12-1730 
begr.12/6-1773

Maren Sørensdatter Bærøe 
f.4/9-1734 
+ 28/3-1823

Gerbrand Kiørboe Andrea Kiørboe
f. ca. 1732 f. ca. 1734
+ 19/5-1782 + efter 1775

r\j 1. 5/9-1763 Susanne Wiel 
dbt.9/2-1746, + 14/11-1764 

rv 2. 25/5-1765 Birgitte Lucie Kirkemo 
dbt.28/11-1747, + 1768 

ru 3* 6/9-1768 Anna Sophie Brecher 
+ 29/7-1803

Else Kirstine Kiørboe 
dbt.19/11-1761 
♦ 8/5-1835 < 

^28/11-1780 
Christen Thorberg Hegge 

dbt.24/8-1743 
♦ 30/3-1818

r >
Albrecht Kiørboe Hegge 

f.5/12-1782 
♦ 4/11-1842

1810 
Jacobine Samuelsen 

+ 1859

Marcus Torberg Hegge 
f.15/3-1785 
+ 11/12-1820 
29/12-1815

Anna Andersen 
f.22/5-1795 
+ 11/3-1859

Jens Severin 
Bærøe Hegge 
f.26/2-1786 
♦ 9/5-1838 

1818 
Ovidia Carlsen 
dbt.30/7-1797 
+ 5/2-1867
3 børn

Anders Kiørboe 
dbt.19/2-1762 
+ 18/3-1821

Karen Marie 
Benedicte Bille 

f.17/7-1768 
+ 16/4-1821

Søren Christian 
Kiørboe 

dbt.23/3-1763 
begr.2/4-1763

Anne Cathrine 
Wind Kiørboe 
dbt.14/6-1764 
+ 6/7-1830 
✓v/1796

Tobias MUller 
f.17/6-1753 
+ 28/8-1813

Jensine Kiørboe 
f.28/9-1767

Peter Jacob GrUner 
f.16/4-1763 
+ 13/11-1831

Susanna Marthea Albert Kiørboe
Kiørboe dbt.10/12-1773

dbt.18/2-1771 begr.19/3-1774
+ 5/2-1828

Susanne Kiørboe 
f. ca. 1766 
+ 2/4-1832 
Hartvig Tambs 
dbt.6/4-1753
♦ 13/5-1813

Birgitte Lucie 
Kiørboe 

dbt.9/2-1770
Christine Marie 

Kiørboe 
f. ca.1773

1 datter

Maren Mathea 
Kiørboe 

f .11/12-1792 
♦ 25/4-1821 

r\j Isaach Willoch 
f.1/9-1787 

27/8-1865

Mathias Bille Kiørboe 
f.28/4-1794 
♦ 29/10-1859 
/v 12/8-1825

Berthe Jessine 
Simonsen Langfeldt 

f.19/9-1804 
♦ 9/3-1874

Anne Kiørboe 
f. ca. 1796

Albertha Kiørboe 
f. 1799 

+ 3/6-1885

Cathinka Willoch adoptivsøn 
Albert Bille Kiørboe 

f.23/8-1848 
+ 1868

----- ------->
Peter Jacob GrUner 

f. 1797 
+ 1845

1830
Anna Hegge 
f.22/5-1795 
+ 11/3-1859

2 børn

STAMTAVLE B



Marie Caroline Kiørboe Sophie Henriette Kiørboe 
f.16/11-1807 f.20/8-1809
+ 6/9-1847 + 3/3-18336/8-1830 

Jens Peter Schmidt 
f. ca 1810

Peter August Kiørboe 
f.6/9-1810 
+ 12/5-1895
IO/6-I836

Nicoline Hilaria Bastrup 
f.1/7-1815 
+ 2/3-1894

I_____
Søren Anton 
Schmidt 
£.2/7-1831

Peter Andreas 
Kiørboe 
£.20/3-1837 
+ 1882

Marie Sophie 
Kiørboe 
f.27/12-1838 
+ 1868 
maj I867

C.J. Haas

Frederik Rudolf 
Leopold Kiørboe 
f.28/1-1841 
+ 25/3-1917 

^24/5-1878
Augusta Meinig 

f .7/9-1856 
+ 25/7-19^5

Carl August Kiørboe 
f.19/2-1843 
+ 25/1-1931 

zvl. 15/11-1870
Nielsine C. Kondrup 

f.9/7-1850 
+ 11/10-1872 

~2. 27/5-1876
Anna P.C.Landkilde 

f.11/8-1844 
+ 17/1-1909

Sofie Henriette 
Kiørboe

f.31/12-1844
+ marts 1925

Emil Henrik Kiørboe 
f.5/6-1847 
+ 3/9-1925 
11/9-1874

Nicoline Charlotte 
Haugsted 
f.21/7-1855 
+ 8/2-1927

STAMTAVLE D STA5TTAVLE E STAMTAVLE E

Peter Kiørboe 
dbt.16/2-1778 

+ 26/11-1835 
zm 7/2-1807 

Marie Sønnichsen 
f. 1783 
+ 21/3-1851

Carl Heinrich Kiørboe 
f .4/10-1813 
+ maj 1842

Julius Christian 
Kiørboe
f.18/12
+ 1852

-1849
Valdemar Olaf Kiørboe 

f.22/1-1852 
+ 16/10-1940 

9/11-1882 
Johanne Larsen-Naur 

f.30/3-1857 
+ 10/2-1908

Niels Vilhelm Kiørboe 
f.10/5-1854 
+ 25/5-1940

1884
Doris Koppel 
f.26/9-1861 
+ 21/4-193^

Johanne Elisa 
Frederikke 
Kiørboe 

f.22/4-1857 
+ 13/2-1866

Frederikke Kiøi 
f .22/11-181^ 
+ 7/12-1887 
~26/4-1848

Nicolai Anders« 
+ 1890

Johanne Hansine Marie Ånde. 
Andersenf.25/7-1849 rv26/4-187
rv I878 Teodor A.:

