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Den 3. marts 1767 fik en ung mand, Gumme Krøyer,
borgerskab på at ernære sig af købmandskab og søfart
i Svendborg. Dermed var grunden lagt til det svend-

borgske handelshus, som senere skulle blive kendt un
der firmanavnet H. I. Krøyers Enke, og som altså nu

- som A/S H. I. Krøyers Enke - kan fejre sit 200 ars
jubilæum.

Ved denne lejlighed har selskabets ledelse ønsket
med nærværende skrift at hædre mindet om virksom
hedens grundlægger og om de mænd og kvinder - alle

efterkommere af Gumme Krøyer - der har videreført
og udbygget den gamle virksomhed og derved hver især

har bidraget til, at den i dag stadig - og man tør vist
godt sige: * usvækket af alderen * - kan hævde sin

plads i byens og landsdelens erhvervsliv.
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l

INDTIL

begyndelsen af

1767

1620’erne kom en mand ved navn

Hans Kröger til Langeland søndenfra, vistnok fra Lybæk. Han traf en pige fra
Herslev, Bodil Povelsdatter, de giftede sig, fik børn og delte ondt og godt med

hinanden til deres dages sene ende.

At de blev meget gamle begge to, bevidnes af kirkebogen for Rudkøbing, som
fortæller, at Hans Kröger døde i februar 1692 (begr. 27/2) og da var 99 år

gammel, og at Bodil, Krögers enke, døde året efter, 90 år gammel1. Men ellers

er oplysningerne om dem få og ret usikre. Dog véd vi, at deres to yngste børn2,
Peder Hansen Kröger og Elisabeth Hansdatter, blev født i Svendborg, hen

holdsvis i 1631 og 1635, og vi må derfor gå ud fra, at Hans og Bodil Kröger i et

tidsrum, der indbefatter disse år, har været bosiddende i denne by, hvori så

mange af deres efterkommere i senere generationer skulle blive nyttige borgere.
Muligvis har Hans Krögers Svendborg-tid varet helt til 1643, a^så 13 år eller

mere; en bemærkning i nogle gamle, nu kun i afskrifter bevarede slægtsopteg
nelser3, hvori det siges - uden korrespondens med det øvrige - at han i 1643

„reyste tilbage til Langeland", kunne synes at tyde herpå. Hvad han har ernæret
sig ved i Svendborg, har vi derimod hverken viden eller formodning om; men

hvad det end var, må det åbenbart have skaffet ham mere end til det nødtørftige
behov, for efter de nævnte slægtsoptegnelser skal han efter tilbagekomsten til

Langeland have været i stand til at købe en „Eiendoms-Bondegaard" i Simmer
bølle sogn. - Først på sine gamle dage kom han til at bo i Rudkøbing, formentlig
hos sønnen Peder, der var blevet skipper og handelsmand og havde hus der4.

I de næste slægtled - hvor navnet får stavemåden Krøyer - finder vi hoved

sagelig søens folk og bønder, flest af de første. Nogle af disse kom vidt omkring
9

på de store have, enkelte blev i det fremmede. Også Hans Christian Bang

Krøyer, sønnesøn af fornævnte Peder Kröger og født 1710, søgte sin næring på
søen, men rigtignok kun i de hjemlige farvande, han blev nemlig kongelig priviligeret færgemand i Rudkøbing og besørgede som sådan færgefarten til Taasinge

og Svendborg. Han var i øvrigt den første eneindehaver af færgeprivilegiet (fra
1747) I tidligere havde han måttet dele det med en anden. Længe skulle det imid
lertid ikke blive ham forundt at nyde godt af denne hårdt tiltrængte forbedring

af hans stilling og vilkår5; allerede i 1756, den 27. september, døde han, kun
46 år gammel, efterladende sig en ung hustru (af andet ægteskab) og fem umyn

dige børn. Af disse var de fire af første ægteskab: Christian, Gumme, Marie
Elisabeth og Hilleborg. Deres moder, Marie Elisabeth Gummesdatter Brandt

var død 17476.
Enken flyttede fra Rudkøbing til slægtninge på landet og kunne ikke have

stedbørnene hos sig. Den ældste, Christian Krøyer (f. 1739)7 kom antagelig ud
at sejle og endte som velstående købmand i Maribo, medens de yngre børn,
Gumme Krøyer (f. 30. marts 1742) og pigerne8 kom til en morbroder i Svend

borg, købmand Hans Christian Gummesen Brandt9, i hvis købmandsgård på
Møllergade* de fik et trygt hjem, Gumme tillige en læreplads.

* Gården omfattede to ejendomme, Møllergade gl. nr. 181 og 182, af hvilke den førstes
sydgavl lå ud til Pistolstræde, medens den anden grænsede op til købmand Christen Knudsen
Graaes gård, „Ebenezer“ kaldet (nu Sabros Gaard). De to nabofamilier var knyttet til hin
anden ved svogerskab, idet Graaes hustru var svigerinde til Brandt; senere blev Brandts søn,
Ernst Hansen Brandt, gift med en datter af Graae.
De gamle bygninger eksisterer stadig, men deres facade mod gaden er stærkt ændret. Fra
gårdsiden kan man derimod endnu få et vist indtryk af det oprindelige udseende.
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Ar - fra sit femtende til sit femogtyvende - var

Gumme Krøyer i den Brandt'ske købmandsgård, ti betydningsfulde ungdomsår,

i hvilke han under morbroderens kyndige vejledning oplærtes i købmandens
mangesidige gerning. Videbegærlig og virkelysten har han uden tvivl været, om

hyggelig og pligttro ligeså; og Brandt har da åbenbart også været godt fornøjet

med sin unge myndling, thi han overlod ham, efterhånden som han selv blev
ældre og noget svagelig, varetagelsen af de fleste forretninger (Brandts egen søn
og senere arvtager10 var endnu for ung til at kunne aflaste faderen). Heller

ikke kan der være nogen tvivl om, at Gumme på sin side har været glad for tiden
i morbroderens hus og fundet sig godt tilpas både i arbejdet og i familiens kreds,

hvor han betragtedes som en søn og broder. Men alligevel har han nok med en vis

utålmodighed set frem til den dag, da han kunne blive sin egen herre og tage sin
skæbne i sin egen hånd. Det ville ikke være naturligt andet, og slet ikke for en
mand som Gumme Krøyer.

Dagen kom omsider. Tirsdagen den 3. marts 1767 indfandt Gumme Krøyer
sig på rådhuset henne på torvet, trådte dér frem for øvrigheden og - som det

hedder i det gamle borgerskabs-brev - „begierede at vinde sit Borgerskab paa at
ernære sig af Kiøbmandskab og Søefahrt; og som indtet fandtes til hinder der

imod, Saa blev hand til Borger antagen paa at ernære sig af Kiøbmandskab og

Søefahrt. Og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troeskabs Eed"11.

Nu var han altså optaget i borgernes rækker, nu var han endelig selv købmand.
Og han var blevet det i en tid præget af fremgang. Følgerne af de krige og ulyk

ker, som i de forrige tider havde hærget og udmarvet landet og efterladt det i
ii

Gumme Krøyers borgerskabsbrev.
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dybeste armod og elendighed, havde efterhånden fortaget sig. Landbruget var
kommet på fode igen og kunne trods de byrder og pligter, som endnu tyngede og

hæmmede det, præstere en støt voksende overskudsproduktion, hvilket igen

betød stigende handel for købstæderne. For Svendborgs vedkommende var så
ledes alene i de sidste 30 år udførslen* af vigtige oplandsvarer som korn og flæsk

steget med henholdsvis godt 41% og knap 14,6%, medens den tredie hoved
artikel smørret mængdemæssigt havde holdt sig konstant12; og stigningen i

udførslen har naturligvis i samme tidsrum medført en i pengeværdi nogenlunde

tilsvarende stigning i indførslen af andre varer som trælast, jern, klæde, salt og

oversøiske produkter m.m. - Til held for Gumme Krøyer og andre nyetablerede

købmænd skulle denne opgangslinie fortsætte i de følgende år, ja, faktisk i hele
resten af århundredet, hvis sidste fjerdedel i særdeleshed var præget af livlig

handelsaktivitet og højkonjunktur.
* d.v.s. udskibningen - fortrinsvis til København, Norge og visse østersøhavne.

Iß

Men lad os efter dette stjålne blik ind i det, der dengang endnu var fremtiden,
atter vende tilbage til Gumme Krøyer: Han blev, som sagt, købmand på et gun

stigt tidspunkt - i medbør. Dette udtryk falder uvilkårligt i pennen, for Gumme
Krøyer begyndte som „søgående købmand". Hans startkapital har sikkert været
beskeden, og så gjorde han det fornuftige, at han købte sig en mindre jagt (7V2
commercelæster) og dernæst nogle varer at handle med, sejlede ud og solgte

sine varer, købte hjemlast, som han solgte derhjemme - og således videre, ud og
hjem. Undertiden har han sagtens også, når han ikke selv kunne fylde skibet op,

taget varer med i kommission for andre, mod fragt og provision; det gjaldt jo om
at holde skibet i fart. Denne form for handelsvirksomhed var ganske almindelig
dengang; mange, som kaldte sig købmænd - og med fuld ret, for de havde køb

mandsborgerskab - var egentlig „kun" handelsskippere og havde deres gode

udkomme derved13.

I længden kunne dette dog ikke stille Gumme Krøyer tilfreds. Han var ær
gerrig, han ville frem i første række, være „rigtig" købmand som sine morbrødre,
som de store Graae’er og andre, han ville have egen gård i byen, med åben bod,
med velfyldte magasiner, lofter og kældre, med kreaturhold og almindsrettig-

heder i byens marker, samt skovparter og alt, hvad der ellers hørte sig til.
Dette var altså det næste mål. Daler på daler blev lagt til side i jagtens penge
skrin, og i 1771 kunne han endelig købe gård - og gifte sig. Det var dog ikke

ensbetydende med, at han dermed „gik i land" for bestandig. Han vedblev at have
eget skib ligesom de fleste af datidens købmænd, og der er ingen tvivl om, at han
også i de følgende år jævnligt selv var på farten til fremmede pladser. Livet på

søen har sikkert øvet sin tiltrækning på skippersønnen fra Rudkøbing.

Pigen, han giftede sig med, hed Gertrud Marie Maegaard, var født 5. marts

1747 og datter af købmand Jacob Nielsen Maegaard, hvis gård „Pibekilde" lå i
Møllergade (senere nr. g)14.

Gården, de unge folk flyttede ind i, lå også i Møllergade, men på den vestre

side („mellem Jens Skaarupør paa den Nordre Side og Hans Mortensen Skræderes iboende Huus paa den Syndre Side") og havde 10 fag til gaden, et 9 fags

baghus og et sidehus på 7 fag, altså en ejendom af rigtig pæn størrelse.

Men, som det skulle vise sig, ikke stor nok. Både familien og virksomheden
voksede, og allerede syv år senere, i februar 1778 køber Gumme Krøyer ved
auktion for 637 Rdl. en ny og større gård længere henne i Møllergade, den ejen

dom - senere betydeligt udvidet - hvori firmaet stadig har sit sæde. Dens nær

mere beskrivelse vil vi komme tilbage til i et senere afsnit.
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Som sagt: Familien voksede. Gumme og Gertrud Marie Krøyer fik ialt syv børn,

af hvilke de to dog døde tidligt. De øvrige var: Jacob Maegaard Krøyer (f.
20. maj 1775), Hans Jacob Krøyer (f. 17. maj 1780), Gumme Gummesen Krøyer
(f. 10. september 1781), Marie Elisabeth Krøyer (f. 3. september 1784) og
Johanne Krøyer (f. 29. juli 1786).

Og også virksomheden voksede. Vi kan ikke følge udviklingen fra år til år

i omsætning og fortjeneste, idet Gumme Krøyers regnskabsbøger desværre ikke

er bevaret. Men vi kan på grundlag af gamle skøder, panteobligationer og lig
nende følge den i de udvidelser, der efterhånden skete, og som selvfølgelig

havde deres baggrund i en stadig fremgang i handelen og en rolig fortrøstning

til fremtiden. - Det begynder i 1785, da Gumme Krøyer for 133 Rdl. Dansk
Courant køber et stykke have, beliggende bag købmandsgården, hvis østlige

grænse dermed rykkes frem til den nedre, nu forsvundne del af Hulgade*, - en
i sig selv ganske pæn „landvinding", der forøgede ejendommens areal med næsten
en trediedel, men for ham først og fremmest et vigtigt skridt frem mod virke

liggørelsen af det mål, som sikkert længe havde foresvævet ham: at nå helt ud
til Sundet, at få eget bolværk, hvor skibene kunne losse og laste, og dertil en
bekvem oplagsplads for det tømmer, der hjemtoges. Nu var dette mål i sigte.
For lige overfor, på den østlige side af Hulgade, havde hans svigerfader Jacob
Maegaard en stor „Strandhauge", og den gjorde han sig ganske naturligt håb om

engang med tiden at kunne overtage.

Det skete! I 1790 afstod den nu aldrende svigerfader ham den pågældende
have for en sum af 200 Rdl.D.C., hvilket må have været meget under værdien,

idet Maegaard selv i 1773 havde givet 273 Rdl.D.C. for den; antagelig har den

overskydende værdi skullet betragtes som arveforskud. Man kan let forestille sig,
med hvilken glæde og stolthed Gumme Krøyer den dag skuede ud over sin nu

mere end dobbelt så store ejendom, den eneste i byen der strakte sig fra Torvet

helt ned til Sundet (havneområdet), de to centrale pladser for byens tilførsler.
I samme periode, hvor disse betydningsfulde udvidelser af byejendommen

finder sted, bliver Gumme Krøyer også ejer af et par gode vænger beliggende
„uden Byens Gierrisport", nærmere bestemt imellem Egensevejen og Kogtved-

vejen (nu Lundevej). Med disse og de almindsrettigheder, der fulgte med strand

haven - den var ansat til en grundtaxt af 3 Rdl. og gav græsning og andre rettig’ Indtil jernbanen anlagdes i 1870'erne, gik Hulgade helt hen til Store Klosterstræde (nu
Banepladsen) omtrent dertil, hvor i dag trappen fra Krøyers Stræde går ned.
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heder i forhold dertil i byens marker og skove - blev altså nu også hans landbrug
større. Antagelig har dette ført til, at han øgede sin kreaturbesætning.

Endelig kan noteres nogle nyinvesteringer i skibe - og her drejer det sig igen
om årene omkring 1785, der åbenbart har været særlig gode for Gumme Krøyer.
I 1786 køber han således en sekstendedels part i en galease på 25Vî commerce
læster, og formentlig omkring samme tidspunkt bliver han selvfemte medejer af
et chalup-skib på 22 commercelæster. De to skibe har imidlertid næppe svaret

regning; i 1790 sælges i hvert fald det sidstnævnte, og vistnok omkring samme
tidspunkt afvikler Gumme Krøyer sine interesser i galeasen. Derimod holder han

stadig sin egen jagt i fart indtil 1799, da den udskiftes med en nybygget.
Der strømmede mange slags varer til og fra Gumme Krøyers købmandsgård.

Korn, smør, flæsk og trælast var de vigtigste, deri lå den store omsætning. Til
den „større handel“ hørte også jern, kul, kalk, tjære, salpeter, hør, hamp, frø,

æg, frugt, huder og bøgebrænde. Og så var der jo alle krambodvarerne: salt,

både norsk, engelsk, lüneburgsk og fransk, sukker i toppe og det gemene brune,
sirup, kaffe, te, mælk, ost, mel og gryn, tørfisk fra Island og Færøerne, krydde

rier, citroner, øl, brændevin, vestindisk rom, kanaster og snus, lertøj og isenkram,
klæde, lærred, garn, tran, tællelys, skedevand, papirvarer og skrivesager - for

blot at nævne de almindeligste. Af mere luksusbetonede sager noterer vi (fra en

skrivelse, dateret 1798) : parisernåle - hvad det så har været - samt hovedvand

og Eau de Lavande - i Gumme Krøyers stavemåde: „Adelevande“! Lidt vellugt
er det rart at have med i beskrivelsen af det af så mange dufte prægede vare
sortiment.
I sin „Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd“ (1823) siger Begtrup: „Ingen af de

Handlende holde Kramboesvende eller Drenge, men den Handlende med sin
egen Familie, meest Konen, bestyrer Boutiqven, og dersom en eller anden Aar-

sag hindrer dem deri, da bruge de et Fruentimmer dertil“. Var dette tilstanden

omkring 1820, er det ikke sandsynligt, at forholdene var anderledes 20-30 år
tidligere. De Svendborg købmænd udgjorde et af nære familiebånd sammenholdt

samfund, som ikke gerne gav fremmede indpas; det betragtedes som en selv
følge, at sønnerne efterfulgte fædrene, og havde en købmand ingen sønner, da

så han hellere en broders, søsters eller fætters søn end en fremmed som svigersøn

og arvtager, og for de unge var det vistnok lige så selvfølgeligt at gå ind under
denne „lov". Det er dette, måske for Svendborgs vedkommende særligt udtalte
16

forhold15, Begtrups udsagn afspejler. Det betyder altså ikke, at købmændene
klarede sig aldeles uden fremmed medhjælp. I hvert fald de større iblandt dem -

med skibe i søen og adskillige jordlodder i bymarken - har ikke kunnet være

„selvforsynende" med arbejdskraft, men har haft både fremmede skibsfolk og

karle i stalden og til at passe avlingen. Men ved disk og skrivepult, i magasiner
og kældre, i malteri og brænderi o.s.v., dér har det troligt nok i hine tider været

købmanden selv og hans som regel talrige familie, der gjorde arbejdet. Og så

ledes også hos Gumme Krøyer.
Næst købmanden „meest Konen"! Det skal også nok have været sådan hos
Krøyer's at det „meest" var Gertrud Marie, der passede handelen fra „Bouti-

qven" og salget fra mælkestuen; Gumme Krøyer måtte jo så meget ud omkring,
snart på landture for at se til sine leverandører, bønderne, snart på skibsbroen

for at forhandle med skippere om fragt eller over i stalden for at doktorere på en

ko, der havde fået „blodpis" (der findes endnu fra Gumme Krøyers hånd en op
skrift på et middel herimod!) ; eller måske var han til søs med jagten for at handle

og hjemkøbe „behøvelige" varer. At han trygt kunne lægge det hjemlige i hæn
derne på Gertrud Marie, når han selv var ude på fremmede handelspladser, har
han ikke tvivlet om - og heller ikke haft grund til. Hun var hjemmefra vant til
de opgaver og pligter, der fulgte med tilværelsen i en købmandsgård.

