
 

www.gunnarmarboe.dk, v. Kirsten Løffler Reich, skriv til / mail to: loefflerreic@gmail.com  

Carl og Huldas boliger  

 

 
 HELLERUP 1890'erne - 1918 
 
Carl og Hulda Marboe var velhavende og havde mange børn.  
 
De flytter fra Frederiksberg i slutningen af 1890'erne til Hellerup. Her bor de først på Lille Strandvej 1 og siden på Helleruplund 
Alleé 24. De flytter fra Hellerup i 1918, da Hulda kommer tilbage til familien efter sit 14 år lange klosterophold.  
 
Marboes sønner går på den nærliggende Hellerup Real- og Latinskole (i dag Gammel Hellerup Gymnasium), hvor Hans Hartvig 
Møller var rektor. Skolen og Hartvig Møllers hjem bliver nærmest Gunnar Marboes andet hjem og familie.  
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SODERUP, VASBY 1918-1927 
Carl og Hulda Marboe flytter ind i en nybygget villa i Soderup ved Vasby, hvor deres søn Peter bor i nærheden- på Rygård.  
 
Da Gunnar bliver gift med Katha, flytter de også til Soderup, hvor de bor på en mindre gård i perioden 1921-1927. Her bliver 
de første af deres døtre født.  
 
Efter sigende trives Hulda ikke så godt i det nybyggede hus - det ligger noget forblæst og er koldt at opholde sig i. Familien 
flytter derfor herfra i 1927. 
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STRANDGÅRDEN, JÆGERSPRIS 1927-1948 
Carl Marboe køber Strandgården i 1927. Den forrige gik konkurs efter en brand på gården. Carl renoverer gården inden de 
flytter ind, så alt fremtræder fint istandsat og moderne - der er blandt andet indlagt elektricitet og vand. Det er en forholdsvis 
stor gård med god plads til familien, karle, piger og overnattende gæster. Gården ligger idyllisk i Hornsherred ud til Isefjorden.  
 
Carl Marboe er på dette tidspunkt 72 år gammel. Hans søn og svigerdatter, Gunnar og Katha, bliver ansat som bestyrer af 
gården. Det vil sige, at de er lønnede og i praksis tager sig af alt i forbindelse med gårdens daglige drift.  
 
Carl passer sine pligter i byen og tager på kontoret to gange om ugen. Hulda er på dette tidspunkt stærkt senil og bliver 
passet af Katha og hendes døtre.  
Da Carl dør i 1937 køber Gunnar Marboe Strandgården efter sin far.  

 
MARBOES FORRETNINGER OG BOLIGER  
- oplysninger fra arkiverne  

• 1890. C.J.V. Madsen Manufakturhandel Strandvejen 31, bolig Forhåbningsholm Allé 13 og kontor Nørregade 13.  

• 1895. Har nu ’C.J.V. Madsen og Løffler Manufaktur’ i Nordre Frihavnsgade 88. CVJ er på dette tidspunkt kompagnon 
med Dines Løffler, der er bror til hans kone Hulda.  

• 1901. C.J.V. Madsen grosserer Falkonergårdsvej 2. 1. sal, V 

• 1906. Grosserer. Emil Andersen colonial og engros, St. Pedersstræde - kompagnoner Emil og Eliot Andersen (Carls 
svogre). Falkonergårdsvej 17, V.  

• 1911. C.J.V. Marboe (Vilh.) bolig Ll. Strandvej 1, Hellerup, telefonnr. 8354 

• 1916. C.V.J. Marboe bor på Helleruplund Allé 24 

• 1918. C.V.J og familie flytter til Bakkehuset, Soderup ved Vadsby  
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• 1921. Johannes (søn født 1890, barn nr. ni) optages i firmaet = grosserer Johs. Marboe. Carl Julius Vilhelm 
udtræder af firmaet, men har stadig sin gang på kontoret i Skt. Pedersstræde, (andre kilder skriver at dette sker i 
1919) 

• 1927. CJV køber Strandgården. Gunnar og Katha er bestyrer 

LFJ og GLR 

 