kommisionær Schmidt
Christensen

2 sønner og
2 døtre

5 sønner
1 datte

Sørine Petra 
Julie Kiørboe 
f.29/4-1847 
+ 27/4-1895 
/V24/5-1873 

Christian Neergård 
f.16/12-1847 
♦ 9/1-1939

Emma Marie 
Kiørboe 
f .15/11-1848 
+ 25/4-1903

Carl William Kiørboe 
f.26/9-1850 
+ 4/12-1930 
29/8-1877

Susanne Sophie Eli
sabeth Henriette Laub 

f.8/6-1852 
+ 17/10-1897

Frederik Kiørboe 
f.7/10-1852 
+ 19/10-1909 
~ 1879

Jennie Giles

Emma Kiørboe 
f. 1880

Emilie Kii 
f .7/12-11 
+ 11/6-1* 
^23/5-18' 
Wilhelm F 
f .10/7-1' 
+ 11/12-

STAMTAVLE F STAMTAVLE G STAMTAV

Bessie Kiørboe 
f. 1882

Jennie Kiørboe 
f. 1884

STAMTAVLE C



Peter Kiørboe 
dbt.16/2-1778 

+ 26/11-1835 
~ 7/2-1807 

Marie Sønnichsen 
f. 1783 
+ 21/3-1851

ik Rudolf 
d Kiørboe 
i/1-1841 
•/3-1917 
5-1878 
a Meinig 
9-1856 
'/7-1945

'AVLE D

Peter August Kiørboe 
f.6/9-1810 
+ 12/5-1895 
~10/6-1836

Nicoline Hilaria Bastrup 
f.1/7-1815 
+ 2/3-1894

____ I_____

Carl Heinrich Kiørboe 
f .4/10-1813 
+ maj 1842

Frederikke Kiørboe 
f.22/11-1815 
+ 7/12-1887 

r^26/4-1848
Nicolai Andersen 

+ 1890

Christian Ludvig Kiørboe 
f. 1818 
+ 1904

Frederik Wilhelm Kiørboe 
f.24/8-1821 
+ 17/9-1909 
~ 30/6-1846

Emma M.E. Søegaard 
f. febr. 1821 
+ 15/3-1900

Carl August Kiørboe Sofie Henriette Emil Henrik Kiørboe Julius Christian Valdemar Olaf Kiørboe Niels Vilhelm Kiørboe Johanne Elisa Johanne Hansine Marie Andersen
f.19/2-1843 Kiørboe f.5/6-1847 Kiørboe f.22/1-1852 f.10/5-1854 Frederikke Andersen f. 1850
+ 25/1-1931 f .31/12-1844 * 3/9•-1925 f.18/12-1849 + 16/10-1940 + 25/5-1940 Kiørboe f.25/’7-1849 ^26/4-•1873