Ivrige små barnehænder har sikkert været rakt frem for at hjælpe til. Men
da børnene blev store nok til for alvor at kunne tage fat og aflaste hende, var
det allerede for sent. Hendes helbred var knækket, måske havde byrderne allige
vel været for tunge, og i 1798 døde hun. Det noteres så knapt i familieopteg-

nelseme, som var det et logbogs-notat: „Ano 1798 d. 27. Mai døde min sal. Kone
Gertrud Marie Ma(e)gaard i hendes Alders 51. Aar". Men ingen kan tvivle om,
at dette var det største tab, Gumme Krøyer nogensinde led.

De tre sønner blev naturligvis, efterhånden som de kom til skelsår og alder, lært
op i handelen hjemme hos faderen. Ligeledes lærte de sømandsskab og fik sam

tidig kendskab til forholdene på fremmede handelspladser. I krigsårene 1807-14
var det - i hvert fald indtil 1811 - sønnen Hans Jacob, der som faderens skipper

måtte trodse farerne og døje strabadserne på rejserne med jagten. At han ikke

har været til sinds at prisgive skib og ladning for at redde sit eget skind, ser vi af
følgende „krigstestamente", som han nedskrev i 1808 - et rørende dokument,

der både lader os ane tidens dystre stemning og viser hans pudsige stil og orto
grafi:
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Skulde det udheld indtræffe som Gud forbøyde, at jeg paa Reysen eller fradverende (fraværende) skulde omkomme Ved Sødskade eller Sligt (1) da er min

begiering, at min obrigtige Ven Maren Margrethe Klauvesen maa blive delta
gende i midt efterladenskabs Ringe Formue som beviis Paa vores obrigtige Vend-

skab/ dette er midt obrigtige ønske at blive efterkommedt.

Svendborg den 6 Februarii 1808 ./.
Hans Jacob Krøyer1
Han slap imidlertid nådigt igennem alle farer. Den eneste skade, som skulle

overgå ham under krigen, var allerede sket i året 1807, da han i sit regnskab
måtte notere et tab på 130 Rdl. „som Engelskmendene har skilt mig ved“. Des

værre får vi ikke at vide, hvordan det gik til.
Så var det på en måde værre, som det gik med den ladning kom, Gumme

Krøyer i maj 1807 sendte med skipper Hans Madsen til Königsberg til den

franske armé. Ladningen kom godt frem, alle papirer var i orden og behørigt
attesteret, men pengene, som skulle betales over Hamborg, kom ikke. Først i

1817 - ti år efter, og efter meget skriveri til Hamborg og Paris - faldt betalingen
endelig, 3019 Rdl. Det oplevede Gumme Krøyer imidlertid ikke.

I 1811 var Gumme Krøyer blevet træt og svagelig, og han ønskede derfor at
overlade forretningerne til yngre kræfter. Den ældste søn, Jacob Maegaard

Krøyer, var da forlængst selvstændig købmand, idet han i 1800 havde overtaget

sin afdøde morfader Jacob Maegaards forretning153. Den yngste søn, Gumme
Gummesen Krøyer, var ligeledes etableret; han havde giftet sig med Gomme
Graaes datter Mette Kirstine og var nogle år efter svigerfaderens død blevet hans

efterfølger i den Graae’ske købmandsgård (Ebenezer), idet den oprindelige arv
tager til denne, Niels Graae, havde foretrukket at gå i militær tjeneste. Det

måtte altså da blive Hans Jacob Krøyer, der skulle videreføre den fædrene han

delsvirksomhed, og i denne anledning oprettedes der den 25. februar 1811 et
dokument, hvorefter den hele købmandsgård med dertil hørende rettigheder i

byens marker og skove straks overdroges til sønnen for en sum af 3000 Rdl.D.C.,
der først skulle betales ved faderens død (til boet). Denne disposition, der ikke
omfattede andre Gumme Krøyer tilhørende faste ejendomme eller skibet, til

trådtes af de øvrige bøm, for døtrenes vedkommende tillige af deres lavværger.
Man undres over købesummens ringe størrelse, når man hos Begtrup læser, at

„en god Kjøbmandsgaard har i de senere Aar (altså omkring 1820) været betalt
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med 20.000 Rdl. . . . men ved Pengenes tiltagende bedre Værdi ere de nu faldne

til under det Halve“. Men forklaringen er antagelig den, at der - som det senere

skifte også synes at vise - ikke skete nogen overdragelse af selve handelsvirksom
heden, der fortsat skulle drives i Gumme Krøyers navn og for hans regning, og at

Hans Jacob Krøyer formentlig skulle bestyre virksomheden uden egentlig løn,

så længe faderen levede, hvortil så yderligere kom, at Gumme Krøyer naturligvis

stadig skulle blive boende i gården. Muligvis har det også spillet en rolle, at de to
brødre allerede var godt etableret.
Det er ikke meget, vi véd om Gumme Krøyer som menneske. Dog kan man af de

få private optegnelser og breve, der foreligger fra hans tid, skønne, at familie
følelse må have været et udpræget træk hos Gumme Krøyer. Han følte sig livet
igennem nært knyttet til sine Brandt’ske slægtninge, fætteren Ernst Hansen

Brandt og hans mange børn, og vedligeholdt til det sidste forbindelsen med sin
broder i Maribo, købmand Christian Krøyer. Enkelte af dennes breve er bevaret.
De har det kuriøse ved sig, at de ind imellem familie- og bynyt fra Maribo inde

holder hemmelige meddelelser, skrevne med mystiske skrifttegn, som ikke har

kunnet tydes. Det sidste brev, dateret 5. juni 1813, slutter med ordene: „Et Brev
fra dig fomøier mit Sind, maaske vor Klokke snart slaar sit sidste Slag, saa er

vores Brewexling forbi.“
Da var klokken allerede ved at falde i slag, både for Gumme Krøyer og for en

hel epoke. Den 26. juli 1813 - i gryet af en ny, ængstende tid - lukkede den

gamle købmand for bestandig sine trætte øjne. Hans tid var forbi, i mere end
én forstand. Men det, han havde skabt, levede videre, det stod på et solidt

fundament. -

I „Stervboet“ fandtes et kontant beløb af 52.387 Rigsdaler Dansk Courant,
hvilket ganske vist, omregnet til den nye rigsmønt, kun blev til 8.731 Rigsbank

daler Navne Værdi. Alligevel en ganske net sum efter datidens forhold. End

videre indgik nu købesummen for ejendommen, omregnet til 1200 Rigsbank
daler N.V. Disse beløb med tillæg af, hvad der kom ind på udestående fordringer

og ved salg af det beholdne varelager, ca. 10.250 Rdl.D.C., samt efter fradrag af

gæld og omkostninger, ca. 9.630 Rdl.D.C., deltes ligeligt mellem Gumme Krøyers
fem børn - dog tillagdes der forlods de to døtre et mindre beløb.
Indboet blev desværre ikke registreret, og vi kan derfor ikke få noget indtryk
af, hvorledes hjemmet har været udstyret. Kun „Faders Chatull“ omtales i forbi

gående - det er just det samme svære egetræs-chatol i barok, som den dag i dag
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„Faders Chatull“
Gumme Krøyers chatol, ved hvilket han og alle hans efterfølgere har passet forretningerne.
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står i firmaets chefkontor, og ved hvilket alle de senere indehavere har ledet

forretningerne. Heller ikke blev indboet, så lidt som jagten „De tvende Brødre4',

de to vænger uden for Gerrits Port og et boet tilhørende lille hus i byens Set.
Pedersstræde - hvis anvendelse der intet er oplyst om - værdiansat, men det
hele deltes mellem arvingerne efter fælles overenskomst og „i al Venskab og

Kjærlighed til samtliges Tilfredshed44, som det hedder i skiftedokumentet. For
uden en del af indboet fik Hans Jacob Krøyer en halvpart i jagten; den anden
halvpart tilfaldt broderen Gumme.

Der er fældet hårde domme over den tids provinskøbmænd. Nationaløkonomen,
professor Olufsen skriver i 181916, at den danske provinskøbmand „efter Reglen
tillige er Kromand, hans Dagligstue er Kontor, Børs og Skænkestue paa én Gang.

Brændevinsflasken er Mægler, og den jævner alle Vanskeligheder, sædvanlig
paa Bondens Bekostning. De altfor mange Smaastæder have udklækket en altfor
stor Mængde Købmænd, der egentlig ere Kræmmere og Høkere. De fleste ere

løbne ind i Standen uden Opdragelse, uden Kundskaber, uden Kapital, uden

ringeste Handelskonneksioner, højst med et lybsk Handelsvenskab44. O. Rawert
skriver i 182017, at der „paa meget faa Undtagelser nær søges forgæves i Pro

vinserne efter en købmand i Ordets vigtigste Forstand44, og at de handlende var
så enfoldige, at udenlandske købmænd kunne få det med dem, som de ville.

Specielt for de svendborgske købmænds vedkommende siger byens toldinspektør
i de første tiår af det 19. århundrede, justitsråd Haste: „Ingen oplærte Handels

betjenten holdes; Ingen sender sine Sønner til nogetsomhelst Handelsinstitut;
Bogholderie, udbredt Brevvexling, Handels-Geographie og Sprog ere lidet bekjendte Ting, og mange Handlende kjende neppe en Vexel uden af navn4'18.

I alt dette er der selvfølgelig adskilligt rigtigt. Købmændene var visselig ikke

boglærde; de var måske også for utilbøjelige til at fravige de fra fædrene arvede

skikke og sædvaner, for uvillige til at købe på kredit. Men det er svært at tro på,
at flertallet af dem skulle have været sinker eller bondefangere.
Gumme Krøyer begyndte som købmand på bar bund, men var, som vi har set,
en holden mand ved sin død. Han sendte ikke sine sønner på „handelsinstitut“,

men gjorde dem dog til duelige købmænd. Han lagde grunden til et handelshus,
som står den dag i dag. Var han da en af sin tids og sin stands „få undtagelser44?

Det er der ingen grund til at tro. Tværtimod vil vi mene, at hans eksempel,
hvortil kan føjes mange andre af samme slags, kan tjene til at tegne et sandere
billede af den danske provinskøbmand omkring år 1800 end det, de ovennævnte

forfattere giver.
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Hans Jacob Krøyer nu omsider var blevet

herre i eget hus, kunne han endelig tænke på at gifte sig med sin „oprigtige ven“,
Maren Margrethe Clausen, der selvfølgelig i den lange forlovelsestid - vistnok

fem år - havde afventet dette øjeblik med stigende utålmodighed. I brevene fra
denne tid kunne den ellers blufærdige pige således ikke helt skjule sin fortry

delse over, at gamle Gumme Krøyer bestandig sendte Hans Jacob ud på sø

rejser - der var dog andre skippere.
Maren Margrethe Clausen var født den 16. juli 1785 som datter af købmand
og kirkeværge Claus Jacob Clausen19 og dennes anden hustru Johanne Albierg,

ligeledes en svendborgsk købmandsdatter20. Der var i øvrigt allerede inden hen
des forlovelse med Hans Jacob Krøyer knyttet familiebånd mellem det Krøyer’ske

og det Clausen’ske hus, idet Jacob Maegaard Krøyer, Hans Jacobs ældre broder,
i 1800 var blevet gift med Marens ældste søster, Helle Marie Clausen. - Bryllup
pet stod den 24. oktober 1813, og dermed kom der atter kone i den Krøyer’ske
gård i Møllergade.

Dette betød ikke, som man måske ville vente, at Hans Jacob Krøyer ved forårstide påny lastede sit skib og drog ud på handelsfærd, ladende Maren alene

tilbage med hjemmehandel og ansvar. Han var i egentligste forstand blevet
hjemfaren og synes ingensinde efter sit giftermål at have foretaget længere

rejser end til markederne i Odense. Vi ser ikke dette som et udtryk for, at

Maren Margrethe Krøyer har holdt ham tilbage fra søen; en sandsynligere for
klaring er, at virksomheden havde - og allerede i flere år havde haft - et sådant

omfang, at købmanden selv dårligt kunne undværes hjemme i længere tid, og at

firmaet desuden nu havde opnået så gode og pålidelige forbindelser i København
23

MAREN MARGRETHE KRØYER
fodt Clausen

og på de norske og østersøiske handelspladser, at Krøyer trygt kunne overlade

forhandlingen af sine varer og hjemtagelse af nye varer til sine skippere, så
meget mere som de fleste af disse hørte til familien. Noget andet er, at han

muligvis, efter de strenge år under krigen, uden større sorg har sagt sølivet
farvel.
Sidste gang han vides at have været i København var i forsommeren 1813,

kort før sin endelige overtagelse af forretningen. Han opholdt sig da på Det

kongelige Brændevinsbrænderi, hvor han „lærte den Maade at brænde paa, som
anvendes ved bemeldte Brænderie". Efter hjemkomsten herfra fik han den
12. juli 1813 borgerskab med ret til „at brænde Brændeviin udi hans iboende

og tilhørende Gaard med det derudi i nogle Aar værende Brændeviinstøy" (sit
borgerskab som købmand og skipper havde han fået i 1801). - Det ses heraf, at
der altså i Gumme Krøyers sidste leveår var påbegyndt egen brændevinsproduk

tion i købmandsgården - i øvrigt efter en opskrift, som nabokøbmanden
Ole Groth hjælpsomt havde stillet til rådighed; men det er sikkert først efter

Hans Jacob Krøyers overtagelse af virksomheden, at denne produktion får noget
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større omfang. Med tiden skulle det Krøyer’ske brænderi blive et af byens
betydeligste.

De første år efter 1814 var som helhed herhjemme præget af en forståelig stem
ning af bekymring og usikkerhed, og det gjaldt naturligvis ikke mindst handelen.

Norges adskillelse fra Danmark havde medført, at danske kornkøbmænd ikke

længere havde nogen fortrinsstilling på det norske marked; pengevæsenets gen
opbygning efter statsbankerotten forårsagede en stram likviditet og vanskelige
kreditforhold; prisforholdene var følgelig ustabile. Et ganske illustrerende bil

lede af forholdene set fra en jævn provinskøbmands pult og i hans begrænsede
perspektiv giver en af Hans Jacob Krøyer ført udskibningsbog for perioden 1816-

1824, hvori han ikke blot har indført hver afsendt skibsladning, men også for
hvert år har opgjort den samlede udførsel, ledsaget af korte kommentarer.

Heraf fremgår følgende om firmaets handel med landbrugsprodukter på Køben

havn og fremmede pladser:

Komvarer,
Smør,
Flæsk,
Ost,
Kohuder,
Skind,
Oxekød,

tdr.
tdr.
skpd.
lispd.
stk.
lispd.
tdr.

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

2001
201

1945
224

2627

1822

2845
258

2314
320

3960
476

35
-

33
-

254
35
39
102

op
lys
ninger
mang
ler.

