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Direktør Gregers Kirk død
Den store industri- og finansmand blev 64 aar

Direktør Gregers Kirk.

I en alder af 64 aar er en af 
Danmarks største personligheder 
indenfor industri og finansverden, 
direktør Gregers Kirk, København, 
afgaaet ved døden.

Gregers Kirk var først og frem

mest formand for og ejer af Kri-
stian Kirks telefonfabrikker i Hor-
sens og Aarhus. Som nevø af Jysk 
Telefons første direktør, Gregers 
Kirk, der ingen arvinger efterlod 
sid, overtog han onklens interesser 
ikke alene i det store aktieselskab, 
men tillige i dagbladet „Jyllands-
Posten", som onklen i sin tid havde 
overtaget sammen med redaktør 
H. Hansen. Kristian Kirk døde i
1940. Ved anden verdenskrigs slut-
ning tog Gregers Kirk fat paa at 
udbygge den store virksomhed, der 
foruden telefonfabrikkerne 
omfattede ejendomsselskabet 
Rosenlund I København.
Gregers Kirk yndede ikke offent-
lighed, og som leder af Kirk-kon-
cernen var han ikke meget kendt 
udadtil. De resultater, han naaede 
i sit omfattende virke, var imidler-
tid store. Han udbyggede i al stil-
hed den store virksomhed, han hav-
de arvet, og kastede sig ud i væl

dige ekspansioner. Foruden telefon-
fabrikkerne omfattede hans virke-
omraadet bl. a. „Jyllands-Posten", 
elektronisk udstyr, maskiner og fi-
skemel, handel med fotoudstyr, pa-
pir og legetøj. Han var desuden 
ejer af store ørreddamme i Nord-
frankrig, men tyngdepunktet i hans 
udenlandske interesser laa forment-
lig i det store franske rederi og 
transportselskab Societé Anonyme 
de Gerance et d'Arnement, som han 
ejede sammen med medlemmer af 
familien Rotschild. Han sad endvi-
dere i bestyrelsen for SAGA, der 
foruden en stor flaade ejer betyde-
lige transport- og handelsinteresser 
i Nordafrika.
Gregers Kirk, der var cand. polit. 
var drivkraften i alle disse betyde-
lige foretagender, men skyede som 
sagt enhver form for offentlighed, 
og det var ham sikkert meget imod, 
da hans navn kom frem i foraaret,

da han overtog landets næststørste 
fabrik for vaskemaskiner.

Paa den store telefonvirksomhed 
i Horsens var Gregers Kirk næppe 
mere kendt end i de andre store 
virksomheder under hans imperium 
Det skete, at han dukkede op i 
Horsens, men kun de øverste in-
denfor virksomhedens ledelse lærte 
ham at kende.

Gregers Kirk var en kundskabs-
rig og vidtberejst mand med man-
geartede kulturelle interesser. Det 
vides saaledes, at han ejede en af 
landets største og mest værdifulde 
private kunstsamlinger, men kun 
faa har haft lej l ighed ti l  at se 
denne samling. Privat var Gregers
Kirk et beskedent menneske, men 
de faa, der lærte ham nærmere at 
kende, kan bevidne. at han var en 
mand med usædvanlige lederegen-
skaber.
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