/vi. 15/11-1870 
Nielsine C. Kondrup 

f.9/7-1850 
+ II/IO-I872

^2. 27/5-1876 
Anna P.C•Landkilde 

f.11/8-1844 
+ 17/1-1909

+ marts 1925 ~H/! 
Nicoline

Haugs 
f .21/ 
+ 8/2

?-1874 
Charlotte 
ted 
7-1855
>1927

+ 1852 ~9/11-1882 
Johanne Larsen-Naur 

f.30/3-1857 
+ 10/2-1908

~ 1884 
Doris Koppel 
f.26/9-1861 
+ 21/4-1934

f.22/4-1857 
+ 13/2-1866

ia/18' 
kommis 
Christi

r

78 i i onær
ensen

Teodor 
Schn

*
r

■ A .S . 
lidt

STAMTAVLE E STAMTAVLE E 2 sønner og 5 sønner og
2 døtre 1 datter

f---------------------------------------------------------------------

Sørine Petra 
Julie Kiørboe 
f.29/4-1847 
+ 27/4-1895 
/V24/5-1873 

Christian Neergård 
f.16/12-1847 
+ 9/1-1939

STAMTAVLE F

Emma Marie 
Kiørboe 
f .15/11-1848 
+ 25/4-1903

Carl William Kiørboe 
f.26/9-1850 
+ 4/12-1930
~29/8-1877

Frederik Kiørboe 
f.7/10-1852 
+ 19/10-1909 

1879

Emilie Kiørboe 
f.7/12-1854 
+ 11/6-1939 
^23/5-1876

August Kiørboe 
f .13/10-1857 
+ 18/5-1938 
rv6/3-1888

Georg Kiørboe 
f .4/8-1860 
+ 26/6-1927 
~30/1-1914

Susanne Sophie Eli
sabeth Henriette Laub 

f.8/6-1852 
+ 17/10-1897

Jennie <Giles Wilhelm F. Laub 
f.10/7-1845 
+ 11/12-1931

Emmy Tagea 
Petersen 
f.22/9-1860 
+ 20/7-1948

Jakobine Johanne 
Andrea Grønbæk 
f.8/11-1883 
+ 25/12-1925

STAMTAVLE G
C \
Emma Kiørboe 
f. 1880 STAMTAVLE F STAMTAVLE H STAMTAVLE H

Bessie Kiørboe 
f. 1882

Jennie Kiørboe 
f. 1884 STAMTAVLE C



Aase Kiørboe 
f.25/8-1906 
+ 21/8-1963 
<^>1/8-1936 

Gert V. Rasmussen 
f.28/1-1910

Helle Gert Rasmussen 
f.25/8-1937 
rv 29/9-1973

Donald E. Thoman

Ebbe Gert Rasmussen 
f.18/7-1939 
rv 7/4-1971 

Maria Gruber
2 sønner

Claus Gert Rasmussen 
f.27/7-1941 
rv 3/6-1967 
Inge Smith

2 børn

Søren Gert Rasmussen 
f.20/2-1944 
rv 5/6-1965

Bente Dyrlund Smith
3 døtre

Frederik Rudolf Leopold Kiørboe 
f.28/1-1841 
+ 25/3-1917 
ru 24/5-1878

Augusta Dorothea Caroline Meinig 
f.7/9-1856 
+ 25/7-1945

Aage Meinig Kiørboe 
f.9/9-1879 
+ 30/9-1916 
rv 1906

Andrea Margrethe Knudsen 
f.24/9-1880 
+ 29/8-1957

Helen Kiørboe 
f.2/9-1907 

^1. 25/5-1935 
Eigil Banner-Voigt 

f.14/6-1907 
+ 16/6-1954 

rv 2. 21/12-1954 
Kristian Andersen Nørregård 

f.3/7-1893 
+ 20/9-1966

Flemming Kiørboe 
f.24/3-1910 

rvl. 16/12-1938 
Margrethe Helene Lund Pedersen 

f.5/12-1905, + 20/9-1939 
r^2. 24/11-1939 
Inger Stuhlmann 

f.5/5-1919, + 18/1-1981 
~3. 28/5-1957 

Nicoline Henriette Hansen 
f.16/3-1914

Else Kiørboe 
f.20/12-1914 

<vl. 11/7-1936
Holger Hansen 

+ sept.1979 
rv 2. 23/6-1940

Marius Svenstrup Petersen 
+ 1972

Steen Banner-Voigt 
f .8/4-1936 

ru 1960 Alice KrUger 
f .26/1-1936
1 datter

Annette Banner-Voigt 
f .14/11-1938

fXf 1971 Martin Hartung 
f .26/11-1922

2 børn

Aage Kiørboe 
f.2/5-1941 
/v 24/8-1968

Lisbet S.R. Schou 
f.10/4-1946

2 børn

Flemming Kiørboe 
f.14/4-1943 

ra papirløst
Susanne M.M. Olsen 

f.11/12-1946
1 datter

Nils Kiørboe 
f .13/2-1946 
~19/8-1978 

Liselotte Vibeke
Jensen 
f.7/4-1958

1 søn

En dreng 
f. 1941

Lise Svenstrup Petersen 
f.10/12-1942 

28/3-1968
John Suhr
1 søn

Ida Svenstrup Petersen 
f.7/3-1946 /v 4/6-1966

Leif Nielsen
3 sønner

Ib Svenstrup Petersen 
f .17/6-1947

Inge Kiørboe 
f.13/4-1882 
+ 28/9-1952 
rJ 1/7-1909

Carl Johannes With 
f.11/12-1877 
+ 16/6-1923

Torben Kiørboe With 
f .18/8-1910 

18/1-1938
Kamma Bentsen 
f.20/4-1912

Jette With 
f.3/1-1939 
a/19/2-1971

Barry Quentin White 
f.26/10-1935

2 sønner

Kamma-Hanne With 
f.4/3-1941 
zv 5/6-1965

Wilhelm Johannsen 
f.14/11-1922
2 børn

Frants-Ulrik With 
f.8/6-1943 
fV18/ll-1967

Birgit Clausen 
f.22/8-1945
2 døtre

Nete Marianne With 
f.2/9-1948 
~ 7/8-1971

Jørgen Fogstrup 
f.12/11-1946
2 sønner

Henning Kiørboe 
f.28/4-1885 
+ 27/4-1954

Gunner 
f.ll/ 
+ 19/ 
rv 5/9

Astrid 
f .26/ 
+ 21/

Karen Margrete 
Kiørboe With 
f.23/10-1914 
rv 13/6-1936

Axel Viggo Clemmesen 
f.5/8-1910

Suzanne J. Clemmesen 
f.13/6-1942 
~ 17/9-1979

Søren Bo Knohn Hansen

Michael H. Clemmesen 
f .12/12-1944 

/k/19/8-1967 
Grethe Gbrgens

2 døtre

Birgitte Clemmesen 
f.6/3-1947 
papirløst 

Niels Hoffmeyer
1 datter

Hans H. Clemmesen 
f.18/11-1950

Kirsten M. Clemmesen 
f.18/11-1950 
papirløst

Niels Fogh-Andersen

Mogens Kiørboe With 
f.31/3-1919 
~ 3/7-1954

Merete Julie Klenow

Peter Andreas 
Klenow With 
f.22/5-1955

Thomas Klenow With 
f.18/10-1957

Fritse Kiø 
f .26/1-19 
+ 14/1-19 
rv 4/9-194 

Børge Christ 
f.11/5-19

Henrik Bii 
Thorkild / 
f.4/1-19^ 

rv 21/6-19: 
Margrethe I

1 søn

Torben Erik
f .23/2-1$

Carsten Ulrj 
f.12/3-1$

STAMTAVLE D



Aage Meinig Kiørboe 
f.9/9-1879 
+ 30/9-1916

A-r 1906
Andrea Margrethe Knudsen 

f.24/9-1880 
+ 29/8-1957

Helen Kiørboe Flemming Kiørboe Else Kiørboe
f.2/9-1907 f.24/3-1910

~1. 25/5-1935 ATI* 16/12-1938
Eigil Banner-Voigt Margrethe Helene Lund Pedersen

f.14/6-1907 f.5/12-1905, + 20/9-1939
+ 16/6-1954 a> 2 . 24/11-1939
2. 21/12-1954 Inger Stuhlmann

stian Andersen Nørregård f.5/5-1919, + 18/1-1981
f.3/7-1893 ~3. 28/5-1957
+ 20/9-1966 Nicoline Henriette Hansen