2186

254
27
200
-

-

-

-

58
-

30
-

44
192
180

36
166
105

419
40
ca. 98
-

67
-

48
10

52
36
28
33

Ind i dette billede lægger H. J. Krøyers bemærkninger lys og skygge. Om 1816

hedder det: „Det var mig et godt Aar med Fortieneste". - Om 1817: „Tak være
dig, algode Gud, at du befriede os for et større Tab en(d) vi taalte. De anførte

Komvarer vare alle kiøbt her til en overdreven høy Pris". - Om 1818 får vi at

vide, at der trods den store omsætning var „liden Fortieneste". - I 1819 er der

„tabt mange Penge paa Kornvarerne, men der (er) indtient godt paa Smørret og
noget paa Flæsket ... Vi har dog holdt Balangsen i disse trøkkende Tider, da
Pengeforandringer medføre et betydeligt Tab". - Om 1820 siger han fortvivlet:

„Anførte Aar hafde vi forhandlet de fleste Varer i min Tid, men Gud bedre det

og tabt mange Penge, og det især paa Smør og Kornvarer ... O Gud, straf os
dog ey mer en(d) vi kan taale ..." - 1822: „Paa anførte Kornvarer var der ey

tient noget, men paa Smør og Flæsk lidet. Gud give os dog noget bedre For
tieneste i 1823, ellers maa man tabe Løst til Handelen ..." - I 1823 er der „for25

tient noget paa alt og især paa Smørret". Det anføres endvidere, at firmaet for
første gang har været udsat for søskade og derved har mistet 96 tdr. rug af

værdi 300 Rbd., „men Gud være lovet, da Fortienesten har været taalelig god

i Sommer, saa savnes det ikke, det lidte Tab*'. Endelig siges om 1824, at der ikke
har været fortjeneste på komvarerne, bortset fra hørfrø, men „paa Smør og

Flæsk var der tient godt".
Således veksler lys og skygge i disse „trykkende tider". For de følgende år
savnes de tilsvarende oplysninger. Den næste udskibningsbog, der findes, be
gynder med året 1837 °g dækker perioden frem til 1850. Herom senere.

Når vi nu har H. J. Krøyers tal for vareudførslen i forskellige år, kunne det
være interessant at sammenholde dem med den samlede årlige udførsel over

Svendborg Toldsted. Desværre har man kun en oversigt herover for et enkelt af

de nævnte år, nemlig den i Begtrups bog meddelte opgørelse for året 1817
(side 160-163). Det fremgår heraf, at den samlede udførsel af kornvarer ud
gjorde 34.437 tdr., af smør 2545 tdr. og af flæsk ca. 207 skpd., og det vil således

ses, at H. J. Krøyer - i betragtning af, at byen da havde 27 egentlige købmænd
(„som drive Kom- og Fedevarehandel") - tegnede sig for en pæn andel heri,

nemlig henholdsvis 5,6 pct., 8,8 pct. og 11,1 pct. Det vil næppe slå meget fejl,

om vi antager, at han på dette tidspunkt kunne regnes blandt de 6-8 største.
Der har tidligere været talt om det stærke familiesammenhold, som herskede i de

svendborgske købmandsslægter. Det finder vi også for Krøyernes vedkommende
adskillige vidnesbyrd om, ikke mindst i de første decennier efter 1814. De tre

brødre Krøyer - J. Af. Krøyer, der fra „Pibekilde"-gården var flyttet til en større
i Brogade (nu „Biografen"s ejendom), H. J. Krøyer i den fædrene virksomhed

og G. G. Krøyer i den knejsende gård Ebenezer ved Tullebrinke - havde således,
skønt hver for sig selvstændige købmænd og vistnok af natur ret forskellige, et

nært og broderligt samarbejde, foretog ofte fælles indkøb og drev i forening

rederivirksomhed med jagten „Enigheden", drægtig 7V4 commecelæster, som
de ejede i fællesskab. Heri sket der ingen ændring ved J. M. Krøyers død i 1831;

hans enke videreførte bistået af voksne sønner hans virksomhed og deltog i sam

arbejdet som hidtil. Derimod gled G. G. Krøyer, hvis helbred var tiltagende dår
ligt, lidt efter lidt ud; tilsidst afstod han endog - i 1837 - sin part i jagten „De

tvende Brødre", som han ejede sammen med H. J. Krøyer, til denne. Da han
døde året efter, solgte enken hans part i jagten „Enigheden" til J. M. Krøyers
enke og H. J. Krøyer.
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Hans Jacob Krøyer blev således den af brødrene, der levede længst. Han var

vistnok også den, der økonomisk klarede sig bedst, måske fordi han var forsig

tigere end den ældre broder og dristigere end den yngre. De vanskelige tider i de

første godt ti år var for ham i hvert fald ikke mere „trykkende", end at han
kunne tilkøbe sig mere jord uden for byen og desuden udvide købmandsgården.

Allerede i 1817 erhvervede han sig således for en købesum af 3000 Rbd. et stort
vænge (64.354 kv.alen) uden for Skatterport ved færgestedet til Taasinge; i

1823 købte han for 306 Rdl. Sølv en del af naboejendommen i Møllergade, nem
lig 4¥2 fag forhus „tillige med et til Bredden heraf svarende Gaards- og Hauge-

rum", således at han nu kunne udvide sin gårdsplads og bygge et nyt sidehus

mod nord; og i 1829 erhvervede han for 150 Rbd. et stykke have ud til og vest
for Hulgade, hvilket gav ham mulighed for at opføre et stort pakhus i fire stok
værk - det, som i dag straks fanger den tilrejsendes blik, når han ankommen til

Svendborg træder ud fra banegården.

Som held og uheld, tab og fortjeneste vekslede i handelsvirksomheden i årene
1816-1824, således vekslede i samme tidsrum glæder og sorger i Hans Jacob

Krøyers familieliv. I 1816, den 24. april, fødte Maren ham en søn, der efter sin
farfader fik navnet Gumme Hansen Krøyer. Aret efter fødtes en datter, i 1818

igen en datter. Begge de små piger døde imidlertid i begyndelsen af 1820 med
få dages mellemrum. I december samme år skænkes der ham endnu en datter,

men også hun dør få måneder gammel. „Det er falden i vor Lod, at vi skal see
dem og ey beholde dem", skriver da den fortvivlede fader i sine optegnelser.
- Endelig i 1823 trøstes de sørgende forældre; den 7. februar får de deres anden

søn, som i dåben får navnet Claus Jacob Krøyer. I optegnelserne om denne
glædelige begivenhed fandt Han Jacob Krøyer det værd at notere, at det just

den dag var den strengeste vinterdag, han nogensinde havde oplevet - altså
en helt igennem mindeværdig dag. „Alle Veye vare ufremkommelige for den

Mengde Snee, der var falden, saa vi ey kunde kjøre Ammen her til Byen, men

maatte opholde os til den neste Dag. Da blev hun kiørt hertil paa Isen fra
Skaarupør, hvorfra Pigen var". Så véd vi det!

Fra perioden 1825-36 forefindes der ikke tilstrækkeligt fyldigt materiale til at
belyse udviklingen for det Krøyer'ske handelshus. Vi vil derfor straks vende os
til årene fra og med 1837, for hvilke vi dels har den nye udskibningsbog, dels

årlige statusopgørelser.
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Udskibningsbogen viser følgende om ude-handelen i årene 1837-41 - det
sidstnævnte var H. J. Krøyers sidste fulde leveår

Komvarer,
Smør,
Flæsk,
Huder og skind,
Kød, saltet,

tdr.
tdr.
lispd.
lispd.
lispd.

1837

1838

»839

1840

1841

3900
341
709
232

6055

6310
420
600

5x00
420
440

6000

-

-

74

390
390
155
-

I sine kommentarer hertil siger Krøyer om 1S37,

-

300
-

der på korn varerne og flæsket

var tjent noget, mens smørhandelen „ikke var til Fordeel", og om 1838, at det
var „et velsignet Aar" med god fortjeneste på kom, flæsk og hørfrø, men ingen

på smørret. Til 183g er der ingen bemærkninger; men i 1840 og 1841 er der til
en forandring tjent godt på smørret, mens der kun har været beskeden fortje

neste på komet og (i 1840) tab på flæsket.
Der er altså stadig både gevinst og tab at melde om, men tonen er alligevel en
helt anden end tidligere, hvad man også nok forstår, når man samtidig ser på

statusopgørelserne, som pr. 1/1 1838 viser en nettoformue på 26.433 Rbd. og

en jævn stigning til primo 1842, da formuen udgør netto 36.000 Rbd. (over for
en gæld på knap 6.000!)
Sådan var stillingen, da Hans Jacob Krøyer døde den 1. februar 1842 i sin

alders 62. år.
Den 2. februar 1842 bragte Svendborg Amts-Tidende følgende mindeord, ind

rykket af en anonym:

„Tirsdagen den iste d.M. tabte Svendborg en af sine værdigste Medborgere,

idet den Alvise ved Døden bortkaldte Kjøbmand Hans Jacob Krøyer, der ei
alene var en øm Ægtefælle, en virksom og kjærlig Familiefader, men tillige en

redelig Mand, en trofast Ven og en Støtte for Enker og Faderløse. Skjønt er dit
efterladte Minde, Du Hedengangne! thi Kjærligheds Taarer og retsindige Med
borgeres Agtelse ledsage Dig til Graven. Allerede nu nyder Du Lønnen hisset

for en velført Vandel hernede. -"
Ganske de samme strenge anslog - blot i svulstigere stil - Fraugde-præsten
Joachim Wilhelm Holm i en opsats den 1. marts s.å. i Fyens Stifts Adresse- og
politiske Avis samt Avertissementstidende („En Vandrer staar stille ved sal.

Kjøbmand Hans Jacob Krøyers friske Grav i Svendborg").
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Sandt var det, at han var en kærlig og omsorgsfuld ægtefælle og fader, sandt

også, at han ved sin retskaffenhed og sunde dømmekraft havde vundet sine

medborgeres agtelse og tillid. Da der første gang efter anordningen af 24. oktober
1837 om købstædemes økonomiske bestyrelse skulle vælges repræsentanter til

byens råd, blev han da også en af dem, valget faldt på, og han var et virksomt
medlem af rådet lige til sin død. At han tillige i perioder fungerede som over
formynder og brødtaksationsmand og var en af de tre borgere, som var udset til

at indgive årlige indberetninger om kornpriseme til brug ved fastsættelse af

kapiteltaksten, hører også med til billedet af den ansete og redebonne borger.
Men allerrigtigst er det nok at fremhæve hans gode hjerte, hans trofasthed
i venskab, hans hjælpsomhed. „Du savnes af Enker og de Faderløse, dem du

gjorde Vel i Stilhed og Løndom", skriver ovennævnte J. W. Holm, der også
taler om hans „blide og kjærlige Omgang i alle Forhold". Herom er der mange
andre vidnesbyrd i samtidige breve og optegnelser, ja, det har endog vist sig,
at hans minde er bevaret på helt uventede steder. For blot få år siden kunne en

mand i Haslev i et brev til familien berette en lille historie om den såkaldte

„spillemand fra Skaarupør", tilsyneladende en særling, som byens unge karle
ikke kunne lade i fred, når han viste sig i byen. Dette kom H. J. Krøyer for øre,
han fik straks medlidenhed med staklen, tog ham næste gang under sin beskyt

telse og kyste hans plageånder væk. Siden fik manden lov at gå i fred.
Hans Jacob Krøyer blev begravet fra Frue Kirke under stor deltagelse. „Der var

over halvandet Hundrede Mennesker at følge", skriver pjentemøller Morten
Jørgensen i sin dagbog. Hans grav er ved kirkens fod, ved sydmuren - nu den

eneste bevarede af gravene på den gamle kirkegård. Den ligger således kun et
stenkast fra den Krøyer'ske købmandsgård, hvor han fødtes, og hvor han øvede

sin flittige, nyttige og frugtbare gerning, den som hans enke og hans to sønner
skulle fortsætte.
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MAREN MARGRETHE KRØYER

H. I. Krøyers Enke
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Enkemadam Krøyer - eller i tidens sirlige

skriftlige stil: velædle Madame Maren Margrethe sal. Krøyers - efter sin mands
død benyttede sig af sin lovlige ret til uden skifte og deling at overtage boet og

videreføre forretningen, behøver ikke at være ensbetydende med, at hun nærede
noget ønske om personlig at tage ledelsen i det Krøyerske handelshus; det var

blot den bekvemmeste måde at fortsætte på. Ganske vist har familieoverleve
ringen givet hende det eftermæle, at hun var en særdeles handlekraftig og vilje
stærk, for ikke at sige temmelig enerådig kvinde, der med et fast greb tog tøj
lerne i sin hånd og ikke tålte nogen afvigelse fra de principper og sædvaner, som

havde været hendes kære mands. Men nogen bekræftelse herpå synes man ikke

at kunne finde i det foreliggende kildemateriale. Hendes hånd spores i hvert fald
aldrig i forretningssagerne. Skal man overhovedet få noget indtryk af Maren

Margrethe Krøyer i denne periode, må man ty til familiebreve, og da bliver
billedet tværtimod et helt andet, nemlig at hun har været en sød og mild, trivelig

morlille, der helst overlod forretningsanliggender til sønnerne og mere var be
tænkt på at skabe hygge i hjemmet og glæde omkring sig end interesseret i korn

noteringer, smørpriser og kunders boggæld.
Det udelukker naturligvis ikke, at hun alligevel har haft et øje med, hvad der

foregik, og af og til har ladet sin mening høre i forretningsspørgsmål. Men i det

store og hele synes hun at have overladt virksomhedens ledelse til sønnerne, og
af disse fomemmeligst den ældste.
Gumme Hansen Krøyer var ved faderens død 25 år gammel. Han havde fået

sin købmandsuddannelse hos faderen og havde i dennes sidste leveår haft en

betroet og ret selvstændig stilling i firmaet. Dels som følge heraf og dels i sin
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egenskab af ældste søn var han naturligvis selvskreven til at indtage stillingen
som sin moders forretningsfører, med broderen som nærmeste medarbejder. Det

er umiskendeligt, når man gennemblader husets arkivmateriale fra de nærmeste

år efter H. J. Krøyers død, at virkomheden i G. H. Krøyer havde fået en initi
ativrig leder, der forenede klar intelligens og gode kundskaber med en udpræget
forretningssans, vovemod med forudseenhed og moden dømmekraft, en fast ka

rakter med smidig forhandlingsevne. Han synes i særlig grad at have interesseret
sig for at udvide firmaets rederivirksomhed og havde, allerede mens faderen

endnu levede, ladet påbegynde bygningen af en stor ny jagt, tildels for egen
regning. Denne jagt („Caroline Margrethe", 36 Vi commercelæster, bygget hos

S. Møller), hvori han og broderen var hovedparthaverc, var sejlklar i efteråret

1842 og foretog i de følgende år en række rejser til østersøhavne, Nord-Norge,
England, Holland og Belgien, hvor firmaet knyttede nye direkte handelsforbin
delser.
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Gode resultater blev nået både ude og hjemme, formuen voksede år for år,
i 1845 blev der opført endnu et pakhus, denne gang ved købmandsgårdens pri
vate kaj og tømmerpladsen.

Men just som alt således formede sig lyst og lykkeligt for huset Krøyer, ram

tes det af et hårdt slag - Gumme Hansen Krøyer reves bort af døden. Den
14. marts 1846 førte han endnu pennen i udskibningsbogen. Midt i optegnelsen

finder vi en blækklat. Skyldes det hastværk - eller rystede hånden? En pludselig
voldsom sygdom tvang ham næste dag til sengs, fjortendedagen derefter, den

28. marts 1846, var han død - endnu ikke fyldt 30 år, og kun godt en uge før

han skulle have holdt bryllup med sin slægtning, jomfru Sidsel Marie Brandt21.
Det blev altså Gumme Hansen Krøyers skæbne, at han skulle forvalte Krøyer

arven - med dygtighed og held - men ikke selv få del i den. Så meget des mere
er der grund til at mindes hans korte liv og gerning i dette skrift. Og da skal

heller ikke forglemmes, hvad han dog i hvert fald fik i arv fra sin fader og sin
moder: et venligt sind og et godt hjerte. Af et personligt afskedsdigt, hvormed

husets ven, pastor Peter Elias Hall22 sluttede sin tale ved begravelsen, vil vi

derfor citere dette vers:
Du var saa god; et ærligt Hjerte

i Sandhed boede i Dit Bryst.

Varmt følede Du Andres Smerte

og deelte venligt deres Lyst.
En ærlig Ven, en trofast Broder;
Din Brud Du skjænkte Ømheds Løn,

og for Din alderstegne Moder
var Du en god, en kærlig Søn.
Ingen mindeord var dog inderligere end dem, hans broder Claus Jacob Krøyer
skrev, da han gjorde det års regnskab op:

„Han var vort Hus’ Stolthed og Ære.“
En af de ting, Gumme Hansen Krøyer havde sat i gang, var en udvidelse eller

rettere fuldstændig ombygning af købmandsgårdens forhus ud til Møllergade.
Der havde vistnok længe været overvejelser herom - måske lige siden Hans

Jacob Krøyer i 1823 havde købt en del af naboejendommen; men det, der havde
givet det endelige stød dertil, var sikkert Gumme Hansen Krøyers forlovelse
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Hovedbygningen i Møllergade efter 1850.
(Feto ca 1880)

med jomfru Brandt. Arbejdet måtte af praktiske grunde udføres ad flere gange
og stod på i adskillige år. Først i 1850 stod det nye hus endeligt færdigt i den

skikkelse som ses på billedet ovenfor. Og da var det et andet ungt par, der for
beredte sig på at rykke ind i de stuer, som skulle have været Gummes og hans
tilkommende hustrus hjem: thi i mellemtiden havde Claus Jacob Krøyer forlovet

sig med jomfru Mariane Graae, datter af købmand og tobaksfabriqueur i Svend
borg Jørgen Graae23. Deres bryllup stod den 10. januar 1851.
Der hændte, da huset blev taget i brug, noget betydningsfuldt. Ja, enkemadam

Krøyer har nu nok rynket på næsen ad det og syntes, det var et skrækkeligt

vulgært og markskrigersk påfund af Claus Jacob: han satte et skilt op over den

lave butiksdør. Bevares, et beskedent, malet træskilt, men alligevel! På skiltet
stod at læse: H. I. Krøyers Enke.

