
KJØRBO 2019 

Velkommen til Kjørbo, som ligger så vakkert og ærverdig tilbaketrukket at mange ikke vet 
om den. Men den har litt av en historie. 

Gården var opprinnelig en liten gård fra vikingtiden som var skilt ut fra Jong, men inngikk 
som ødegård i Nesøygodsets gårdsamling omkring 1350, altså i Kalmarunionens tid.  Navnet 
Kjørbo kan ha sitt utspring i kjerr på fuktig mark, trolig dansk opprinnelse. 

Nesøygodset var en av Norges største godssamlinger og Nesøya setegård for adelsfamilier. 
Adelige beboere nøt skatte- og tiendefrihet. Nesøygodsets eiere var danske riksråder, riddere, 
høvedsmenn, stattholdere, kommandanter, osv. Nesøygodset ble i flere hundre år overført ved 
arv.  De som ellers var eiere av jordegods på den tiden var hovedsakelig kirken og 
klostrene.  Etter reformasjonen i 1537 ble det meste av kirkegodset krongods. 

I denne korte presentasjonen av Kjørbo vil jeg særlig fokusere på eiere som har etterlatt seg 
fysiske spor på eiendommen.   

Den danske adelsmannen Christopher Urne giftet seg til Nesøygodset i 1624. Han var 
riksråd, elefantridder, stattholder i Norge (1629-42) og fungerende kommandant på Akershus 
festning. Mye takket være at familien sto på god fot med Kong Christian IV. 

Han skal ha skilt ut Kjørbo fra Nesøygodset og gjort den til setegård (magi) og oppførte 
Kjørbos første hovedbygning mellom 1638 og 1663.  Av denne er bare restene igjen under 
dagens murbygning, under platået i vest og en tønnehvelvet kjeller under terrassen.  Navnet 
«Dyvekes trapp» som gikk ned mot sjøen på den første hovedbygningen henspeiler trolig på 
kong Christian IIs elskerinne (lille due) som Torben Oxe ble dømt for å ha forgiftet på tidlig 
1500-tall. (Eiliv Petersens maleri) Urnes sønn Christian arvet faren. Han bodde i Danmark og 
solgte i 1663 Kjørbo, Lysaker gård, Nesøya gård m. flere til  

Danskfødte Knut Frantzøn, som var Christianiaborger, godseier, overhofretsassessor, 
slottsskriver på Akershus og storspekulant.  Han var gift med en rik tønsbergdame; Else 
Ambjørnsdatter. Frantzøn ønsket å gjøre gården til en storgård og ga den navnet 
«Kjørboholm». Han fikk lov av kongen til å beholde Kjørbo som adelig hovedsete.  Han satte 
inn en praktkamin i kleberstein med sitt eget og konens segl. Men så mistet han formuen og 
måtte selge. Kreditoren Jacop Dirrichsen kjøpte 1681 deler av Frantzøns eiendommer på 
tvangsauksjon og i 1682 solgte han videre til Johan Kreftings enke Anna Felber Krefting, 
eier av Bærums Verk.  

Hun fikk oppført østfløyen i tre med svalgang.  Den er betydelig ombygget, men har 1700-
tallspreg i tømmer-, laft- og rappingsteknikk, vindushengsler og fargebruk. Kjørbogodset ble i 
Kreftingfamiliens eie i generasjoner – helt til 1763. 

Da overtok eier av Bogstadgodset; Morten Leuch. Hans enke Mathia Collett Leuch avhendet 
Kjørbogodset til kammerråd og dyktig agronom Gustavus Strømboe (1773) før hun giftet seg 
med Bernt Anker.  

Strømboe solgte videre til Conrad Clausen i 1783 og da inngikk Kjørbo igjen i Bærums 
Verk etter 20 år på andre hender.  Clausen anla stålovn på Kjørbo. Den er inntegnet på en 
strektegning fra 1788, men man er ikke sikker hvor den lå. Etter at Conrad Clausen døde i 
1785 giftet hans enke seg med dansken Fredrik Julius Kaas. Gjennom ekteskapet ble han 



eier av Kjørbogodset i 1785. Han hadde mange høye stillinger i Norge, bl.a. stiftsamtmann i 
Akershus. I 1787 forpaktet han bort Kjørbo til tyske Johan Reinholdt Grauer, som i 1776, 
20 år gammel, hadde kommet til Norge som gartner for Peder Anker på Bogstad. Der 
moderniserte og rasjonaliserte han hage- og gårdsbruket på en måte som vakte stor oppsikt. 
Han innførte den engelske stilen i norske parker. Hans virksomhet som jordbruker ble av stor 
betydning for utviklingen av landbruk i Norge og han gikk under navnet «Potetkongen». Fra 
1788 forpaktet han Kjørbo, som Peder Anker senere kjøpte. Anker overlot Kjørbo til 
Grauer i 1801 på svært gunstige vilkår, som takk for hans innsats for eiendommens 
fremgang. 

Johan Reinholdt Grauer oppførte dagens hovedfløy (den vi er i i dag). Han døde i 1825. 
Etter farens død solgte Grauers sønn Kjørbo videre til kjøpmann Ole Ring i Kristiania.  
Peder Larsen Winderen kjøpte den av ham igjen og tangen ble leid ut til ekserserplass og 
kadettleir for Krigsskolen i årene 1820-25.   Derfor navnet «Kadettangen».   

I 1852 kom en ny eier på banen, Herman Hoë Brodtkorb. Han var sønn av den rike 
godseieren Brodtkorb på Tjøtta. Han gjorde gården til et mønsterbruk med Bestemorskogen 
som romantisk hage, og renoverte og bygget nye uthus og tårnet mellom øst- og vestfløy 
(1853). Stadskonduktur Christian Henrik Grosch som er arkitekt for Universitetet, Basarene 
i Oslo, m.m., står bak oppgraderingen.  Brodtkorb døde i 1880. Da gikk Kjørboalleen fram til 
den tids Ringeriksvei/Drammensvei (Elias Smiths vei), hvor hans hustru Elise i 1890 
finansierte og donerte et forsamlingslokale til menigheten som senere ble vigslet til kirke i 
Sandvika (i dag Pinsekirken). Svigersønnen Axel Bruun overtok gården og så gikk den 
videre i to ledd.  I denne perioden ble Knut Franzøns praktkamin funnet i deler rundt på 
gården og rekonstruert i perioden 1930-1969. Den ble fredet i 1939 og donert til Akershus 
festning som returnerte den til Kjørbo i 1989.   

I mellomtiden var det kommet nye eiere på Kjørbo, først Thiis & Co., deretter Sameiet 
Norconsults hus, som gjenoppsatte kaminen. I 1990 ble Saga Petroleum eier. Da Saga ble 
nedlagt i 1999 ble eiendommen delt mellom Norsk Hydro (restaurering av interiør) og 
Statoil.  Siden 2005 har Staten ved Entra ASA vært eier og i 2013 ble gården fredet. 

Gården ble fredet i 2013, Statens kulturhistoriske eiendommer 

Knud Frantzøns kamin i 1939, Bygningsfredningsloven av 1920.  

 