|__________ f.16/3-1914

f.20/12-1914
rvl. H/7-1936 

Holger Hansen
+ sept.1979 

n/ 2. 23/6-1940 
Marius Svenstrup Petersen

+ 1972

> f x
Steen Banner-Voigt 

f.8/4-1936 
^1960 Alice KrOger 

f.26/1-1936
1 datter

Annette Banner-Voigt 
f.14/11-1938

v1971 Martin Hartung 
f.26/11-1922

2 børn

Frederik Rudolf Leopold Kiørboe 
f.28/1-1841 
+ 25/3-1917 
rv 24/5-1878

Augusta Dorothea Caroline Meinig 
f.7/9-1856 
+ 25/7-19i*5

Inge Kiørboe 
f .13/^-1882 
+ 28/9-1952 
rJ 1/7-1909

Carl Johannes With 
f .11/12-1877 
+ 16/6-1923

Torben Kiørboe With 
f.18/8-1910 

18/1-1938
Kamma Bentsen 
f.20/4-1912

Karen Margrete 
Kiørboe With
f .23/10-1914 
A713/6-1936

Axel Viggo Clemmesen 
f.5/8-1910

Henning Kiørboe 
f .28/4-1885 
+ 27/4-1954

Mogens Kiørboe With 
f.31/3-1919 
~3/7-1954

Merete Julie Klenow

Gunner Kiørboe 
f .11/4-1893 
+ 19/7-1965 
rv 5/9-1919

Astrid Brodersen 
f.26/1-1896 
+ 21/4-1978

Fritse Kiørboe 
f .26/1-1921 
+ 14/1-1978 
4/9-1948

Børge Christian Aabo 
f .11/5-1918

En pige 
ca.1896 

ca. I896

Preben Kiørboe 
f.26/3-1925 
rw16/1-1953
Kirsten Lindholm 
f.29/4-1926

Nete Marianne With 
f.2/9-1948 
~ 7/8-1971

Jørgen Fogstrup 
f.12/11-1946

Aage Kiørboe En dreng Jette With
f .2/5-1941 

24/8-1968 
Lisbet S.R. Schou

f. 1941 
+ f.3/1-1939 

a/19/2-1971 
Barry Quentin White

f<26/10-1935
2 sønner

f.10/4-1946
2 børn Lise Svenstrup Petersen 

f.10/12-1942 
A> 28/3-1968

Flemming Kiørboe 
f.14/4-1943 

/v papirløst

John Suhr
1 søn

Kamma-Hanne With 
f.4/3-1941 
zv 5/6-1965Susanne M.M. Olsen 

f.11/12-1946
1 datter

Ida Svenstrup Petersen 
f.7/3-1946 

4/6-1966
Leif Nielsen

Wilhelm Johannsen 
f.14/11-1922
2 børn

Nils Kiørboe 
f.13/2-1946 3 sønner Frants-Ulrik With 

f.8/6-1943
rv 19/8-1978 

Liselotte Vibeke
Jensen
f.7/4-1958

1 søn

Ib Svenstrup Petersen 
f.17/6-1947

/VI8/II-I967 
Birgit Clausen 
f.22/8-1945
2 døtre

( X
Suzanne J. Clemmesen 

f.13/6-1942 
~ 17/9-1979 

Søren Bo Knohn Hansen

Michael H. Clenunesen 
f.12/12-1944 
19/8-1967 

Grethe GBrgens
2 døtre

Birgitte Clemmesen 
f.6/3-1947 
papirløst

Niels Hoffmeyer
1 datter

Hans H. Clemmesen 
f .18/11-1950

Kirsten M. Clemmesen 
f.18/11-1950 
papirløst

Niels Fogh-Andersen
2 sønner

Peter Andreas 
Klenow With 
f.22/5-1955

Thomas Klenow With 
f.18/10-1957

/---------------------X
Henrik Birger 
Thorkild Aabo 
f.4/1-1951 
21/6-1975 

Margrethe Hansen
1 søn

Torben Erik Aabo 
f.23/2-1955

Carsten Ulrik Aabo 
f.12/3-1961

Susanne 
Elisabeth
Kiørboe 

f.29/5-1960

STAMTAVLE D



Christian Kiørboe Dødfødt
f.30/12-1871 bam
+ 7/3-1953 

M. 27/5-1908 
Ane Andersen 
f.7/12-1871 
♦ 30/9-1908 

<^2. 30/1-1909 
Marie Elisabeth Kaempffe 

f.I8/6-I876 
+ 7/8-1954

Erling Kiørboe 
f.1/8-1910 

/v 24/10-1942
Bertha Eriksen 
f.3/8-1920
-------- |___________ /------ '

Birgitte Kiørboe 
f.2/6-1946

Elisabeth Kiørboe 
f.27/2-19^9 
+ 7/4-1969

Jeanette Kiørboe 
f.7/4-1959

Carl August Kiørboe 
f.19/2-1843 
+ 25/1-1931 

15/11-1870 
Nielsine Caroline Kondrup 

f.9/7-1850 
+ 11/10-1872

fV2. 27/5-1876 
Anna Petrine 

Cathinka Landkilde 
f.11/8-1844 
+ 17/1-1909

________ I________

Steffen Christian 
Julius Landkilde

Kiørboe 
f.13/10-1879 
+ 4/1 -1970

Nicolai Kiørboe 
f .14/3-1882 
+ 18/5-1926 

3/4-1920 
Marie-Louise Schiøler 

f.13/11-1891 
+ 19/3-1980

Anna Elisabeth Kiørboe 
f .4/10-1884 
+ 21/11-1979 
8/4-1910 

Einar Holm 
f .18/2-1877 
+ jan 1962

Morten Kiørboe Jørgen Kiørboe
f .14/12-1921 f.21/1-1924
a/ 13/3-1949 A/l 7/7-1954 
Lily Olsen Inge Margit
f.4/4-1917 Rasmussen

f.28/5-1929

Niels Kiørboe 
f.13/7-1955

Christian Kiørboe 
f.16/2-1958

Anne Marie Kiørboe 
f.18/11-1962

Helene Kiørboe 
f.8/6-1875 
+ 4/8-1964 
/v 8/5-1896 

Oluf Arnold Mohr 
f .23/8-1864 
+ 30/7-1937

(------- '
Gudrun Mohr 
f.25/5-1906 
az 24/1-1925 
Louis Villiam 
August Feising 
f.4/10-1879 
+ 27/12-1953