34

Et par år efter var enken ikke mere. Hun døde den 9. januar 1853 i sin alders
68. år. Men skiltet blev ikke ændret. Firmaet havde fået sit blivende navn.

„Jeg seer for mine Øine", skrev fyrretyve år senere pastor J. W. Krøyer, „den

lille fyldige Tante, der fandt paa meget for at glæde os . . .“ Det stemmer med

det billede af Maren Margrethe salig Krøyers, som vi allerede i det foregående

med få streger har tegnet af hende efter studiet af de samtidige papirer - det
billede af en sød og hjertelig lille dame, som vistnok er det sandeste. Om det end
til en vis grad har ændret hendes eftermæle, har hendes minde ikke lidt noget
skår derved.
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Jacob Krøyer beundrede sin ældre bro

der meget og har vel selv ment, at han ikke kunne male sig med ham. Det kom

mer naturligvis an på målestokken; men der er i hvert fald næppe nogen tvivl

om, at de to brødre var temmelig forskellige. Man aner det allerede, når man
betragter ungdomsportrætteme af dem (side 32). Den ældre broders udtryk
er alvorligt, næsten strengt, hans holdning er anspændt rank, man ser af blikket,

at han ikke er helt nærværende i situationen foran malerens staffeli, antagelig er
hans tanker optagne af forretninger og tal. Claus Jacob Krøyer derimod synes
afslappet, han ser os i møde med et åbent blik; omkring hans mund anes et lille

smil. Endnu tydeligere træder forskellen frem, når man sammenligner deres

håndskrifter: Gumme Hansen Krøyers er fast, klar og regelmæssig, Claus Jacobs
løs, utydelig og udflydende, den kunne være en kunstners. Og lidt af en kunstner
var der da også i ham (han tegnede f.eks. aldeles glimrende) og meget af en
kunstners temperament og livsfølelse.

Under alle omstændigheder er det en usædvanlig købmand, der nu, i Claus

Jacob Krøyers skikkelse, møder os i den gamle købmandsgård. Man ser det af
hans årsregnskaber, dvs. statusopgørelser - driftsregnskaber har han vist ikke

opstillet - hvori han som sin fader havde for skik at gøre sine bemærkninger til
årets gang. Eksempler som disse møder man gang på gang:

„Aaret 1852 gav vel intet Overskud med Hensyn til Fremgang i Formue, men
det gav os mange lykkelige og glade Dage. Gud lade det næstfølgende Aar blive

ligesaa (!) glædeligt ..." - Eller:

„Aaret 1861 gav intet Overskud, men endog Tab, dog gav det mange glade
Dage med Helbred og Sundhed . . .“
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Glade dage! Lykkelige dage! En usædvanlig regnskabspost, men for Claus

Jacob Krøyer måske den vigtigste. End ikke kriseårene 1857-58 ryster ham
synderligt, skønt han på få måneder mister ca. 5000 Rbd. og tilmed samtidig

lider tab ved et skibs forlis; han noterer, at „der var mange glade Dage".
Man må imidlertid ikke tro, at han af den grund var en ringe købmand. Tvært

imod. Han synes at have gjort gode forretninger og må også have tjent godt.

Men det er, som om penge er for kolde for et varmt menneske som Claus Jacob
Krøyer, hans egentlige værdimåler er lykkelige dage.

Lykkelige dage oplevede han først og fremmest i hjemmet, ved sin unge hustru
Mariane Graaes side. Han forgudede hende, kunne ikke nægte hende noget.

Hun var som han, men måske i endnu højere grad, en livsnyder, et følelses- og

stemningsmenneske, meget musikalsk, skønhedselskende, livlig og selskabelig.
De førte stort og gæstfrit hus, den Krøyer’ske købmandsgård blev i deres tid
som ingensinde før eller siden rammen om glade fester.

Lykkelige var naturligvis også de dage, da børnene kom til verden: Maren
Frederikke Krøyer (f. 4. november 1851), Hans Jacob Krøyer (f. 7. februar
1854) og Caroline Gommine Krøyer (f. 8. september 1855). Også de „bogføres"
i den stolte faders regnskaber, og man kan deri læse om deres opvækst.

Lykkelige var ligeledes dagene på rejser i udlandet med alle deres oplevelser
og skønhedsindtryk. Derom fortæller brevene hjem, aldrig om de forretninger,

der var formålet.
Lykkelige var vel de stunder, han viede til sine interesser for bl.a. kunst og

musik. Eller når han var med til at sætte noget nyt i gang, hjælpe fremskridtet på

vej. Claus Jacob Krøyer var nemlig også udadvendt i den forstand, at han var in
teresseret i tidens nye tanker og gerne lagde kræfter til, når det gjaldt at gennem

føre noget, som han fandt rigtigt og nyttigt.

Da således planerne om oprettelse af en sparekasse for Svendborg og omegn,
efter et tidligere mislykket forsøg, blev taget op påny i 1852, var den unge køb

mand Claus Jacob Krøyer - da endnu ikke 30 år gammel - at finde i den kreds

af fremsynede og fremskridtsvenlige mænd, som det lykkedes at føre sagen

heldigt igennem. Hele resten af sit liv var han derefter knyttet til Sparekassens

ledelse, fra 1886 som kontrollerende direktør. - Også i det kommunale arbejde
deltog han i en lang årrække. Ved det første valg i 1869 efter ikrafttrædelsen af

den nye lov om købstædemes styrelse indvalgtes han i byrådet, hvor han havde
sæde uafbrudt til 1890, da han på grund af svigtende kræfter trak sig tilbage.
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Parti fra Svendborg havn ca. i860.

Jagten under sejl er formentlig „De tvende Brødre". Den ligger ved den Krøyer’ske købmands
gårds private kaj. Taget t.h. for jagtens storsejl er Klostergårdens. De mindre bygninger t.h.
for denne hører til Købmandsgården. I baggrunden ses (bag den brede trækrone) det store
pakhus og t.h. herfor taget af mellembygningen (sml. billederne side 57 og 60). Ovenover ses
taget af købmandsgårdens hovedbygning.
Billedet er et udsnit af et fotografi, tilhørende F. Holm-Petersen, Troense.

Fremskridtet marcherede også på andre områder. Der kom jernbane til byen,
den skar sig tværs igenem den Krøyerske købmandsgård, haven blev ekspropri

eret og tømmerpladsen derved skilt fra hovedejendommen. Den fremskridts
venlige Claus Jacob Krøyer bar ikke nag, men tog aktier i jernbanen og anlagde
sig så en stor og pragtfuld have på en grund, han 20 år tidligere havde købt

mellem Gaasestræde og Kedelsmedestræde; „Tyvehaven“ hed den i gamle dage,

nu blev den til Krøyers Have - også en slags fremskridt! I øvrigt blev jernbane
ekspropriationen anledning til, at Cl. Krøyer som den første i Svendborg og
vistnok i hele amtet tog telefonen i brug; han fik anlagt en telefonforbindelse
mellem købmandsgården og tømmerpladsen (o. 1880). Også i det næste telefon
anlæg (1882) var han impliceret; det var en privat telefonforbindelse mellem

Sparekassen og hans kontor.
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Endnu et fremskridt: havneudvidelsen, den nye Jessens Mole. En storartet

forbedring - men den kostede den Krøyer’ske strandhaveidyl, den lille private

havn måtte forsvinde. Det har nok trods alt givet et lille stik i Claus Jacob
Krøyers hjerte, han elskede sin havn.
De „lykkelige dage" afløstes i Claus Jacob Krøyers senere år af sorgfulde dage.

Hans elskede hustru blev alvorligt syg. Der havde allerede i 1866 været et for

varsel om, at hendes helbred var svækket, og dette år registrerede han i sit års
regnskab som „det værste i mit Liv“, selvom det i det rent regnskabsmæssige var

nogenlunde tilfredsstillende. Den gang kom Mariane Krøyer sig tilsyneladende
igen, men omkring midten af 1870'erne vendte sygdommen tilbage, denne gang

for alvor, og i 1884 dør hun. Hvor hårdt den sidste sygdom tager på Claus Jacob
Krøyer kan atter aflæses i regnskaberne. Til og med 1876 skriver han hvert år

deri om hustruens helbred - forhåbningsfuldt eller bekymret - i 1877 nævner
han intet derom, og fra 1878 ophører han helt med denne „korrespondance med
sig selv“ - og med Gud. Han tæller pligtskyldigst sine talkolonner sammen, men
kommenterer dem ikke.

For en nøgtern bedømmelse var der grund til tilfredshed. Claus Jacob Krøyer

satte trods alt intet til af fædrenes formue, som tværtimod i årene 1854-1884

forøgedes med 158.000 kr.
Endnu ni år var det beskåret Claus Jacob Krøyer at skulle leve efter hustruens

død, og endnu skulle der falde sorg på hans hus; herom skal der dog først tales

i det næste afsnit. Han passede sin store virksomhed til det sidste, bistået og
aflastet af sin søn Hans Jacob. I det store hjem - forhen rammen om et lyst og

lykkeligt familieliv - rådede datteren Frederikke og søgte med kærlig omhu at
bringe husvalelse til den gamle mands sorgfulde sind.
Han døde den 25. april 1893, 70 år gammel. Et pompøst følge, 400 mennesker
med amtmand, borgmester og det samlede byråd i spidsen, fulgte ham til graven.
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Lans Jacob Krøyer var, som Claus Jacob

Krøyers eneste søn, født til at blive købmand. Men han valgte det også. I hans

tidligste ungdom skal en overgang andre veje have fristet ham: et akademisk

studium og måske endnu mere musikken - men i afgørelsens stund var det slæg
tens vej, han fulgte, hvad han sikkert ikke siden fortrød.

Han fik en grundig og alsidig handelsuddannelse, dels på Grüners Handels

akademi i København, dels i det københavnske firma C. C. Speerschneider og
hos Müller & Reinboeth i Lybæk. Herefter vendte han i midten af halvfjerdserne
tilbage til Svendborg og trådte ind i det fædrene firma som handelsfuldmægtig.
Han giftede sig den 11.november 1881 med Emilie Caroline Frederikke Kugler

(f. i 5. maj i860), datter af organist i Svendborg Frederik Vilhelm Kugler og Anna
Elisabeth Gregersine Simonsen (af den kendte musikerslægt) og fik med hende

tre børn: Poul Frederik Krøyer, f. 26. august 1882, Inga Johanne Krøyer,

f. 28. januar 1885, og Marie Elisabeth Krøyer, f. 22. september 1887.
Store sorger skulle imidlertid tidligt ramme Hans Jacob Krøyer. I 1886, den

31. maj, mistede han sønnen Poul og tre år efter den 11. december 1888 sin unge
hustru. - Den, der, uden at vide det, i senere år traf den raske og tilsyneladende

livlige og fornøjede mand, kunne ikke ane, at disse skæbnens tunge slag havde

ramt ham; og den, der nok vidste det, kunne tro, at han havde forvundet dem.

Men det var kun et skin, et nødværge. I virkeligheden tyngede sorgen bestandig
hans sind, men han ville ikke vise det, ville aldrig tale om dem, han havde mistet.

Da Hans Jacob Krøyer ved faderens død i 1893 overtog det gamle handelshus
som den fjerde købmand Krøyer, havde dette i det store og hele den samme
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Struktur som i Gumme Krøyers tid. Købmanden var ikke blot købmand, høker

og kræmmer, men også brændevinsbrænder og landbruger. Over den samme
beskedne disk solgtes f.eks. søm og skruer ved siden af rom og sæbe, sukker og
tobak ved siden af kortevarer og petroleum, møggrebe og hakker side om side
med klipfisk og lertøj. Og inde i købmandens kontor handledes der skiftevis
komvarer, trælast, teglsten, kalk, tjære, gødning m.m. - At udviklingen var

løbet fra denne gamle form for købmandsvirksomhed, havde Hans Jacob Krøyer

forlængst indset, og nu da han selv var herre i huset, måtte han se det som sin
opgave at bringe det gamle handelshus i samklang med den nye tid og tilpasse

vareudbud og service efter de nye kundekredses, den voksende bybefolknings
krav og smag uden derved at skræmme de gamle, mere konservative landbo
kunder bort.

Ændringen forberedtes gradvis. Først gav det sig at sig selv, at brændevins
brænderiet måtte nedlægges (omkring 1900), dernæst afskaffedes koholdet, og
de fleste af jorderne bortforpagtedes. Endelig, i 1907, gennemførtes en opdeling

af firmaet i tre afdelinger, en for trælast og større bygningsartikler, en for isenkramvarer og lign, og en for kolonialvarer, kom, frø og foderstoffer. En større

ombygning havde forinden fundet sted. Den gamle brænderibygning var blevet
nedrevet og på dens plads opførtes til isenkramafdelingen en stor ovenlyssal,
som, da den stod færdig, med sine indvendige balkoner i to etager og sit anselige

gulvareal var et særsyn blandt provinsforretninger. Ved siden af - tildels i den

gamle butik - fik kolonialafdelingen lokaler; her blev endnu lidt af duften fra
den gamle bod tilbage. Og endelig opførtes på tømmerpladsen, ud mod Jessens

Mole, en moderne kontorbygning for trælastafdelingen. De tre afdelinger fik
hver sin leder og hver sit bogholderi; men trådene samledes naturligvis hos

H. J. Krøyer, der selv passede hovedbogholderiet og i øvrigt flere gange daglig
gik sin runde i afdelingerne for at konferere med lederne og få sig en snak med

kunder. - Til alt held viste landbokundeme sig trofaste. De holdt fortsat ind
med deres køretøjer i gården, staldede op og bænkede sig som i gamle dage med
en dram - nu ikke i selve „botikken", men i en skænkestue bagved, hvorfra der
var direkte indgang til både „kolonialen" og „isenkrammen". Det var li’godt ikke

så tosset, mente de, hvad „unge" Krøyer her havde fået lavet; her kunne man
godt hygge sig som i det gamle. I virkeligheden var det jo også stadigvæk en
blandet handel, blot i en mere nutidig skikkelse.

Særlig handelen med isenkramvarer tog forståeligt nok et betydeligt opsving,
nu da disse varer ikke længere skulle dele disk med alskens fetalje, men kunne
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præsenteres i righoldigt sortiment i de nye, lyse og rummelige lokaler. Men i det

hele taget viste det sig, at nyordningen faldt i smag og gav bonus på alle områder.
Der fulgte nogle særdeles gode år for firmaet.
Så kom den første verdenskrig med de deraf følgende forsyningsvanskeligheder.

Her måtte det jo komme virksomheden som helhed til gode, at den ikke var
afhængig af lutter beslægtede varegrupper, thi vanskelighederne var ikke lige
store på alle de områder, den dækkede. 1 øvrigt lå til alt held alle tre afdelinger

ved krigsudbruddet inde med ret store varelagre og klarede sig helt pænt.
Midt under krigen, den 3. marts 1917, fejredes firmaets 150 års jubilæum.

Det skete under forholdsvis stilfærdige former med middag for familien og
personalet. Sidstnævnte overrakte ved denne lejlighed H. J. Krøyer en smukt
indbundet kalligraferet lykønskningsadresse med samtlige ansattes underskrifter
og prydet med smukke akvareller med motiver fra købmandsgården, udført af

Svendborg-kunstneren Valdemar Vaaben. Adskillige af dem er anvendt som
illustrationer i nærværende skrift.

I anledning af jubilæet oprettede H. J. Krøyer et legat, „Købmandsslægten
Krøyers 150 Aars Jubilæumslegat", til fordel for værdige trængende mænd og
kvinder i Svendborg. Legatet, hvis kapital er på 10.000 kr., bestyres af Svend

borg byråd, der hvert år den 3. marts uddeler 4 legatportioner, hvoraf de tre
tilfalder henholdsvis en handlende, en håndværksmester og en søfarende eller

enker eller ugifte døtre efter sådanne, medens den fjerde tildeles en mand eller
kvinde uden hensyn til stand eller stilling.

Krigsårene var slemme nok for handelen, men værre blev som bekendt årene
efter krigen. Da var det sandelig „trykkende tider" for dansk erhvervsliv, og

heller ikke firma H. I. Krøyers Enke kunne naturligvis undgå at blive berørt
af disse års økonomiske depression. Endnu en gang viste imidlertid H. J. Krøyer -

nu en aldrende mand - sin evne til at tilpasse sig og sin forretning efter tiderne.
Kun to år før sin død tog han endnu et skridt ad specialiseringens vej og ned
lagde kolonialafdelingen (1929). Den havde i de senere år ikke kunnet svare sig,

og ved nu at nedlægge den kunne H. J. Krøyer med den derved frigjorte kapital
styrke de to andre afdelinger, som i og for sig gik tilfredsstillende, men måtte
arbejde med store og langvarige kundekreditter.
Kolonialafdelingens nedlæggelse medførte en ombygning, hvorved dens lo

kaler blev inddraget i isenkramafdelingen. Dermed forsvandt den sidste rest af

atmosfæren fra den rigtige gamle krambod.
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Interiør fra Isenkramforretningen.

