
Klubbens historie 

Under formand cand polyt ingeniør Sigurd Krøyer. 

Ved Gert Flensberg.  

En af de tungeste opgaver for Faaborg Kommune i sidste del af 

1800-tallet var driften af gasværket. Næsten på hvert byrådsmøde 

var der på dagsordenen ønsker fra borgerne om udvidelse af 

gasnettet, spørgsmål om lygtetændingstiden for byens gaslygter, 

afgørelser om gaspriser og klager fra borgerne om manglende 

levering. En væsentlig ting ved driften af gasværket var kommunens 

udgifter og risiko, og man havde i lang tid for beskeden løn haft en 

gasværkbestyrer, hvis viden om gasværkdrift rakte til hvor koksene 

skulle skovles ind i kedlen.  

I år 1900 var situationen blevet så uholdbar at man besluttede at 

ansætte en videnskabelig uddannet mand i stillingen som 

gasværkbestyrer.   

På billedet af Gasværksvej 1939 

(nuværende Færgevej) ser man 

roklubben bygget 1923 i nederste 

venstre hjørne og til højre mod 

Østerbrogade ses 

gasværkbestyrerens bolig (i dag 

foreningen Huset).  

Man havde talrige byrådsmøder om 

dette emne. Således indledtes referatet af byrådsmødet den 4. oktober 1900 med ’Forslaget om ansættelse 

af en polyteknisk kandidat som gasværksbestyrer, med den af formanden i foregående møde foreslåede 

ændring: At der også kan ansættes en anden videnskabelig uddannet tekniker, var til fortsat 2den 

behandling’. Efter yderligere forhandlinger nåede man frem til følgende afgørelse:  

Det vedtoges at ansætte en polyteknisk kandidat eller anden videnskabelig uddannet ingeniør med en 

lønning, under forventning af ministeriets approbation (godkendelse), af 2100 kr. i penge, fri bolig i 

Stampemøllehuset på gasværkets grund, ret til at tage den fornødne gas og koks til husbrug, tantieme 3 % 

af driftens nettooverskud. Han skal tillige føre gasværkets regnskab og foretage ind- og udbetalinger. Han 

sørger for opkrævningen hos brugernes betaling for gasforbrug og sørger for aflæsningerne af målerne 

samt til kontorhold tilstås der ham 400 kr. indtil videre. For de ham betroede midler skal han stille en 

kaution af 2500 kr., enten i anordningsmæssige effekter eller ved dansk kautionsforsikringsselskab.  

 

1 Sigurd Krøyer 1874 - 1925. 

2 Gasværksvej 1939 



Blandt 24 ansøgere valgte man den 12/11-1900 cand polyt Sigurd Krøyer til ansættelse pr. 1/1-1901. Han 

blev senere tilknyttet kommune som rådgiver i tekniske spørgsmål, som havneingeniør og fik som følge 

heraf også en højere løn. Han flyttede straks ind i gasværkbestyrerboligen, og i juli rejste han til 

Skanderborg og blev gift med datter til borgmesteren i Skanderborg Hedvig Magdalene Meyer f. 26/4-1880. 

De boede i huset på Gasværksvej indtil 1905, hvor de flyttede til en bedre 2. sals lejlighed på Chr. IX vej. De 

havde indtil 1905 fået 2 piger og efter flytningen fik de endnu en dreng. Det skal bemærkes, at den første 

pige Rigmor, født 1902, først døde i 2006 og var mor til komponisten Bent Fabricius-Bjerre. 

Sigurd Krøyer blev snart medlem af roklubben - man kunne tænke sig, at han havde lært rosporten at 

kende i Polyteknisk roklub i København, som sammen med Akademisk roklub var forløberne for 

Studenternes Roklub. Han blev også snart formand, hvornår ved vi ikke præcist, men i 1903, i august 

måned, blev klubbens tredje båd, en 2-åres inrigger, døbt RAP, og ved den lejlighed er Sigurd Krøyer 

formand. I 1903 havde klubben til huse i et sortmalet skur på Lille Strand, som vi endnu ikke har billeder af. 

I 1905 kunne man indvie et nyt bådehus ca. 60 meter sydvest for dette og ved indvielsen den 16.juli 1905 

var reporteren fra Faaborg Avis til stede og kunne berette: 

Roklubben har fået et nyt hus, som indviedes ved en lille højtidelighed i går formiddags. Det nye hus ligger 

sydvest for det gamle, på et sted, hvor der er mere og bedre vand, og huset er også meget større og 

kønnere end det gamle. Så vidt vi husker, var det gamle kun tjæret, men dette er skinnende hvidt. Når man 

kommer ind i huset, finder man, at der er udmærket god plads derinde. Der er stor entre, et flot baderum, et 

omklædningsværelse og baderum. Så er der et tårn med et lille hyggeligt hummer indeni og en altan 

ovenpå. 

Heroppe er en flagstang, og på denne flagstang, var det, at ingeniør Krøyer (klubbens formand) i går 

formiddags kl. 11 hejste klubbens stander og dermed tog det nye hus i besiddelse. Samtidig udtalte 

formanden nogle smukke ord om det nye hus og henvendte en særlig tak til hr. Preben Sørensen, der har 

været meget virksom for at få huset, samt udbragte en skål for roklubben (Hurraråb). 

3 Det nye hus set fra land 



Dermed var højtideligheden forbi, og efter at de to robåde havde gjort en lille sviptur ud i ’krogen’, begav en 

del af de tilstedeværende sig ud på ’Voigts Minde’ for at spise frokost. Et hold fra Svendborg Roklub havde 

anmeldt besøg her i går, men de kom ikke. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Det nye hus set fra søsiden 

6 Tårnet 

5 Bådedåb 1909 



Faaborg skulle vise sig at være for lille for Sigurd Krøyer. I 1908 rejste han til København og grundlagde et 

ingeniørfirma med gasfaget som speciale. Virksomheden voksede, men allerede i 1925 blev han pludselig 

syg og døde.  

Hans popularitet i Faaborg har tilsyneladende været stor. Da han rejste, blev der den 26. oktober 1908 på 

Rasmussens Hotel afholdt en stor afskedsfest for ham med 60 deltagere og taler af borgmester og flere 

andre fremtrædende personer i byen. Der blev afsunget flere til lejligheden skrevne sange. Borgmester 

Skouenborg sagde blandt andet, at han med glæde havde taget imod hvervet om en festtale, da han ofte 

havde draget nytte af hr. Krøyers store viden og hjælpsomhed såvel privat som i kommunens tjeneste. I dag 

ville man tænke på embedsmisbrug!  

 

Fotostat lavet af klubbens medlemmer i 1906. Jeg vil mene at det er Krøyer med den lyse kasket til højre for 

klubhuset. Under den ældre mand under klubhuset står ’Klubbens Bud’! 

 

 