Johanne Kiørboe 
f.3/3-1907 
/V 7/5-1929

Halfdan Johannes 
Steffens Lav
f.17/11-1901

Bent Lav 
f.9/6-1930 
/v 2/9-1957 

Ida Elisabeth 
Petersen 
f.18/5-1935

3 børn
Ole Henrik Lav 
f.25/10-1932 
A/ 4/4-1959 

Susan Elizabeth
Froggatt 

f .26/7-1934
4 børn
Aase Lav 

f .8/12-1935 
AZ 31/3-1965 
Hans Jacob 

Westh 
f.27/6-1938

2 børn
Birte Eileen Lav 

f .16/5-1944
1 søn

Emil Henrik Kiørboe 
f.5/6-1847 
♦ 3/9-1925 
ro 11/9-1874

Nicoline Charlotte 
Haugsted 

f.21/7-1855 
+ 8/2-1927

Axel Kiørboe 
f.10/7-1878 
+ 30/9-1964 
rol4/ll-1905

Ingeborg Johnsen 
f.3/3-1880 
+ 16/10-1951

Inger Kiørboe 
f.10/8-1910 
~2/5-1930 

Philip Rasch Dam 
f .4/12-1900

/-------- '
Jørgen Dam 
f.1/1-1933 
/v 2/7-1955

Grethe Høybye 
f.9/3-1931
2 børn

Annelise Dam 
f.27/10-1936 
"1. 5/4-1955
Harold Ellis 

Simpson 
f.13/7-1932

rv2. 2/7-1969 
Axel Henry 
Mathiasen 
f.23/8-1912
3 børn

Ove Bjørn Dam 
f.21/8-1945 
rvlO/11-1967
Jannie Inge 

Galle
f.3/2-1946

3 børn

Ellen Kiørboe 
f .26/3-1917 
az 1/8-1942 
Aage Friis 
f.27/5-1905

Søren Friis 
f .4/3-1946

Helle Friis 
f.19/1-1949

Axel Friis 
(Kiørboe) 
f .19/1-1949 
a/24/6-1972 
Kirsten Lyhne

1 datter

Asta Kiørboe 
f.6/6-1882 
+ 13/6-1967 
az 6/2-1915

Henrik Sophus 
baron Haxthausen
f.4/2-1864 
+ 27/7-1937

STAMTAVLE E
STAMTAVLE E



Sørine Petra Julie Kiørboe 
f.29/4-1847 
+ 27/4-1895 

rv 24/5-1873
Christian Neergaard 
f.16/12-1847 
+ 9/1-1939

Emilie Kiørboe 
f.7/12-1854 
+ 11/6-1939 
~ 23/5-1876 

Wilhelm Frederik Laub 
f.10/7-1845 
+ 11/12-1931

2 børn

Peter Johannes 
Neergaard 
f.2/10-1874 
+ 21/2-1954 

rv 9/10-1919
Julie Andrea
Marie Wegener 
f.24/4-1875 
+ 13/2-1927

Ove 
f. 
+

Neergaard 
17/1-1877 
192»5

Frode N 
f .8/2 
+ 2/1 
~ 10/5
Astrid 

Ander 
f.3/1 
+ nov

eergaard
-1878
-1967 
-1910 
Elisabeth 
sen 
2-1890 
. 1976

Carl H 
Neerg 
f .6/2 
+ 2/1 
~ 21/1 
Astrid

Møl 
f.13/

enning 
aard 
-1879 
1-1973 
0-1911
Emilie 
ler 
5-1891

L_./ l

Lillie Catharina
Elisabeth Neergaard 

f .28/12-1911 
a/15/3-1932
Daniel lensgreve 

Rantzau 
f .19/1-1903

4 børn

Preben Christian
Sofus Neergaard 
f.11/12-1915 
ru 8/1-1950
Tove Nielsen 
f.7/5-1926
3 børn

Louise Vibeke Neergaard
Ebba Louise Christence 
Bryske Neergaard
f.24/6-1916

f.14/8-1923 
~1. 26/9-1946 
André Dénéréaz 
rv2. 31/3-1966
Digby Jordan

Otto Vilhelm 
Frederik Laub 
f.20/7-1877 
+ 3/3-1960 
ru 7/11-1905 

Ellen Faurschou 
f .3/3-1884 
+ 20/11-1970

Torben Hieronymus Laub Robert George Laub Knud Laub Erik Laub Emma Susanne Louise
f.11/5-1880 f.21/5-1883 f.14/11-1885 f .14/11-1885 Johanne Justine Laub
+ 10/2-1972 + 23/6-1950 + 5/1-1977 ♦ 23/10-1892 f.31/10-1896

ru 13/1-1910 ^12/5-1910 ~195OAgnes Mabel Leach Agnete Saxild Sari Pickett+ 1966 f.30/3-1887
+ 20/12-1972

+ 3/10-1976

/--------------------------------- >

Flemming Laub 
f.6/10-1906 
+ 6/10-1971 

rv>l. 6/10-1938 
Ruth Roger Nielsen 
f.16/6-1916 
+ 13/12-1976

2. Agathe Salvesen
2 børn

Vibeke Agnes 
Maisie Laub 
f.31/11-1910

Karen Margrethe Laub 
f.30/1-1911

Ida Laub 
f.28/6-1908 
^24/9-1935 
Preben Tetens

Adolph 
f.7/10-1907 
+27/6-1954

1 søn

Shirley Barbara Laub 
f.21/12-1912 
Michael

Gordon-Cumming 
+ dec. 1979

2 døtre

Jytte Laub 
f.17/10-1912 
ru 7/5-1936
Jacob Henrichsen 
f.30/3-1912 
+ 22/12-1976