Nyt kom imidlertid også til. H. J. Krøyer overtog i i92o'erne et savværk be
liggende længere ude i Møllergade. Det viste sig snart at være en særdeles til

fredsstillende landvinding for firmaet. I 1932 blev det udvidet med et trætørreri.

Skæbnen havde som allerede nævnt berøvet H. J. Krøyer hans eneste søn. Til
gengæld fik han i tidens fylde fire dattersønner, og det blev, da disse voksede til,
hans ofte udtalte håb, at en af dem med tiden skulle overtage firmaet og således

bevare det i slægten.
Hans ældste datter Inga Johanne var i 1908 blevet gift med overretssagfører i

Svendborg Asger Frederik Kruse (død 1923), og i dette ægteskab var to sønner
Preben Hoyer Kruse, f. 2. februar 1909, og Mogens Høyer Kruse, f. 26. oktober

1910. - Den ældste, Preben Kruse, viste til H. J. Krøyers store glæde lyst til at gå
handelsvejen, og han blev så uddannet til handelen, først i et større trælastfirma
i Randers, derefter på Købmandsskolen i København, hvorpå han i 1929 vendte

hjem til Svendborg og blev prokurist i firmaet.

Kun et par år efter dette, den 10. september 1931, afgik Hans Jacob Krøyer

ved døden, 77 år gammel, under et kurophold i Bad Neuheim.
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Ligesom sin fader var Hans Jacob Krøyer i en lang årrække knyttet til ledelsen
af Sparekassen for Svendborg og Omegn. Ved faderens død 1893 indvalgtes han

i repræsentantskabet, i 1896 blev han kontrollerende direktør og i 1926 admi
nistrerende direktør. Han gik op i dette arbejde med største interesse.
I mange år var han tillige medlem af repræsentantskabet for Købstædernes

Brandforsikring.
Men bortset herfra var offentlige hverv og andre tillidshverv noget, han helst
undgik. Han var ikke så udadvendt en personlighed som sin fader. Men vistnok

ellers på mange måder denne lig, allermest vel i kærligheden til musikken. Han

sås ved alle koncerter, der blev givet i Svendborg, han lagde sine forretnings
rejser til København efter Det kongelige Teaters operaprogram, og på sine mange
rejser i udlandet - at rejse var også en af hans store glæder - sørgede han så vidt
muligt for at lægge vejen om ad en eller et par af de store europæiske opera

scener.
Ved begravelsen fra Frue Kirke talte pastor Schiødte. Han sagde bl.a. om den

gamle købmand: „Efter gammel sædvane drog han omsorg for sine folks ve og vel.
Han var den gode arbejdsgiver. Han havde et fast sind. Hans ord kunne der
lides på, han sagde ikke ét i dag og noget andet i morgen, og han rokkedes ikke

let fra det, han anså for det rette“.
Disse ord vil vist alle, der har kendt ham, kunne nikke bekræftende til.
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^fter H. J. Krøyers død overtoges firmaet af

hans to døtre, fru Inga Johanne Kruse og fru Marie Elisabeth Schlichtkrull (gift
med overretssagfører O. P. Schlichtkrull, København). Preben Kruse fik fornyet

prokura og fik overdraget den daglige ledelse af virksomheden.

Situationen kan minde om den, der var i „Enkens“ tid; og ulykkeligvis skulle
også Gumme Hansen Krøyers skæbne gentage sig. Preben Kruses helbred var
svageligt, han døde allerede den 6. juli 1933, kun 24 år gammel. Men i sit korte

virke nåede han, sin ungdom til trods, at skabe respekt om sin forretningsmæs

sige dygtighed og forudseenhed og ikke mindst sine udprægede evner som leder
og organisator. Han var sjælen i en række moderniseringer, fik således gennem

ført en omlægning af bogholderiet, indretningen af det før nævnte trætørreri-

anlæg i forbindelse med savskæreriet, og havde just igangsat opførelsen af nye

lagerbygninger for trælastafdelingen, da døden indhentede ham.
Fru Inga Kruse overtog derefter den daglige ledelse af virksomheden, fra 1939

bistået af sin anden søn Mogens Kruse, der da udnævntes til disponent i trælast

afdelingen. Oprindelig havde han tænkt sig at blive landmand og havde med
dette for øje gennemgået en grundig landbrugsuddannelse, men ved broderens

død opgav han dette og lod sig uddanne inden for trælastbranchen, dels hjemme
i firmaet, dels i Sverige og i forskellige jyske virksomheder for endelig at slutte

med en uddannelse på Købmandsskolen i København.

Det gamle firma førtes lykkeligt gennem krise- og krigsår. I 1942 - atter i en
„trykkende tid'4, som den første Hans Jacob Krøyer ville have sagt - fejredes dets
175 års-jubilæum under former, der naturligt afdæmpedes af tidens alvor. Allige

vel stod der glans om dagen, især takket være den venlige interesse, hvormed så
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INGA KRUSE

MARIE ELISABETH SCH LICHTKRULL

født Krøyer

født Krøyer

PREBEN KRUSE

MOGENS KRUSE

BIRGITTE BARFOED

fodt Kruse

mange - ikke blot forretningsforbindelser - omfattede begivenheden. Det blev
ikke mindst en dag, hvor de gamle tiders købmandsånd og gamle tiders Krøyere

mindedes med megen ære.

Fra de seneste tider skal blot nævnes nogle enkelte data. I 1950 udtrådte

fru Marie Elisabeth Schlichtkrull af firmaet, og samtidig optoges Mogens Kruse
som medindehaver. I 1955 trak fru Inga Kruse sig tilbage til fordel for sin datter,

fru Birgitte Barfoed. Hun og Mogens Kruse var derefter firmaets indehavere,
indtil det pr. 1. januar 1963 omdannedes til aktieselskab under navnet A/S H. I.
Krøyers Enke.
I bestyrelsen for aktieselskabet sidder i dag:

Direktør Sven Bøgelund-Jensen, København (formand).

Fru Birgitte Barfoed, Hørsholm.
Landsretssagfører Erik Jervig, Svendborg.
og direktør Mogens Kruse, Svendborg.

Sidstnævnte er tillige selskabets administrerende direktør.
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En skønne dag vil der forhåbentlig også være en syvende generation at finde
i det gamle Krøyer’ske handelshus, idet direktør Mogens Kruses to ældste søn
ner, Peter Kruse og Claus Jacob Kruse er ved at afslutte deres handelsmæssige
uddannelse, henholdsvis i København og i Sverige.
Endelig bør nævnes, at firmaet fra 1962 har genoptaget rederivirksomhed, og

at selskabet i dag ejer coasteren „H. I. Krøyer", der går i trampfart på de fleste

have.
Fru Inga Kruse, der som nævnt i en lang årrække (1933-1955) var det gamle

firmas leder, døde den 19. april 1965, 80 år gammel. Nu, da der atter er anled

ning til at skue tilbage over de mange år, i hvilke firmaet H. I. Krøyers Enke

har haft sin plads i dansk erhvervsliv, vil også Inga Kruses dygtige og pligttro
arbejde for virksomhedens trivsel og hendes pietetsfulde hægen om arven fra

fædrene blive mindet med ære.

I årenes løb har firmaet H. I. Krøyers Enke været arbejdsplads for mange og

læreplads for adskillige. I dag består personalet af 38 personer:
ISENKRAMAFDELINGEN

Disponent N. J. Pedersen, ansat 1923. (16) *
Afdelingsleder V. Bay Christensen, ansat 1946. (10)
Afdelingsleder, frk. E. M. Hansen, ansat 1946. (1)

Ekspedient Asger Andersen, ansat 1962. (8)

Ekspedient Jørgen Andersen, ansat 1963. (11)
Ekspedient FI. Duus, ansat 1966. (12)
Ekspedient H. Kirkegaard, ansat 1966. (13)
Ekspeditrice, frk. H. Steen Rasmussen, ansat 1964. (4)
Medhjælper, fru J. Hansen. (3)

Lærling K. Møller Nielsen, ansat 1963. (6)
Lærling Britta Nielsen, ansat 1964. (5)
Lærling Chris Sørensen, ansat 1964. (15)

Lærling I. M. Schreiner Hansen, ansat 1965. (2)
’ Tallene i parentes henviser til tallene under gruppebillederne side 51 og 53.
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Disponent Ame Quist,
Trælastafdelingen

Kaptajn B. Moller,
M/S „H. I. Kroyer"

7

1

8

9 2

Hovedbogholdcr J. N. Jensen

Disponent N. J. Pedersen,
Isenkramafdelingen

1

g

5

10

5
2
?
3
Kontorpersonalet.

ii
3
12
^13
14 5
Personalet i Isenkramafdelingen.

j5

6

4

16

51

Lager m.v.
Forvalter P. S. Haagensen, ansat 1956. (7)
Lagermand R. P. Hansen, ansat 1965. (9)

Chauffør og portner V. Rosenfeld, ansat 1944. (14)

TRÆLASTAFDELINGEN
Disponent Arne Quist, ansat 1962. (7)
Formand Oskar Jensen Høj, ansat 1928. (2)

Læsseformand Aage Thomsen, ansat 1933. (12)
Forvalter Niels Peter Lausen, ansat 1964. (8)

Chauffør Simon Mandrup Christensen, ansat 1933. (11)
Chauffør Poul Erling Christiansen, ansat 1961. (4)

Chauffør Carl Christian Hansen, ansat 1962. (5)
Chauffør Aksel Christian Andersen, ansat 1963. (13)
Lagerarbejder Martin Jensen, ansat 1956. (3)

Lagerarbejder Axel Rasmussen, ansat i960. (6)
Lærling Hans Henrik Andersen, ansat 1965. (9)

Lærling Søren Bay Hansen, ansat 1966. (10)

Savværket
Formand Christian Jensen Høj, ansat 1933. (1)
Maskinsnedker Svend Aage Steen, ansat 1957

KONTORET
Hovedbogholder J. N. Jensen, ansat 1916. (5)
Bogholder J. Madsen, ansat 1957. (8)
Kassererske J. Kjær, ansat i960. (7)
Kasserer O. Lynggaard, ansat 1965. (6)

Lærling D. E. Hansen, ansat 1964. (1)
Lærling B. E. Laue Eisensee, ansat 1965. (4)

Lærling R. Bjørg Hansen, ansat 1965. (2)
Lærling U. H. Rasmussen, ansat 1966. (3)

Hovedbogholder J. N. Jensen kunne den 1. september 1966 fejre 50 års jubi
læum i virksomhedens tjeneste og blev i denne anledning hædret med den kgl.
belønningsmedaille.
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Personalet i Trælastafdelingen.

Interiør fra Hovleriet.

Fra Tommerpladsen.
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Købmandsgården 1846.
Bygningen t.h. er resterne af det oprindelige forhus. Bygningen bag dette er det gamle brænderi.

Den gamle Butik som den så ud 1850-1907.
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KØBMANDSGÅRDE N

andsgArdens bygningshistorie

er temme-

lig indviklet. Vi vil her kun beskæftige os med den i store træk.

Stuehuset var i 1778, da Gumme Krøyer overtog gården, en én-etages byg

ning, formentlig i bindingsværk, og havde 12 fag til gaden. Man ser en rest af
den på det gengivne billede af købmandsgården omkring 1846, nemlig den lille
bygning til højre, der da rummede kramboden. Muligvis har denne udgjort en

særlig afdeling af bygningen, den øvrige del synes på grund af gadens stigning
at måtte have været noget højere.

I 1823 købte H. J. Krøyer som før omtalt et stykke af naboejendommen tidligere købmand Groths - med det derpå stående 4^2 fags hus mod Møllergade.

Det har formentlig ligget mur til mur med Krøyers eget stuehus, og det må
antages, at der ved indvendig gennembrydning blev skabt forbindelse mellem

de to bygninger.
Omkring 1846 byggedes et helt nyt stuehus, grundmuret og med to fulde

etager, som det ses på billedet. I 1850 forlængedes det hen til strædet (billedet
side 34), og bygningen havde dermed fået nogenlunde den ydre skikkelse, som

den har i dag.

I den høje kælder til højre for trappen havde butikken til huse. Når man kom

ind fra gaden - ét trin ned! - var disken til højre; under vinduerne til venstre
var en bænk og et langt bord, hvor bønderne gerne satte sig og lod sig skænke
et par dramme af husets brændevin. Bag butikken var et kontor og et lagerlokale

ud mod gårdsiden.
I kælderetagen til venstre for trappen var køkken, fadebure og mælkestue.

Ovenover butikken lå Salen, ca. 8 X 5 m, med 5 fag vinduer til gaden. Den
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Brænderiet. Opfort i denne skikkelse o. 1850. Nedrevet 1906-07.

var med sine smukke gamle møbler, gyldne broncer og høje spejle, sine brede
hvidskurede gulvplanker og den store hvide porcelænsovn et fint udtryk for
Claus Jacob Krøyers sans for harmoni og skønhed. Her samledes familien i høj

tidsstunder og til fest - altid i kerters varme skær, thi elektrisk lys var banlyst

her.
Den anden halvdel af stueetagen rummede hverdagsgemakkerne: to daglig

stuer, spisestue, købmandens kontor og det såkladte porcelænskammer.

På første sal var soveværelser, kamre, skabeværelse og rullestue.

Efter H. J. Krøyer d.y.’s død i 1931 gennemgik hovedbygningen en større

indvendig forandring. Den rummer nu tre beboelseslejligheder, diverse kontorer
samt foruden isenkramafdelingens forreste lokale to kælderbutikker.

Brænderiet lå i sidehuset langs med strædet. Af gamle beskrivelser synes at
fremgå, at dette sidehus på grund af strædets stærke fald har været i to afde

linger, den nærmest Møllergade med 6 fag ud mod strædet, den anden, lavere
liggende, med ii fag. Brænderiet havde til huse i den øvre del. I 1817 er, ser

man af gamle dokumenter, den anden del af sidehuset blevet til et pakhus i to

stokværk, og ved den store ombygning i 1850 føres også brænderiet op i denne
højde.
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I brænderiet, der efterhånden blev byens største - i 1855 fremstilledes 40.000

potter brændevin - rådede i de sidste mange år brændevinsmester Hans Jørgen
Hansen, kaldet „mester". Han var til sidst af let forklarlige grunde blevet så

svær, at han dårligt kunne bevæge sig, han sad derfor mest ned - og rejste sig

end ikke for købmanden. Til medhjælper havde han karlen Niels „Brænderi",
der til gengæld skal have været lang og tynd - samt tungsindig, hvilket brænde
vinen ikke kunne kurere.
Brænderiet nedlagdes i slutningen af i8go’eme, og hele den gamle sidebyg
ning blev nedrevet i 1907 for at give plads for isenkramforretningens store nye

ovenlyssal.
Mellembygningen er den ældste af købmandsgårdens bygninger, oprindeligt

dens baghus. I bjælken over stalddøren er indhugget årstallet 1780. I dette år

Den øvre gårdsplads 1915.
Bygningen midt i billedet opført 1780. Sidebygningen opført 1823.
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Pakhuset ca. 1890 set fra „Terrassen".
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lod Gumme Krøyer den opføre til erstatning for det tidligere én-etages baghus.
Den indrettedes med stalde forneden og kornmagasin ovenpå. Og hertil blev den

benyttet helt op i nutiden. I de sidste ar er den blevet indrettet til lager, men
i det ydre er den stadig omtrent som i Gumme Krøyers tid.

Der var to stalde i den. I kostalden var der i Gumme Krøyers tid vistnok 8io køer, senere kom besætningen op på 14-16. I hestestalden var bestanden

oprindelig 3, senere var man oppe på 5, det almindeligste var dog 4.

Da man ophørte med kohold, blev kostalden benyttet som rejsestald, hvor
bønderne, når de kom til bys, staldede op.

Sidebygningen mod nord er bygget på det stykke grund, H. J. Krøyer købte
i 1823. Den rummede i ældre tid pige- og karlekamre samt vaskehus og borger

stue (tjenestefolkenes spisestue). I dag er der i en del af bygningen indrettet
lejlighed for ejendommens portner.

Det store pakhus, der med sine fire stokværk og tagets høje rejsning knejser
over banepladsen og således afgrænser den nedre gårdsplads, er i al sin enkelhed

købmandsgårdens ædleste bygværk og er da også fredet i klasse B. H. J. Krøyer

Pakhuset ca. 1890.
Ved foden af dette nogle lagerbygninger, nedrevet o. 1905.
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Et hjørne af den nedre gård.

lod det opføre vistnok i 1828. Det benyttedes som kornmagasin og vidner om
Krøyernes betydning som komkøbmænd. Men tiderne skifter. I dag flyder ingen
gylden strøm igennem det gamle pakhus, det må nøjes med at tjene mere sekun

dære formål.

