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Carl og Huldas børn  
 

Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.  

 

På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres 

skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger, der har været tilgængelige i arkivalierne 

og i Gunnar Marboes efterkommeres erindringer.  

 

Hvis nogle skulle ligge inde med oplysninger, der knytter sig til en eller flere af de her 

nævnte personer, så skriv til sidens redaktør på loefflerreich@gmail.com.  

 

  

 

KNUD MARBOE  
 
Født 10. juni 1880.  
 
Gift med Maude Benz, datter af en kendt maler 
og uddannet på Kählers Keramik. De har en 
datter, Grethe.  
 
Efter Maudes død gifter han sig med Alli. De får 
ingen børn sammen. 
 
Knud Marboe var inspektør på Tuborg i tiden 
før og under 2. Verdenskrig.  
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INGEBORG MARBOE  
 
Født 24. juni 1881 
 
Uddannet keramiker fra Kählers Keramik og 
kunstmaler. 

Gift med Julius Guldbrandsen,  
http://www.designlexikon-
deutschland.de/Designer/G/guldbrandsenjuli.ht
ml 

Julius Guldbrandsen var nazist. 

Ingeborg og Julius Guldbrandsen flyttede til 
Tyskland før krigen (19??), hvor Julius var 
direktør for Rosentahls porcelænsfabrik i 
München.  
De boede i kunstnerkvarteret ved Ammersee. 
Begge var udøvende kunstnere og designere. 
Ingeborg producere i en periode stentøj, blandt 
andet ølkrus til klosteret ved Ammersee 

 

Ingeborg og Julius villa i München blev annekteret af amerikanerne under 2. 
Verdenskrig.  
 
Efter 2. Verdenskrig flyttede parret tilbage til Danmark, hvor de bosatte sig i 
Helsingør.  

 

 

ELLEN MARBOE  

 

Født 12. januar 1983  

 

Gift med Andreas Kronmark  

 

Ellen og Andreas Kronmark fik fire børn:  

Karen, Ingrid, Rigmor, Jørgen. 

 

Familien havde en gård i Ørslev Underskov nær 

Ringsted. 
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KAREN MARBOE  

Født 1883 død 1896  

Karen Marboe døde som blot 13-årig i en tragisk ulykke nær Carl Marboes firma i Skt. 

Pederstræde. Karen blev kørt ned af en hestevogn med løbske heste.  

 

 

 

PETER MARBOE  

 

Født 11. marts 1884.  

 

Gift med Emmy (født Lorenzen), der var 

præstedatter fra Sønderjylland. 

 

Peter og Emmy Marboe fik tre børn:  

Inger-Margrethe, Agnethe, Karl Christian 

 

Familien havde Rygård i Vasby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINER MARBOE  

 

Født 23. februar 1885   

 

Gift med Amy (efternavn ukendt). Parret 

udvandrede til Amerika, hvor de efter 

forlydende havde en fjerkræfarm.  
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Der findes enkelte fotografier af Einar. På disse ses han ses sammen med en kvinde 

(muligvis Amy) og dreng, der kan have været deres søn, men oplysningerne om Einer 

Marboe er ganske sparsomme. 
 

 

ANNA MARBOE 

 

Født 1. juli 1886 - død 5. sept. 1986. 

 

 

EMMA MARBOE 

 

Født 1888, dødsår kendes ikke.  

 

Emma må være død som ganske lille, men efter dåben. da familien har en servietring 

indgraveret med hendes navn. 

 

 

POUL MARBOE 

Født april 1889 - død 1. juli 1889. 

 

 

 

JOHANNES MARBOE  

Født 1890  
Johannes blev bortadopteret kort efter fødselen 
til hans moster Emilie, der var gift med Carl 
Marbos kompagnon Eliot Andersen. (Læs mere 
om dette under afsnittet om Hulda her på 
www.gunnarmarboe.dk) 

Gift første gang med Christa (født Ankerbye, 
Bornholm).  
Johannes og Christa får to børn:  
Ruth og Hans Erik.  
Christa flytter efter deres skilsmisse tilbage til 
Rønne med børnene.  
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Navnet på Johannes anden kone er ikke kendt, men de fik efter sigende tre børn. 

Johannes overtager familiefirmaet 'Emil Andersen Colonial og Engros', da han er 
omkring 29 år (1919).  

 

ELIZABETH MARBOE 

Født juli 1891 - død sept. 1891. 

 

 

(SVEND)AAGE MARBOE,  

 

Født 16. juli 1892  

 
Gift med Anna (født Eriksen, datter af 
skræddermester fra Slagelse).  
 
Aage og Anne fik fire børn:  
Asger, Erik, Ella og Knud.  
 
De havde en gård i Kongsted ved Niløse.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXEL MARBOE 

 

Født 1895.  

 

Axel Marboe flytter til Amerika, hvor han dør.  
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Det forlyder, at han blev indlagt på et hospital i Amerika, muligvis efter at have været 

med i krig. 

 

 

 

 

 

GUNNAR LØFFLER MARBOE 

 

Født 7. december 1899 - død 30. januar 1977 

 

Gift med Inge Thora Maren Katharina Marboe 
(født Sørensen).   
 
Gunnar og Kathas børn: Else, Birgit, Kirsten, 
Erna (død kort efter fødslen), Gudrun, Hanne 
og Vibeke. 
 
Gunnar Løffler Marboe var en central skikkelse i 
modstandsarbejdet i Hornsherred. Han ledte 
flere sabotageaktioner, deltog i 
våbennedkastninger m.m. og havde jøder, 
modstandsfolk og andre under jorden på sin 
gård, ’Strandgården’ ved Isefjorden. 
 

 Gunnar og Katha bliver skilt i 1947.  

 

 

 

 

JØRGEN MARBOE, født 1901.  

 
Gift med Kylle (Ellen) Daugaard. Rejser som 
ung til Amerika med Kylle og bosætter sig 
endeligt i Seattle.  
 
Jørgen og Kylle får tre børn: Vivian, Leon og 
Kent.   
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GUDRUN MARBOE,  

Født 1904 og død kort efter fødselen. 

 