4 børn

Otto Hieronymus Laub 
f.16/5-1917 
+ 18/9-1946 

28/4-1940
Inger Kirstine Lind 

f.30/9-1917
4 børn

Vibeke Laub 
f.4/9-1910 

/v 14/2—1935
Edward Hughes 
Thiele 
f.4/10-1905
2 døtre

Ole Hieronymus Laub 
f.7/11-1917 
+ 29/7-1971 

~ Margit Knuds en
1 søn

Erik Laub 
f.12/6-1922 

~1. 28/12-1948 
Birthe Weiss Olsen 
ru2. 18/4-1953

Lis Holm 
<V3. 7/5-1963 
Kirsten Elizabeth

Vestbirk 
f.2/8-1927

2 sønner
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Carl William Kiørboe 
f.26/9-1850 
♦ 4/12-1930 
/V29/8-1877

Susanne Sophie Elisabeth Henriette Laub 
f.8/6-1852 
♦ 17/10-1897

/
Frederik Vilhelm Kiørboe 

f.27/7-1878 
+ 29/3-1952 
nJ10/6-1906

Anna Margrethe Løssi
f.6/8-1888
+ 29/8-1962

Hardenak Otto Conrad Laub Kiørboe 
f .23/1-1880 
+ 21/9-1954 
17/5-1911

Marie Madeleine Borchorst 
f .1/9-1884 
+ 26/2-1958

Susanne Charlotte Hedvig 
Johanne Kiørboe
f.6/8-1881 
+ 11/12-1882

Ernst August Kiørboe 
f .11/2-1883 
♦ 22/2-1981 
21/7-1916

Gwendolynne Petra Laub 
f.22/8-1889 
♦ 27/7-1974

Emma Johanne Kiørboe 
f.9/8-1884 
+ 26/10-1972 
^19/3-1908

Otto F. Borchorst 
f.31/8-1875 
+ 8/4-1956

Georg Vilt 
f .2 
+ 1 

~1. 1917 
f.3 

r^2. 1
Clara J

■--------------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------- \

Gudrun Sophie 
Kiørboe 
f.2/12-1907 
+ 24/12-1908

Bodil Kiørboe 
f.16/3-1911 

6/1-1934 
Børge Lorentzen 
f.7/12-1908

Carl William Ole Kiørboe 
Kiørboe f.2/1-1916

f.25/11-1912 + 26/11-1921
Karen 1 
f.25/: 

nu 1.12/1; 
Erik ! 
f.15/' 

ru2.8/12- 
Berndt ] 

f.30/:

Kiørboe 
5-1912 
2-1934 
Storm 
5-1908 
-1946
Erik Adler 
11-1912

Kirsten Kiørboe 
f.21/7-1914

Carl WiJ 
Kic 

f.25/ 
+ 7/< 
njl2/J

Elly G. 
f.29/1

Lliam Otto 
jrboe 
'9-1917 
3-1981 
L2-1946
Gustavson 
L2-1919

r

Ena Borchorst 
f.17/1-1909 
+ 30/1-1976 

~1. 9/6-1935 
Aage P. Andresen 

f.28/8-1908 
+ aug. 1945

~2. 1/3-1947 
Mads Thyge Kamp 

+ feb. 1973

Aase Borchorst 
f.9/12-1910 
~31/8-1938
Svend Mourier 

Lunddahl
f .29/1-1912

Ernst Otto Borchorst 
f .31/7-1912

A/l. 14/8-1938 
Ely Holm 

f .28/7-1919 
~2. 31/3-1953 
Anna Franziska 
Gertrude Kail 
f.14/11-1914

Thora Sophie Borchorst 
f .28/7-1920 

r^l. 5/8-1942 
Ulf Georg Moslet 
f.26/12-1920 

ro 2. 8/2-1975
Holger J.A. Ludvigsen 

f.10/2-1925

r---------- ----------- >

William (, 
Spee: 

f .8/2- 
1. 28/' 
Mary d« 
f .14/1 
~2. : 
Valeri

Jens Lorentzen 
f.7/9-193^

Torsten Adler 
f.21/2-1948

Gudrun Lorentzen 
f.20/6-1936 
<v> 7/2-1958

Eyvind Peetz
2 børa

Karen Elisabeth Adler 
f.21/12-1949

Niels Arne Otto 
Laub Kiørboe
f.15/11-1947 
ru 24/11-1973

Annette L. Sloth 
f.6/1-1951

en datter

Lisbeth Margrethe Esther Birgitte Lunddahl Grete Borchorst
Kamp f.13/3-1940 f.14/4-1941

f. 30/5-1936 rv 19/4-1970 rx/0ve Bang Jørgensen
x/Jacob Ravn Flemming Jensen f.20/12-1933
4 børn 2 2 børn

Frank Otto Borchorst 
f.12/1-1943 
~2/9-1963

Birgit Engelbreth
2 børn

Susan ; 
f.30/ 
~2/9- 

Robert 
f .4/2

2 b

Else Lorentzen 
f .29/2-1940 
ru 14/7-1962 

Bengt Sandelius
2 sønner

Peter Alexius 
Laub Kiørboe 
f.3/5-1952 
^28/4-1979

Louise K.L. Sloth 
f.4/8-1954

Charlotte Kamp 
f .21/5-1938 

rvKnut Andersen 
+ 1980

2 børn

Karen Johanne Lunddahl 
f.22/9-1942 

ru Finn Hostrup Lund
3 døtre

Carl Otto Borchorst 
f.2/5-1946 

nu Merete Nygaard 
f.29/11-1947 
+ 28/6-1979

Thomas Frederik Borchorst 
f.8/7-1949 Joan Ad 

f .21/ 
~4/l 

Roger M 
f.15/2

Axel Mourier Lunddahl 
f.22/5-1946 Georg Frederik Borchorst 

f.23/6-1954
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Carl Villiam Kiørboe 
f.26/9-1850 
+ 4/12-1930 
rv29/8-1877