Den nedre gård hørte ikke oprindelig med til købmandsgården. Her lå i ældste

tid et til en naboejendom hørende stykke have, som Gumme Krøyer købte til
i 1785.

I den nedre gård lå i mange år - op til skellet mod naboejendommen - endnu
en staldbygning, der benyttedes som rejsestald. Den er forlængst nedrevet.

Som omtalt i et tidligere afsnit var det lykkedes Gumme Krøyer at udvide sin
gård så meget, at den ved hans død i 1813 strakte sig fra Møllergade til Sundet.
Den strandhave, han erhvervede sig i 1790, blev delvis bevaret som have, delvis

benyttet som tømmerplads. Ud mod sundet anlagdes bolværk, hvor skibene

kunne lægge til, og der opførtes i tidens løb forskellige bygninger hernede, bl.a.
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et pakhus i to stokværk. Ved ekspropriationen i forbindelse med anlæggelsen af

jernbane til byen, mistede købmandsgården en del af sin strandhave. Omtrent
samtidig (1875-77) udvidedes byens havn med Jessens mole, hvorved strand

havens og den lille private havns rolle var udspillet. På resterne af arealet breder
sig nu tømmerpladsen med moderne kontorbygning og lagerbygninger. De gamle

bygninger har måttet falde, den sidste for blot få år siden.
Hvordan der for 100 år siden var, kan man se af det afbildede matrikelkort.
Man ser herpå den lille havn og bygningernes placering. I det nordøstlige hjørne
lå en muret ottekantet pavillon, hvor familien på varme sommereftermiddage

drak thevand og nød udsigten over det blanke sund.
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Isenkramforretningen efter ombygningen 1929.

Salen.
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Gamle pakhuse på Tømmerpladsen. Nedrevet 1955.

Trælastafdelingens kontorbygning ud til Jessens Mole.
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To partier fra Krøyers Have.
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KRØYERS

røy ers

HAVE

Have

Alle kender navnet. Mange

forbinder det med det anlæg, der i dag strækker sig fra Ramsherred til Kedel
smedstræde.
Men den rigtige Krøyers Have har kun få kendt. Den lå på samme sted -

altså et stykke fra købmandsgården - men skærmet af et højt plankeværk, ude
fra sås kun toppene af de træer, der kransede den. Men indenfor åbenbarede sig

for den, som havde fået overladt den gamle håndsmedede nøgle - 14 cm lang -

en vidunderlig verden.
Ja, en verden. Sådan måtte Krøyers Have forekomme, som den lå her, fred

fyldt midt i byens larm og travle liv. Den var jo også større end det nuværende

anlæg, og den virkede tilmed større, end den var. Stod man i den ene ende af den,
kunne man ikke se den modsatte, enten på grund af det kuperede terræn -

resten af Svendborgs gamle volde - eller (fra andre vinkler) fordi en trægruppe
hist, et buskads her, skød sig frem og spærrede for det spejdende blik. Der
kunne godt være 3-4 mennesker i haven samtidig, uden at de behøvede at ane

hverandres tilstedeværelse.
En verden - også på den måde, at der fandtes „alverdens" træer, planter og

blomster i den. Mange var virkelig hentet hid fra fjerne egne af haveelskeren
Claus Jacob Krøyer. Prægtige højstammede løv- og nålestræer var der; store

plæner; busketter; blomster naturligvis i en mangfoldighed; og en åkandedam

med kvækkende frøer, egentlig en del af Springbækken, der kom ind fra Gaasestræde og løb ud igen under Skolegade. Over disse løb førte to broer med hvid
malede rækværker, skyggede af det tætte løvhang fra de store træer omkring.

Ingen dansk havefrugt kan nævnes, som ikke var at finde til rette tid i Krøyers
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Have. Et gammelt morbærtræ med støtter til de tunge, krogede grene gav hvert
år en rig høst af saftige bær.

Køkkenhaven - usynlig i sit hjørne, indtil man pludselig på forskende færd

ad lange busk-kranste gange nåede frem til den - bugnede af urter og kunne
byde alskens gemyser til købmandens bord.
Alt dette var først og mest Claus Jacob Krøyers værk. Alt var anlagt og an

bragt efter hans plan og med hans sikre sans for skønhed. Han elskede sin have
og tilbragte, tør man vel tro, nogle af sine „lykkelige timer" i den.
Også for hans børn og deres børn og deres børn igen var Haven stedet, hvor

man, fra træerne grønnedes til de falmede, søgte hen til muntert samvær eller

stille eftertanke. Skønt byen efterhånden omklamrede den, bevarede den sin
fred og idyl. Hver dag i sommerhalvåret søgte den sidste købmand Krøyer til

trængt hvile dér i den stille middagsstund. Der var folk i byen, som syntes, at
det egentlig var for galt, at denne centralt beliggende grund skulle ligge hen som

have, til glæde kun for få. Den spærrede for udviklingen, den hindrede vej
udvidelser, den burde tjene til almen nytte. Lad byen overtage den, sagde de.

Men H. J. Krøyer sagde nej. Sin kære have, sit fristed, ville han ikke opgive.
Man kunne have eksproprieret, men nænnede det ikke.
Da den gamle købmand var død i 1931, fandt arvingerne det til gengæld

rimeligt at sælge haven til byen.
De, der har kendt den gamle have og tilbragt lykkelige stunder i dens skønhed og

ro, vil aldrig glemme den. I deres erindring vil dens løv aldrig falme, blomsterne
altid stå i fuldeste flor og fuglesangen ingensinde forstumme.

Men de vil gå stille udenom det, der i dag kaldes Krøyers Have.
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DE

KRØ Y ER ’ S K E

D.

SKIBE

KRØYERSKE HANDELSVIRKSOMHED begyndte Î

bogstavelig forstand på gyngende grund. Som tidligere fortalt startede Gumme
Krøyer i 1767 med at købe sig skib og lægge ud som handelsskipper, og siden

kom adskillige skibe til at sejle i hans og hans hus’ navn og tjeneste.

Om det første skib ved vi kun - fra en skibsfortegnelse dateret 1769 - at
det var en jagt på 6 Vi commercelæster og bygget 1754 på Taasinge24. Navnet
kendes ikke. Den må efter nogle ars forløb være blevet udskiftet, for i en for

tegnelse fra 1778 over fartøjer hjemmehørende ved Svendborg Toldsted2S findes
Gumme Krøyer anført som ejer af en jagt på 7V2 cmlstr. og bygget i 1756 i
Faaborg. Det opgives videre, at den går på København, almindeligvis foretager

6 rejser om året og sejler hjem med munderingssager, sukker, sirup, sten, kalk,
tjære, stenkul, hamp og blår m.m. samt at skipperen hedder Peder Poulsen.

Den øvrige besætning er på to mand. Heller ikke navnet på dette skib kendes,
med mindre det da er identisk med den jagt af samme drægtighed, som Gumme

Krøyer den 20. april 1799 solgte for 1500 Rdl.D.C. til Niels Erichsen og dennes
medredere i Bogense, Christen og Jørgen Fahnøe samt Mikkel Jensen Lund, og

som hed „Lammet“26.

Straks efter salget af „Lammet” købte Gumme Krøyer en nybygget jagt af
skibsbygger Casper Sørensen, Thurø, for 1000 Rdl.D.C.27. Den bar navnet „De
tretten Sødskende" og målte 6 cmlstr. Hvor længe han beholdt denne, og hvem

den senere blev afhændet til, vides der intet om. Antagelig har han kun haft
den nogle få år, hvis han da ikke en overgang har haft to jagter sejlende - thi
i 1809 sælger han en jagt af navn „De fem Sødskende“ - iflg. målebrev af 1804
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Jagt „De trende Brødre“. Søsterskib til jagten „De tvende Brødre”.
(Efter maleri tilh. F. Holm-Petersen, Troense)

drægtig 9V2 cmlstr. - til Flensborg28, og den er det vel sandsynligt, at han selv
har haft i fart i nogle år inden salget.

Udover sine egne skibe har Gumme Krøyer naturligvis også haft part i andre

skibe. Hvad der vides herom, er ikke meget, da hans regnskaber ikke findes.

I de svendborgske skøde- og panteprotokoller har vi kun kunnet finde oplysning
om ét tilfælde: I maj 1790 lader han og fire andre købmænd af staden tinglæse,

at de i Bergen har solgt det dem tilhørende chalup-skib „Elisabeth Sophie*,
drægtig 22 cmlstr., til hr. Vollert D. Kroon for 2400 Rdl.29 Til gengæld synes

der ikke at være sket tinglæsning af, at Gumme Krøyer i februar 1786 havde

købt en 1/i6 part i galeasen „Enighed', drægtig 25V2 cmlstr., for 140 Rd., hvilket
vi derimod ved fra det tilfældigvis bevarede originale skøde. Måske tog man det

ikke så nøje med at få tinglæst køb og salg af mindre skibsparter, og den slags

kan der således have været adskillige af.
Til erstatning for jagten „De fem Sødskende" købte Gumme Krøyer i 1809

af den berømte skibsbygmester Laurs Nielsen Møller, Øxenbjerg, den helt nye

jagt „De tvende Brødre", drægtig 7 cmlstr. Købesummen var 3600 Rdl. Dette
skib kom til at tjene det Krøyer’ske handelshus i en lang årrække. Ved Gumme
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Krøyers død overgik det til sønnerne Hans Jacob Krøyer og Gumme Gummesen

Krøyer, der i 1835 lod det forlænge til en drægtighed på ca. 12 cmlstr. I 1837

overtog H. J. Krøyer sin broders part. Jagten sejlede derefter under H. J. Krøyers

og hans efterfølgeres flag indtil omkring 1870, da virksomheden for en længere
periode ophørte med at drive rederivirksomhed. - I de første år var Hans Jacob

Krøyer vistnok - i hvert fald til 1811 - for det meste dens fører, derefter var
det i nogle år skipper A. Christiansen og efter ham i en lang årrække skipper
Niels Rasmussen. I 1866 hedder skipperen P. H. Andreasen, og fra 1867 er det

skipper N. C. Nielsen, der fører den. Dens fleste rejser går til København og det

søndenfjeldske Norge.
Jævnsides med dette skib sejlede en anden jagt i Krøyer-husets tjeneste. Det
var jagten „Enigheden", som de tre brødre J. M. Krøyer, H. J. Krøyer og G. G.
Krøyer havde købt i fællesskab formentlig omkring 1804-05, og hvormed de sej

lede for egen regning. Den var på 7V4 cmlstr. og fortsatte som familiært part
rederi også i den næste generation - dog blev ved G. G. Krøyers død i 1838 hans

trediepart overtaget af H. J. Krøyer og J. M. Krøyers enke, der herefter hver

havde en halvpart. Oprindelig har vistnok de tre brødre skiftedes til at sejle med
den, men fra i hvert fald 1817 har de haft sætteskipper på den: i 1817-18 A. H.

Carre, der senere selv blev købmand, i 1819-29 R. Hansen og derefter L. Christian
Clausen til 1842. Den sejlede hovedsagelig på København, Flensborg og Kiel.

I 1856 er den forsvundet som aktiv i firma H. I. Krøyers Enke’s regnskab efter

tilsidst at være nedskrevet til en trediedel af sin oprindelige værdi; den er derfor

muligvis på dette tidspunkt blevet solgt til ophugning.

I 1840-41 lod Hans Jacob Krøyers ældste søn Gumme Hansen Krøyer en stor
ny jagt bygge hos Simon Møller, Svendborg. Den målte 361/2 cmlstr. og fik

navnet „Caroline Margrethe'". Gumme Hansen Krøyer og hans broder Claus
Jacob ejede tilsammen den ene halvpart, medens den anden var fordelt mellem
deres fætter, købmand Jacob Krøyer, og skibets fører, H. P. Møller. Denne gode

jagt, der gjorde en række rejser til England, Holland, Belgien, Nord-Norge og
samtlige Østersøhavne, kom desværre kun til at tjene det Krøyer’ske handels

hus en halv snes år; i 1846 var Gumme Hansen Krøyer død, og i begyndelsen
af i85o’eme afviklede Claus Jacob Krøyer husets interesser i den - vistnok på

grund af uenighed med en af de andre parthavere. Hvad der senere blev af skibet,
vides ikke. Der figurerer ikke i toldstedets skibsfortcgnelse for 1854 noget skib
af det navn.
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Skippere og skibsfolk blev forhyret for et år ad gangen, d.v.s. i reglen fra be
gyndelsen af marts til begyndelsen af december - for de „gemene" besætnings

medlemmers vedkommende til en månedlig hyre. Vi ved ikke, om Krøyernes
skibsfolk blev lønnet bedre end andre, men det fremgår af lønningsbogen, at

flere af dem blev længe i tjenesten. Ovennævnte L. C. Clausen - som vistnok

var i familie med Krøyerne - var som handelsbetjent og skipper knyttet til huset
fra i hvert fald 1801 til sin død i 1842, og Niels Rasmussen var husets faste

skipper i 28 âr. I 1837 „bekom" de to som skipperhyre hver 130 Rbd., heraf en
mindre del i varer. I 1855 ser vi, at Rasmussens årlige hyre er steget til 250 Rbd.,

og i 1864 slutter han af med 260 Rbd. Ved sin fratræden på grund af alder fik

han bevilget en årlig pension på 100 Rbd. som anerkendelse for sin lange og tro

tjeneste. - Bedstemanden Christen Rasmussen af Strynø figurerer i lønnings
bogen fra 1848 til 1865: han begyndte med en månedshyre på 16 Rbd. og steg
til sidst til 24 Rbd.
Om der nogensinde har eksisteret billeder af nogle af de Krøyer’ske sejlskibe,
så er i hvert fald - så vidt vides - intet sådant bevaret. Vi må derfor nøjes med

her at gengive et maleri af jagten „De trende Brødre” af Thurø, som menes at
have været søsterskib til jagten „De tvende Brødre“30. Af synlige minder fra
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sejlskibenes tid findes kun et svært jembundet egetræs-skrin, der har været

benyttet som skibspengekiste, og to gamle pistoler, som antagelig har været en

del af udrustningen i krigsårene 1807-14. Når skibet kom hjem fra rejse - for
tælles det - blev skrinet båret op til købmandens kontor af de to „gemene" be

sætningsmedlemmer, mens skipperen fulgte bagefter med én pistol i hver hånd.

Det sidste lyder ikke sandsynligt. Som sikkerhedsforanstaltning har det næppe
været nødvendigt, og det kunne heller ikke imponere nogen, da hele vandringen
fra den private kajplads til købmandens stue foregik på købmandsgårdens egne

enemærker.
I nyeste tid har det Krøyerske handelshus atter genoptaget rederivirksomhed,
idet det i 1962 overtog det nybyggede motorskib „Gitte Danielsen", der her

efter omdøbtes til „H. /. Krøyer'. „H. 1. Krøyer“ er bygget på Ørskovs skibs
værft, Frederikshavn, og har følgende data: Længde overalt 48 m, længde mel

lem p.p. 43,20 m, bredde 8,64 m, dybde til hoveddæk 3,46 m, dybgang 3,11 m,

brutto tonnage 299 tons, dødvægt 564 tons, fart 10 knob.
Korresponderende reder er rederiet Otto Danielsen, København.
Skibet, der går i trampfart, har en besætning på 7 mand. Dets fører er kaptajn

B. Møller, Svendborg.
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NOGLE

SLÆGTSOPLYSNINGER

l

dette afsluttende

afsnit skal gives en oversigt over

Gumme Krøyers slægt, først hans aner, der følges tilbage i lige mandlig linie, så

langt det er muligt, og dernæst hans efterslægt. For dennes vedkommende er
anlagt det princip, at kognatiske descendenter - altså efterkommere af Krøyer-

døtre - kun er medtaget i første led (børn, men ikke børnebørn o.s.v.j. Kun i ét

tilfælde (side 79) er dette princip fraveget, af grunde som let vil kunne indses.

Det vil derfor forhåbentlig ikke krænke nogen.
De meddelte oplysninger støtter sig i det væsentlige på utrykte kilder, kirke

bøger, skifteprotokoller o.l. samt private familieoptegnelser og arkivalier og er
for hovedpartens vedkommende samlet og kontrolleret af et medlem af familien,

nu afdøde Jacob Adolph Lund (side 80, H 2). Uden hans grundlæggende arbejde,

udført gennem mange år og med megen personlig opofrelse, havde det ikke været
muligt i dag at opstille denne oversigt. At han ikke selv kunne bestemme sig til,
som hensigten var, at offentliggøre resultaterne af sine undersøgelser, skyldes
antagelig, at de ikke helt tilfredsstillede hans krav om det fuldkomne.

I det omfang det har været muligt - bl.a. tidsmæssigt - er der til brug for

nedenstående oversigt arbejdet videre med det materiale, J. A. Lund efterlod

sig. Det er ikke herved lykkedes at fylde alle „huller", og nærv. skrifts forfatter
modtager meget gerne supplerende eller berigtigende oplysninger.