Susanne Sophie Elisabeth Henriette Laub 
f.8/6-1852 
+ 17/10-1897

rdenak Otto Conrad Laub Kiørboe Susanne Charlotte Hedvig 
f.23/1-1880 Johanne Kiørboe
+ 21/9-1954 f.6/8-1881
~ 17/5-1911 ♦ 11/12-1882

Marie Madeleine Borchorst 
f.1/9-1884 
+ 26/2-1958

Ernst August Kiørboe 
f.11/2-1883 
♦ 22/2-1981 
21/7-1916

Gwendolynne Petra Laub 
f.22/8-1889 
+ 27/7-1974

Emma Johanne Kiørboe 
f.9/8-1884 
+ 26/10-1972 
ro 19/3-1908

Otto F. Borchorst 
f.31/3-1875 
+ 8/4-1956

Georg Vilhelm Laub Kiørboe 
f.24/6-1886 
+ 17/10-1975

rvt. 1917 Olive Archer 
f.30/4-1892, + 1946 

/v2. 16/1-1926
Clara Jaffray Foster 

+ 1971

Karen Sophie 
Laub Kiørboe 
f.6/8-1889 
+ 25/11-1889

Povl Johan Laub Kiørboe 
f .12/2-1893 
+ 15/5-1967 
z\z 24/1-1947

Birthe Fabricius-Bjerre
f.13/!5-1923

r A r

ren Kiørboe 
.25/5-1912 
12/12-1934 
rik Storm 
.15/5-1908 
8/12-1946 
ndt Erik Adler 
.30/11-1912

Kirsten Kiørboe 
f.21/7-1914

Carl William Otto 
Kiørboe 

f.25/9-1917 
+ 7/6-1981 
^12/12-1946

Elly G. Gustavson 
f.29/12-1919

Ena Borchorst 
f.17/1-1909 
+ 30/1-1976 

~1. 9/6-1935 
Aage P. Andresen 

f.28/8-1908 
+ aug. 1945 

~2. 1/3-1947 
Mads Thyge Kamp 

+ feb. 1973

Aase Borchorst 
f .9/12-1910 
~31/8-1938
Svend Mourier 

Lunddahl
f.29/1-1912

Ernst Otto Borchorst 
f.31/7-1912 

<vi. 14/8-1938 
Ely Holm 
f.28/7-1919 

~2. 31/3-1953 
Anna Franziska 
Gertrude Kail 
f.14/11-1914

Thora Sophie Borchorst 
f.28/7-1920 

r^l. 5/8-1942 
Ulf Georg Moslet 

f .26/12-1920
^2. 8/2-1975

Holger J.A. Ludvigsen 
f.10/2-1925

William (Archer Kiørboe) 
Speers 
f.8/2-1918

/vi. 28/7-1942 
Mary de Windt 
f .14/8-1918 
~2. 1978
Valerie Brooks

Michael Kiørboe 
f .22/7-1947 

~1. 22/6-1968 
Marianne Hunnerup 
f.14/2-1947 

~2. 18/5-1973 
Majken Holst 
f.4/11-1953

Steen Adam Joakim Kiørboe
Kiørboe f.29/8-196Z

f.20/12-1949 
~ 22/8-1981
Lone Hirtsgaard

sten Adler 
.21/2-1948

Elisabeth Adler 
.21/12-1949

Niels Arne Otto 
Laub Kiørboe 

f .15/11-1947 
24/11-1973

Annette L. Sloth 
f.6/1-1951

en datter

Peter Alexius 
Laub Kiørboe 
f.3/5-1952 
~28/4-1979

Louise K.L. Sloth 
f.4/8-1954

Lisbeth Margrethe 
Kamp 

f.30/5-1936 
^Jacob Ravn
4 børn

Esther Birgitte Lunddahl 
f.13/3-1940 

19/4-1970
Flemming Jensen

2 døtre

Grete Borchorst 
f.14/4-1941 

rvOve Bang Jørgensen 
f.20/12-1933
2 børn

Frank Otto Borchorst 
f.12/1-1943 
^2/9-1963

Birgit Engelbreth
2 børn

Susan Speers 
f.30/9-1948 

zv 2/9-1972
Robert L.Hermann 
f.4/2-1947

2 børn
Charlotte Kamp 

f .21/5-1938 
A/Knut Andersen 

+ 1980
2 børn

Karen Johanne Lunddahl 
f.22/9-1942

Finn Hostrup Lund
3 døtre

Carl Otto Borchorst 
f.2/5-1946 

ro Merete Nygaard 
f.29/11-1947 
+ 28/6-1979

Thomas Frederik Borchorst 
f.8/7-1949 Joan Adams Speers 

f.21/10-1950 
~4/11-1978

Roger M.L. Mears 
f .15/2-1944

Axel Mourier Lunddahl 
f.22/5-1946 Georg Frederik Borchorst 

f.23/6-1954

Morten Kiørboe 
f.13/5-1978
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August Kiørboe 
f.13/10-1857 
+ I8/5-1938 