Det skal tilføjes, at et betydeligt oplysningsmateriale til gengæld på grund af
oversigtens afgrænsning er ladet ubenyttet, men vil være tilgængeligt for inter

esserede ved henvendelse til forfatteren.*
• Adresse: Solgårdsvej 5, Skodsborg.
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(Skematisk oversigtstavle side 84-85)

Stamfaderen er

HANS

HANSEN

KRÖGER

(KRÖGGER)

der indvandrede her til landet sydfra i 1620’erne. Han er begravet i Rudkøbing
24/2 1692 (Kb), hans alder angives at have været 99 år, og det anføres ligeledes
i kirkebogen, at han er født i Lybæk i 1592. Ifølge gamle slægtsoptegnelser i fa

miliens eje skal han derimod være født i Dömitz, Mecklenburg, Set. Matthæi

Dag, den 21/9 1593. G. m. Bodil Povelsdatter, f. 1602 i Herslev, begr. i Rudk.

16/5 1693, 90 år gi. (Kb).
4 børn, heriblandt:
A (3)

Peder Hansen Kröger el. Krøyer, skipper i Rudkøbing,

f. 1631 i Svendborg, begr. 24/1 1716 i Rudkøbing.
G. m. Margrethe Povelsdatter, f. 1639, begr. 11/4 1689 i Rudk.

6 børn, heriblandt:
B (4)

Christian Pedersen Krøyer, skipper i Rudkøbing,
f. 1667 i Rudkøbing, begr. 24/10 1720 sst.
Sejlede i sine yngre dage som styrmand bl.a. på Ostindien, vendte hjem
o. 1707 og var siden skipper i Rudkøbing.
G. 8/2 1708 m. Mette Hansdatter Bang, f. 28/8 1692, d. 20/7 1720 i

Rudkøbing. (D. af købmand i Rudkøbing Hans Nielsen Bang og Anna

Larsdatter.*)

2 børn, af hvilke den yngste var

C (2)

Hans Christian Bang Krøyer, færgemand i Rudkøbing,

f. 8/1 1710 i Rudkøbing, d. 27/9 1756 sst.
G. m. i° Marie Elisabeth Gummesdatter Brandt, f. 1717, d. 19/6 1747

i Rudkøbing. (Købmand i Ærøskøbing Gumme Gummesen
og Ingeborg Brandt.**)
2° Inger Sørensdatter, f. 16/6 1725 i Rudk., d. 24/5 1802 på Ene

høje v. Nakskov.
10 børn, (8 + 2).
Af børnene i 1. ægteskab nåede kun 4 voksenalder, heriblandt sønnerne:
* Kiilsgaard: Rudkøbing II (1955), side 107. - I de Krøyerske slægtsoptegnelser (vide
Arkiv for Genealogi og Heraldik, Aarhus 1908-19, side 156) anføres hustruens navn
som Hilleborg Jensdatter.

•• Personalhist. Tidsskr. 12 rk., bd. 2 (1947), side 173 F (Jon Monrad Møller).
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D (2)

Christian Krøyer, købmand i Maribo,
f. 7/8 1739 i Rudkøbing, d. 1814 i Maribo.*

D(4)

GUMME HANSEN KRØYER, købmand i Svendborg,
f. 30/3 1742 i Rudkøbing, d. 26/7 1813 i Svendborg.
Borgerskab i Svendborg 3/3 1767.

G. 29/3 1771 m. Gertrud Marie Maegaard, dbt. 5/3 1747 i Svendborg
(Frue K), d. 27/5 1798 sst. (Købmand i Svendborg Jacob Nielsen Mae

gaard og Johanne Olufsdatter).

7 børn:
(Ei) Hans Jacob Krøyer [side 74]

(E 2) Jacob Maegaard Krøyer [side 74]

(E 3) Hans Christian Krøyer [side 77]
(E 4) Hans Jacob Krøyer [side 77]

(E 5) Gumme Gummesen Krøyer [side 81]
(E 6) Marie Elisabeth Krøyer [side 83]
(E 7) Johanne Krøyer [side 83]

E

i

HANS JACOB KRØYER, f. 21/11 1772 i Svendborg, d. 19/4 1779 sst.

E

2

JACOB MAEGAARD KRØYER, købmand i Svendborg,

f. 20/5 1775 i Svendborg, d. 17/12 1831 sst.

Borgerskab 1800, videreførte morfaderen Jacob Maegaards forretning.

Værge for Hospitalet i Svendborg.

G. 1800 m. Helle Marie Clausen, f. 23/11 1778, d. 12/4 1850
(datter af købmand i Svendborg Clau$ Jacob Clausen og dennes anden

hustru Johanne Albierg).
12 BØRN (F 1-12) :

F

i

Claus Jacob Krøyer, handelsbetjent,
f. 24/9 1802 i Svendborg, d. 30/1 1847 sst. “ Ugift.

F

2

Gertrud Marie Krøyer, f. 23/8 1804 i Svendborg, d. 13/1 1832 sst.
G. 1828 m. skibsbygger og skibsreder i Svendborg Hans Larsen Møller,

f. 24/12 1802 i Troense, d. 2/2 1868 i Svendborg (skibsbygm. Laurs
Nielsen Møller og Maren Hansdatter).

I ægteskabet var 3 døtre, som alle døde små.
a Hans efterslægt: Arkiv f. Gen. etc., side 159 f.
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Gumme Krøyer, handelsbetjent,

F

3

F

4

Johannes Krøyer, f. 4/11 1806 i Svendborg, d. 25/8 1808 sst.

F

5

Frederik Christian Krøyer, købmand (høker) i Svendborg,

f. 27/7 1805 i Svendborg, d. 24/3 1887. - Ugift.

f. 7/10 1807 i Svendborg, d. 29/10 1880 sst.
Drev forretning i „Pibekilde“-gården i Møllergade, som faderen tid

ligere havde haft.
G. m. Caroline Torp, f. 19/9 1822, d. 29/3 1910.
i BARN (G 1):

G i

F

6

Jacob Krøyer, f. 7/6 1850 i Svendborg, d. efter 1900. - Ugift.
Jacob Krøyer (tvilling), købmand i Svendborg,

dbt. 23/12 1808 i Svendborg (Nie.), d. 26/6 1894.

Overtog 1854 købmandsgården Ebenezer.
G. m. Ane Kristine Rasmussen, f. 1823, d. 29/8 1904. - Ingen børn.

F

7

Johanne Krøyer (tvilling), dbt. 23/12 1808 i Svendborg (Nie.), d.

F

8

Helle Marie Krøyer, dbt. 15/12 1809 i Svendborg (Nie.), d. 16/6

30/1 1836. - Ugift.
1843. - Ugift.

F

9

Anders Albierg Krøyer, købmand i Svendborg,
dbt. 11/1 1811 i Svendborg (Nie.), d. 6/12 1857 sst.
Drev efter faderens død dennes forretning sammen med moderen under
firmanavnet J. M. Krøyers Enke. Efter moderens død (1850) antagelig

eneindehaver. - Ugift.

F 10

Elisabeth Margrethe Johanne Krøyer,
dbt. 31/1 1813 i Svendborg, d. 13/5 1833 sst. " Ugift.

F 11

Niels Albierg Krøyer, købmand i Svendborg,

f. 20/4 1814 i Svendborg, d. 17/4 1886.

Drev forretning i hjørneejendommen Korsgade-Brogade.

G. m. Maren Nielsen, f. 16/9 1824, d. 22/1 1901.
i BARN (G 1):

G i

Anders Nicolai Krøyer, teglværksejer i Kirkeby,
f. 10/1 1857 i Svendborg, d. 30/6 1934 i Kirkeby.

Drev i mange år Kirkeby Teglværk.

G. 10/1 1889 m. Marie Johanne Hjorth, f. 13/11 1871, d. 29/3 1949

(Gdr. i Tapsøre Johannes Hjorth og Kirsten Gabel).
6 BØRN (H 1-6):
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H i

Niels Alfred Krøyer,

f. 5/8 1890 i Kirkeby, d. i Argentina, år og dag vides ikke.
G. m. Lola Dolores Defunez Rodrigues.
i BARN (J 1):

J

i

H 2

Eithel Krøyer, bankmand i Argentina.
Martha Kirstine Krøyer,

f. 18/7 1892 i Kirkeby, d. 6/6 1952 i Middelfart.
G. i° m. Alf Zimsen, d. i Argentina.

20 1935 m. kontorchef i Middelfart Holger Rasmussen.
3 BØRN, alle i 1. ægtesk. (J 1-3):

J

i

Inga Krøyer Zimsen, bibliotekar i København, f. 11/4 1912 i Rudk.

J

2

Eva Elisabeth Zimsen, f. 3/6 1918.
(G. m. tandlæge Ib Hesse Rasmussen, Silkeborg).

J

3

H 3

Erik Ove Zimsen, f. 15/6 1923.

Esther Johanne Krøyer, f. 2/2 1896 i Kirkeby.
G. 7/4 1934 m. repræsentant Thorvald Smith, København. Ingen børn.

H 4

Eva Frederikke Gabel Krøyer, f. 27/3 1899 i Kirkeby.

G. 1921 m. salgsdirektør Thorvald Nielsen, Odense.
3 BØRN (J 1-3):

J

i Inga Krøyer Nielsen, f. 13/5 1923 i Odense.
(G. m. major Knud Juel Jensen).

J

2 Jørgen Krøyer Nielsen, forretningsfører i Kolding, f. 7/1 1925 i Odense.

J

3 Arne Krøyer Nielsen, boghandler i Hesselager, f. 17/10 1931 i Odense.

H

5 Inga Marie Krøyer, f. 2/4 1903 i Kirkeby, d. 20/12 1922. - Ugift.

H

6 Ulla Hjorth Krøyer, f. 4/5 1913 i Kirkeby.
G. 1934 m. murer Osvald Hansen, Svendborg.
6 BØRN (J 1-6):

J

i

Kirsten Krøyer Hansen, f. 24/2 1935.

J

2

Ove Krøyer Hansen, f. 26/8 1936.

J

3

Grethe Krøyer Hansen, f. 5/9 1937.

J

4

Anna Krøyer Hansen, f. 3/7 1939.
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J

6

Holger Krøyer Hansen, f. 12/6 1940.

J

6

Niels Krøyer Hansen, f. 9/12 1948.

F 12

Hansine Gummine Krøyer, f. 3/6 1817 i Svendborg, d. 13/12 1904.

G. 4/9 1840 m. købmand i Svendborg Peter Riber, f. 5/9 1804, d. 25/6

1872. (S. af Bolette Hansdatter, der senere ægtede købmand i Svendborg
Bertel Riber).

ØØO

ii

BØRN (G 1-11):

1

Jacob Bartholin Riber, f. 31/12 1840 i Svendborg, d. 1900.

2

Fritz Carl Riber, f. 3/1 1842 i Svendborg, d. 21/4 1843.

3

Berthel Fritz Riber, købmand i Svendborg, f. 12/6 1843 1 Svendborg,

O

d. 3/8 1880.
4

Hans Christian Riber, f. 23/6 1844 > Svendborg, d. ca. 1872 i Frankrig

O

(Concarneau).
5

Marie Bolette Riber, f. 23/6 1845 i Svendborg, d. 1908.

Q O

0

O O O

(G. m. sejlmager Carl Thorvald Hansen, Taasinge).

E

6

Johanne Elisabeth Riber, f. 19/3 1847 1 Svendborg, d. 23/6 1847 sst.

7
8

Hanne Riber, f. 3/12 1848, d. 11/1 1849 sst.
Carl Emil Riber, f. 7/4 1850 i Svendborg, d. ?

9
10

Theodor Julius Riber, f. 31/3 1852 i Svendborg, d. 19/1 1853 sst.

11

Anders Krøyer Riber, f. 26/6 1861 i Svendborg, d. 1920 i Amerika.

3

HANS CHRISTIAN KRØYER, f. 19/6 1778 i Svendborg, d. 30/8

Theodor Julius Riber, f. 30/1 1855 i Svendborg, d. 29/11 1901.

1790 sst.

E

4

HANS JACOB KRØYER, købmand i Svendborg,
f. 17/5 1780 i Svendborg, d. 1/2 1842 sst.

Borgerskab 12/1 1801. Videreførte faderens forretning. Medl. af Borger

repræsentationen i Svendborg 1838-1842.

Portræt side 22.
G. 24/10 1813 m. Maren Margrethe Clausen, f. 16/7 1785 i Svendborg,
d. 9/1 1853 sst. (datter af købmand i Svendborg Claus Jacob Clausen

og Johanne Albierg og således søster til Helle Marie, g. m. J. M. Krøyer
(E2)). - Maren Margrethe Krøyer videreførte efter sin mands død

dennes forretning under firmanavnet H. /. Krøyers Enke.
Portræt side 24 og 30.
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5 BØRN (F 1-5):

F

i

Gumme Hansen Krøyer, købmand i Svendborg,

f. 24/4 1816 i Svendborg, d. 28/3 1846 sst.
Borgerskab 1841. Forretningsfører i H. I. Krøyers Enke. - Ugift.

Portræt side 32.

F

2 Johanne Krøyer, f. 18/5 1817 i Svendborg, d. 17/1 1820 sst.

F

3 Gertrud Marie Krøyer, f. 14/10 1818 i Svendborg, d. 2/2 1820 sst.

F

4 Johanne Marie Krøyer, f. 28/12 1820 i Svendborg, d. 3/2

F

5 Claus Jacob Krøyer, købmand i Svendborg,

1821 sst.

f. 7/2 1823 i Svendborg, d. 25/4 1893 sst.
Borgerskab 12/11 1852. Videreførte efter moderens død firma H. I.

Krøyers Enke. Medstifter af Sparekassen for Svendborg og Omegn 1852
og medlem af dennes bestyrelse 1852-1893, fra 1886 tillige kontrolle

rende direktør. Medlem af Svendborg Byråd 1869-90.
Portræt side 32 og 36.
G. 10/1 1851 m. Maren Frederikke Mariane Graae, f. 28/6 1826 i Svend
borg, d. 11/1 1884 (købmand og tobaksfabriqueur i Svendborg Jørgen

Graae* og Christine Frederikke Boye).
3 BØRN (G 1-3):

G i

Maren Frederikke Krøyer,
f. 4/11 1851 i Svendborg, d. 10/6 1928 sst. - Ugift.

G 2

Hans Jacob Krøyer, købmand i Svendborg,

f. 7/2 1854 i Svendborg, d. 10/9 1931 i Bad Nauheim, begr. 16/9 1931

i Svendborg.
Videreførte efter faderens død firma H. I. Krøyers Enke. Medlem af

repræsentantskabet for Sparekassen for Svendborg og Omegn fra 1893.

Kontrollerende direktør 1896-1926, derefter administrerende direktør

til sin død. - R. af Dbg. 1927. - Portræt side 42.
G. 11/9 1881 m. Emilie Caroline Frederikke Kugler, f. 15/5 i860 i

Svendborg, d. 11/12 1888 sst. (organist i Svendborg Frederik Vilhelm
Kugler og Anna Elisabeth Gregersine Simonsen.**)

‘ Stamtavle over den svenborgske Familie Graae (Imm. Barfoed), København 1882,
side 95. - Den Graacske Slægtebog (P. B. Grandjean), København 1914, side 89.
•• Stamtavle over Familien Koefoed (A) (Jul Bidstrup), København 1886, side 80.
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3 BØRN (H 1-3):

H i

Poul Frederik Krøyer,
f. 26/8 1882 i Svendborg, d. 31/5 1886 sst.

H 2

Inga Johanne Krøyer,

f. 28/1 1885 i Svendborg, d. 19/4 1965 sst.

Fra 1931 medindehaver af firma H. /. Krøyers Enke, 1933-1955 tillige
leder af dette. - Portræt side 48.

G. 15/4 1908 m. overretssagfører i Svendborg Asger Frederik Kruse,
f. 23/4 1876 i Tørring, d. 18/4 1923 i Svendborg, (lærer i Tørring J. N.

Kruse og Mette Margrethe Høyer).
3 BØRN (J 1-3):

J

i

Preben Høyer Kruse, prokurist i firma H. I. Krøyers Enke,
f. 2/2 1909 i Svendborg, d. 6/7 1933 på Vejlefjord Sanatorium. - Ugift.

Portræt side 48.
J

2

Mogens Høyer Kruse, direktør i A/S H. /. Krøyers Enke,
f. 26/10 1910 i Svendborg.

Disponent i firmaet fra 1939. Medindehaver 1950-1963. Efter firmaets
omdannelse til A/S (1/1 1963) admin, direktør i samme. Portræt side 4g.
G. 29/11 1939 m. Elisa Johansen, f. 14/3 1915 i København (skotøjshdl.

Wilhelm Johansen og Martha Torkildsen). Ægteskabet opløst.
3 BØRN (K 1-3):

K

i

Peter Preben Krøyer Kruse, f. 31/1 1941 i Svendborg.

Uddannes ved handelen.

K 2

Claus Jacob Krøyer Kruse, f. 14/9 1943 i Svendborg.

Uddannes ved handelen.
K 3

Michael Gomme Krøyer Kruse, f. 5/3 1946 i Svendborg.

J

Birgitte Margrethe Emilie Kruse, f. 8/1 1921 i Skt. Jørgens S.

3

Medindehaver af firma H. I. Krøyers Enke 1955-1963, i bestyrelsen for
A/S siden 1963. - Portræt side 4g.

G. 5/4 1944 m. læge, nu overlæge, dr. med. Poul Orla Barfoed (spare
kassekasserer i København Orla Barfoed og Kate Holm). Separ. 1966.
2 BØRN (K 1-2):

i

Jannike Barbara Barfoed, f. 15/2 1947.

K 2

Gerd Frederikke Barfoed, f. 8/9 1950.

K
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H 3

Marie Elisabeth Krøyer, f. 22/9 1887 i Svendborg.

Medindehaver af firma H. I. Krøyers Enke 1931-1950. Nu boende i
Sorgenfri. - Portræt side 48.
G. 9/10 1911 m. cand. jur., assistent i finansmin., senere overretssag

fører Oluf Peter Schlicht krull, f. 1/3 1884 i Aarhus, d. 18/2 1940 i Gen

tofte (banebestyrer i Aarhus, cand. polyt. Peter Christian Schlichtkrull*
og Augusta Damkier].
4 BØRN (J 1-4):

J

i

Uffe Nicolai Christian Schlichtkrull, ekspeditionssekretær, cand. jur.,

København (Skodsborg), f. 10/12 i9i2i København.

J

2

J

3

Inge Merete Emilie Schlichtkrull, f. 5/7 1918, d. 8/5 1919.

Carsten Ditlev Schlichtkrull, konsulent, Blovstrød,
f. 26/9 1920 på Frederiksberg.

J

4

Agnete Schlichtkrull, f. 18/4 1926 på Frederiksberg.
(G. m. civilingeniør H.A., Henning Rud, Gentofte).

G 3

Caroline Gommine Krøyer,

f. 8/9 1855 i Svendborg, d. 27/12 1902 i Horsens.
G. 9/11 1882 m. cand. philol., senere rektor i Horsens Johan Otto Lund,

f. 17/8 1855 i Flensborg, d. 15/2 1930 i Hillerød (malermester J. A. Lund
og Matthilde Gottliebine Petersen).
4 BØRN (H 1-4) :

H i

Margrethe Lund, f. 1/9 1883 i Vejle, d. 11/2 1892 i Aarhus.

H 2

Jacob Adolph Lund, konstruktør i København,
f. 9/5 1885 i Aarhus, d. 19/4 1962 i København.

H 3

Anna Johanne Marie Lund, overlærer i København,

H 4

Frederik Christian Lund, stadsarkitekt i København,

(G. m. overlærer Axel Asbjørn Uhrskov, København).

f. 28/2 1896 i Aarhus.

• Slægt: se Elisabeth Schlichtkrull: Lidt Slægtshistorie, København 1932.
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E

5

GUMME GUMMESEN KRØYER, købmand i Svendborg,
f. 10/9 1781 i Svendborg, d. 12/1 1838 sst.

G. 4/3 1809 m. Mette Kirstine Graae, f. 3/8 1780 i Svendborg, d. 10/9

1853 på Hvedholm (købmand i Svendborg Gomme Christensen Graae*

og Elisabeth Sophie Christiansdatter Bondo).
Videreførte svigerfaderens forretning (Ebenezer). Kirkeværge for Vor
Frue Kirke i Svendborg.
5 BØRN (F 1-5) :

F

i

Gertrud Marie Krøyer, f. 29/4 1811 i Svendborg, d. 8/1 1874 i Maribo.
G. 9/10 1829 m. købmand og kæmner i Maribo Johan Arndt Christensen,

f. 30/10 1801 i Maribo, d. 23/1 1873 sst. (søn af købmand Peter
Christensen).
5 BØRN (G 1-5):

G

i Gomme Peter Christensen, forpagter på Bramslykke, f. 19/10 1830, d. ?

G

2 Pouline Kristine Christensen, f. 29/11 1832, d. 13/1 1875. - Ugift.

G

3 Julie Emilie Christensen, f. 9/8 1838, d. 18/6 1840.

G

4 Henriette Emilie Christensen, f. 10/3 1843, d. 28/2 1870. - Ugift.

G

5 Valdemar Zwinckau Christensen, købmand i Maribo, f. 1/11 1845, d. ?

F

2 Gumme Graae Krøyer, købmand i Svendborg,
f. 10/8 1812 i Svendborg, d. 19/3 1844 sst.

G. 1840 m. Anna Clement, f. 12/10 1815 i Gildebro Mølle (forpagter
Frederik Clement og Ane Lund).
i BARN (G 1):

G i

Anna Gommine Frederikke Kristine Krøyer,
f. 6/4 1841, d. 27/8 1882.
G. 1864 m. forpagter Adam Magnus Johannes Mackeprang, f. 31/3 1836,

d. 22/5 1895 (forp. Antonius Johannes Mackeprang* * og Louise Adelaide
Stounder).

* Graae Stamtavle, side 5. - Graae Slægtsbog, side 33 f.
Stamtavle over den danske Familie Mackeprang, (Echu. og Emil Mackeprang), Køben
havn 1929, side 39.
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2 BØRN (H 1-2):

H i

Johannes Fabricius Mackeprang, forpagter pâ Kiding,

f. 27/8 1865, d. 27/11 1957.

H 2

Carl Mounts Clod Mackeprang, dr. phil., direktør for Nationalmuseet,
f. 28/2 1869, d. 8/3 1959.

F

3

Elisabeth Sofie Krøyer, f. 26/9 1815 i Svendborg, d. 11/7 1856.

G. 2/4 1841 m. forpagter Ole (Oluf) Berndt Suhr, f. 22/5 1815,
d. 3/4 1884.
7 BØRN (G 1-7):

G i

Julie Olivia Frederikke Kristine Suhr, f. 6/5 1843, d. ?

G 2

Dorothea Charlotte Caroline Susanne Suhr, f. 9/11 1845, d. 22/3 1852.

G 3

Theodor Didrik Suhr, forpagter i Skåne, f. 9/5 1847, d ?

G 4

Carl Oluf Mathias Suhr, civilingeniør, f. 5/7 1849, d. 13/10 1877.

G 5

Frederik Johan Peter Christian Suhr, købmand i London,

(G. m. smørhandler Rasmus Schouboe, København).

f. 13/10 1851, d. ?
G 6

Dorthea Caroline Charlotte Susanne Suhr, f. 2/7 1853, d. ?
(G. m. grosserer Peter Andreas Theodor Westi).

G 7

F

4

Alexis Clement Suhr, f. 9/5 1856, d. 15/7 1856.
Julie Emilie Henriette Krøyer,

f. 15/3 1817 i Svendborg, d. 21/5 1834 i Maribo. - Ugift.
F

5

Johanne Petrine Krøyer, f. 19/2 1821 i Svendborg, d. 1894.

G. m. i° (1852) forpagter Christian Claus Clement, Hvedholm, f. 9/6
1823, d. 5/2 1855 (s-

forpagter Frederik Clement og Ane

Lund og således broder til fornævnte Anna Clement, se
side 81).

20 (1859) forpagter Christian Hans Anker Ammentorp, Hved
holm, f. 4/2 1831, d. 1896 (s. af proprietær Ammentorp på
Vigelsø).
4 BØRN (G 1-4):

G i

Preben Clement, f. 5/11 1853, d. 19/2 1896, bestyrer af Østrupgaard på

Fyn, senere forpagter af Sandholt, Lyndelse.
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G 2

Christian Claus Clement, f. 17/4 1855, d. 16/2 1924, forpagter pâ
Hvedholm.

G 3

Johan Ludvig Ammentorp, generallæge i hæren,
f. 28/10 i860, d. 11/6 1931.

G 4

Christian Emil Anker Ammentorp, kammerherre, stiftmand,
f. 8/10 1862, d. 23/9 1947.

E

6

MARIE ELISABETH KRØYER, f. 3/9 1784 i Svendborg, d. 28/4 1836 sst.
G. 7/12 1817 m. købmand og klasselotterikollektør i Svendborg Hans

Bertel Riber, dbt. 16/12 1789, d. 9/10 1851 (moder: Bolette Hansdatter,

som 1810 indgik ægteskab med købmand Bertel Riber, Svendborg).
i BARN (F 1):

F

i

Gumme Krøyer Riber, købmand i Svendborg,
f. 23/11 1818 i Svendborg, d. 14/12 1883 sst.*

E

7

JOHANNE KRØYER, f. 29/7 1786 i Svendborg, d. 1/11 1831 sst.
G. 17/101813 m. købmand og skipper i Svendborg Hans Madsen, d. 1837.
6 BØRN (F 1-6):

F

i

Gertrud Marie Madsen, f. 13/9 1814 i Svendborg, d. 10/9 1882.

(G. m. møller Ditlev Christian Ernst Lagoni, Diemisse).
F

2

Anna Madsen, f. 1815 i Svendborg, d. 14/2 1842.
(G. m. Peter Friedlieb Lagoni, købmand i Faaborg, senere etatsråd og

ejer af Stensgaard).
F

3

Gumme Madsen, f. 5/1 1817 i Svendborg, d. 8/6 1880. - Ugift.

F

4

Marie Madsine Madsen, f. 1818 i Svendborg, d. ?

F

5

Johanne Elise Madsen, f. 21/5 1820 i Svendborg, d. 18/9 1876 i Odense.

(G. m. købmand i Svendborg Peter Ludvig Lagoni).
(G. m. købmand i Odense Joseph Jensen Stokkebye).

F

6

Pouline Rasmine Madsen, f. 18/7 1823 i Svendborg, d. 1894 i Odense.

* Efterslægt: se Jubilæumsskrift Baagoe & Riber, Svendborg 1944, side 11 f.
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NOTER

OG

HENVISNINGER

Anvendte forkortelser:
Begtrup = Joachim Begtrup: Forsøg til en
Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd
(Odense 1823).
Svendborg I/ll = J. O. Bro-Jørgensen og
Ove Marcussen: Svendborg Købstads Hi
storie I-II (Svendborg 1959-61).
1 - P. Rasmussen: Oplysninger betræffende
Rudkjøbing Kjøbstad (Rudk. 1849), side 196.

2 - Hans Kröger havde desuden sønnerne
Povel Hansen Kröger og Hans Hansen Krö
ger (begr. i Rudk. 1685). Af efterkommerne
i sidstnævntes slægtslinie skal nævnes skibs
reder Hans Hansen Krøyer (1754-1841),
der har givet navn til „Krøyers Plads** på
Christianshavn, zoologen, professor Henrik
Nicolai Krøyer (1799-1870) og komponisten
Hans Ernst Krøyer (1798-1879), kendt bl.a.
for melodien til „Der er et yndigt Land’*.

3 - De nævnte gamle slægtsoptegnelser var
oprindelig indført på forbladene i et eksem
plar af Heldvaderus: Historiarum saccrarum
encolpodion (Kbh. 1634), som må anses for
at være gået tabt. De eksisterende afskrifter
(i familiens eje) er taget 1765. De er for en
dels vedkommende offentliggjort af pastor
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J. W. Krøyer i Arkiv for Genealogi og He
raldik (Arhus 1908-19), side 155 f, men må
tages med forbehold, idet det ved sammen
holdelse med andre kilder har vist sig, at de
meddelte oplysninger, især for de ældste
slægtleds vedkommende, er ufuldstændige,

undertiden helt urigtige.

4 - I den i Rudkøbing efter den svenske be
sættelses ophør afholdte synsforretning,
12. okt. 1660, er ikke anført nogen ejendom
tilhørende Hans Kröger, derimod en gård
tilhørende hans søn „unge Hans Krøger** og
et hus tilhørende den yngste søn Peder Krø
ger. - Det er sikkert rigtigt, at gamle H. Krö
ger havde gård i Simmerbølle, idet det om
„unge** Hans Krøger er oplyst i Rudkøbing
Bytings protokol under 14. maj 1661, at han
er „nu boende udi Simmerbølle**, altså anta
gelig hos faderen. Han var flyttet derud,
fordi stemningen havde vendt sig imod ham
i Rudkøbing - med rette desværre - på
grund af hans beskæmmende og dadelvær
dige adfærd under svenskernes huseren,
hvorom der kan læses i Chr. Kiilsgaard:
Rudkøbing, bd. I, 1949, side 160-161. Han
kom dog senere tilbage til Rudkøbing og blev
begravet dér 1685.
Der er brodne kar i alle lande, og „unge**

Hans Kroger er for Krøyerslægtens vedkom

mende bekræftelsen herpå.
5 - At færgeriet langtfra var noget lukrativt
foretagende på Krøyers tid, ses af Chr. Kiilsgaard: Rudkøbing Havns Historie (Rudk.

1949), side 106-109.
6 - Marie Elisabeth Gummesdatter Brandt
var datter af købmand i Ærøskøbing Gumme
Gummesen (1668-1747) og Ingeborg Brandt,
der var datter af præsten i Rise, hr. Dominicus Brandt. Gummesens børn antog mode
rens slægtsnavn Brandt, se Jon Monrad Møl
ler: Om en af Brandt-Familieme, i Personalhist. Tidsskr. 12 rk., bd. 2 (1947), side 173;
de heri meddelte oplysninger om Gumme
Krøyers forældre og om firmaet H.J. Krøyers
Enkes data er dog, som det fremgår af nær
værende skrift, ikke rigtige.
7 - Om Christian Krøyer og hans efterslægt

henvises til de udførlige oplysninger i Arkiv
for Genealogi og Heraldik (se foran note 3).
8 - Marie Elisabeth Krøyer (1744-1824) blev
gift i° (1767) med feldbereder i Svendborg
Johan Friedrich Christensen Bech (d. 1783) 20 (1786) med Niels Larsen Feldbereder,
Svendborg.
Hilleborg Krøyer (f. 1746) døde ugift 1801.

9 - Om Hans Christian Gummesen Brandts
data og efterslægt henvises til Imm. Barfod:
Stamtavle over den svenborgske Familie
Graae (Kbh. 1882), side 28-33.
Også to andre brødre til Marie Elisabeth
Gummesdatter Brandtvar købmænd i Svend
borg: Rasmus Peder Gummesen Brandt,
grundlæggeren af det nuværende firma
Baagøe à Riber, og Gumme Gummesen, jfr.

11 - 1 borgerskabsbrevet angives Gumme
Krøyer fejlagtigt at være 31 år gammel.

12 - Svendborg 1, side 211.
13 - Svendborg I, side 225. - Se også I. R.
Hübertz: Beskrivelse over Ærø (Kbh. 1834),
side 179-180.

14 - En tegning af denne gård findes gen
givet i Svendborg II, side 620.
15 - Toldinspektør Hostes udtalelse, se Beg
trup, side 166.
15a - Jacob Maegaard var død 1793 (begr.
13/9). Enken Johanne videreførte forretnin
gen til sin død 22/6 1799.

16 - O. C. Olufsen: Bidrag til en Oversigt
over National-Industrien i Danmark (Kbh.

1819), side X.
17 - O. Rawert: Beretning om Industriens
Tilstand i de danske Provinser (Kbh. 1820),
side 66.

18 - Begtrup, side 166.
19 - Claus Jacob Clausen var født på Ærø
*733, søn
negotiant Hans Jacob Clausen
(1697-1753) og hustru Salome. Han var før
ste gang gift med Ingeborg Hansdatter
Brandt, f. 1735, d. 1775 (begr. 18/2). Hans
købmandsgård lå i Møllergade, ved Møller
port, antagelig dér, hvor Sophus Nielsens
købmandsgård senere kom til at ligge. Død
1791 (begr. 30/11).
20 - Johanne Albierg, f. 4/4 1759, begr. 11/3
1794. Datter af købmand Anders Albierg.

Monrad Møllers afhandling (ovenf. note 6)*

10 - Emst Hansen Brandt, dbt. 8/5 1749, d.
24/6 1816.

21 - Sidsel Marie Brandt, f. 18/7 1820, datter
af købmand i Svendborg Hans Christian
Brandt og Karen Hahnefeldt og sønnedatter
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af tidl, nævnte Emst Hansen Brandt. Hun
levede endnu i slutningen af 1880’eme.

25 - Landsark. Od. (OAA pk. 174).
26 - Skøde- og Pteprot. Svb., 1782-1802,

22 - Peder Elias Hall (oooo-oo) var sogne-

fol. 306 (La.O)

præst ved Vor Frue kirke 1838-54. Broder
til den senere konseilspræsident C. C. Hall.

27 - Ibid.

23 - Tobaksfabriqueur og købmand Jorgen
Graae, f. 21/12 1791, d. 19/3 1863. G. m.
Kristine Frederikke Boye, f. 3/5 1794, d. 1/10
1850. - Se i øvrigt Imm. Barfod: Stamtavle
over den svenborgske Familie Graae (Kbh.
1882), side 95, og P. B. Grandjean: Den
Graaeske Slægtebog (Kbh. 1914), side 89.

30 - Ifl. udtalelse af hr. F. Holm-Petersen,

24 - Oplyst af viceskoleinspektør Ove Marcussen, Svendborg.

Troense („Søfartssamlingerne ved Svendborgsund"), der også venligst har udlånt bil
ledet.
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28 - Skøde- og Pteprot. Svb., 1802-16, fol.
170.

29 - Skøde- og Pteprot. Svb., 1782-1802,

fol. 143.