6/3-1888
Emmy Tagea 
Petersen 
f.22/9-1860 
+ 20/7-1948

Georg Kiørboe 
f.4/8-1860 
+ 26/6-1927 
rv 30/1-1914

Jacobine Johanne 
Andrea Grønbaak 
f.8/11-1883 
+ 25/12-1925

2 børn

Inger Marie Kiørboe 
f.5/1-1889 
+ 24/2-1964 

20/11-1913
Ivar Købke Fog 
f.12/11-1889

,_____ 1_______

Ellen Johanne Kiørboe 
f.20/9-1891 
/v 7/4-1918
Louis Lund 
f.30/4-1888 

begr.15/3-1967
r \

Frank Kiørboe Fog 
f.21/9-1914 
+ 1971 
~ 22/5-1936

Wllna Etta Crowel
C 1 \

Jill Elisabeth Fog 
f.9/8-1937

1961
Steven Kay

Hans Oscar Erik Kiørboe 
f.21/2-1893 

23/1-1920
Gudrun Topsøe 
f.17/6-1894 
+ 3/11-1980

Edmund Crowel Fog 
f.3/3-1944 
+ Jan. 1963

1 søn

Erik Kiørboe 
f.5/12-1920 

1/9-1948 
Anna Greta 
Abelin Schou 
f.26/10-1925 

1

Johanne Kiørboe 
f.18/4-1925 
~13/9-1958 
Oslilund Strand 
f.6/5-1922

1

Lene Kiørboe 
f.15/6-1949 
r^j sept • 1974 

Henrik Bahn Larsen

r 1 -------->
Hans Åsmund Strand 

f .4/3-1961

1 søn Lars Øyvind Strand 
f .22/7-1962

Thomas Kiørboe 
f.13/7-1951
1 datter Jon Erik Strand 

f .12/7-1963
Jakob Kiørboe 
f.15/2-1954

Nena Patricia Fog 
f.10/3-1948

Birgitte Kiørboe 
f.13/12-1957

Gerda Elisabeth Kiørboe 
f.26/4-1897 
~ 18/9-1926 
Eigil Bohn 
f.21/5-1894 
+ 22/9-1957

Oluf August Bohn 
f.20/11-1927 

26/6-1949 
Aagot Marie 
Rasmussen 
f.9/4-1925

1__________ ,

Leif Henning Bohn 
f.2/11-1930 

27/10-1956 
Bodil Klæboe 
f.3/2-1930

1

Marianne Elisabeth Bohn 
f.29/3-1936 
-v 11/5-1956
Ton KJettinge 
Thomsen

r —।----------i
r

Therese Margrethe 
Stockmarr Bohn 

f .4/12-1953
Johannes 

Michael Bohn 
f.30/5-1957

Jakob KJettinge 
Thomsen 
f.26/6-1957

Stefan Josef Bohn 
f .19/10-1955 
+ 11/8-1958

Lars Eigil Bohn 
f.9/4-1960 Philip KJettinge 

Thomsen 
f .17/4-1960

Catharina Bohn 
f.28/6-1958 
+ 28/6-1958 Grete Elisabeth 

KJettinge Thomsen 
f .17/7-1962

Peter Andreas 
Stockmarr Bohn 
f.7/7-1960

John Erik Kiørboe 
f.16/6-1915 
+ 6/5-1934

Ove Kiørl 
f .2/8-19; 
/v 27/12-J 
Inger Mai 

Bill« 
f.11/1-1?

,------------------------------ L_

Lars Georg Kiørboe 
f.27/10-1947 

31/10-1971
Dagmar Kirstine 
Lautrup Ravn 
f.11/2-1946

Frank Nicolas Fog 
f.16/4-1950

Jennifer Lois Fog 
f.3/5-1954
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9 Kiørboe 
591 
L8
1
88 
1967

August Kiørboe 
f.13/10-1857 
♦ 18/5-1938 

6/3-1888
Emmy Tagea 
Petersen 
f.22/9-1860 
+ 20/7-1948

Hans Oscar Erik Kiørboe 
f.21/2-1893 

23/1-1920
Gudrun Topsøe 
f.17/6-1894 
+ 3/11-1980

Gerda Elisabeth Kiørboe 
f.26/4-1897 

18/9-1926
Eigil Bohn 
f.21/5-1894 
+ 22/9-1957

_______ I________

Georg Kiørboe 
f.4/8-1860 
+ 26/6-1927 
/v 30/1-1914

Jacobine Johanne 
Andrea Grønbæk 
f.8/11-1883 
+ 25/12-1925

i

John Erik Kiørboe 
f.16/6-1915 
+ 6/5-1931*

-------------------------- 1

Ove Kiørboe 
f.2/8-1921 
/v 27/12-1945 
Inger Margrethe

Bille 
f.II/I-I923

Erik Kiørboe 
f .5/12-1920 
~ 1/9-1948 
Anna Greta 
Abelin Schou 
f.26/10-1925

,--------- I---------- .

Lene Kiørboe 
f.15/6-1949 
~sept.l974 

Henrik Bahn Larsen
1 søn

Johanne Kiørboe 
f.18/4-1925 
~ 13/9-1958 
Osmund Strand 
f.6/5-1922

Hans Åsmund Strand 
f .4/3-1961

Thomas Kiørboe 
f.13/7-1951
1 datter

Lars Øyvind Strand 
f .22/7-1962

Jon Erik Strand 
f.12/7-1963

Jakob Kiørboe 
f .15/2-1954

1 søn

Oluf August Bohn 
f.20/11-1927 
/v 26/6-1949 
Aagot Marie 
Rasmussen 
f.9/4-1925

__________ 1__________ ,

Leif Henning Bohn 
f.2/11-1930 
'v 27/10-1956 
Bodil Klæboe

Marianne Elisabeth Bohn 
f. 29/3-1936 

11/5-1956
Tom KJettinge 
Thomsen

r ■ —।
f.3/2

,________L
1-1930

r >

Therese Margrethe 
Stockmarr Bohn

4 f.4/12-1953
Johannes 

Michael, Bohn 
f.3O/5i-1957 

— i

Jakob KJettinge 
Thomsen 
f.26/6-1957

Stefan Josef Bohn 
f.19/10-1955 
+ 11/8-1958

Lars Eigi 
f.9/4-1

1 Bohn
960

Philip KJettinge 
Thomsen 
f .17/4-1960

Catharina Bohn 
f .28/6-1958 
+ 28/6-1958 Grete Elisabeth 

KJettinge Thomsen 
f .17/7-1962

Lars Georg Kiørboe 
f.27/10-1947 
~ 31/10-1971
Dagmar Kirstine 
Lautrup Ravn 
f.11/2-1946

Elisabeth Kiørboe 
f.20/7-1950

Frederik Kiørboe 
f.7/2-1979

Kristoffer Kiørboe 
f.7/2-1979

Birgitte Kiørboe 
f.13/12-1957

Peter Andreas 
Stockmarr Bohn 
f.7/7-1960
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