
En horsiansk storkøbmand

Den 3. august er det 150 aar 
siden, at storkøbmanden T. F. 
Carøe kom til verden i Horsens 
som søn af borgmester, senere 
byskriver
Vejle H. F. Carøe.

Efter at have været ansat i det 
velrenomerede kornfirma M. T. 
Schmidt i Kiel etablerede han sig, 
med delvis støtte af sin tidligere 
principal og med denne som part-
haver i de følgende aar, som 
grosserer i København, og med 
gode provinsforbindelser bragte 
han snart sin forretning i vejret, 
navnlig med eksport af byg til 
Holland, Skotland og England og 
tillige af hvede til sidstnævnte, 
samtidig med at han eksporterede 
havre fra Sverige til England.

Til sin kornforretning knyttede 
han fra først af- søforsikring og 
damskibsekspedition, men som for-
holdene inden for kornbranchen ud-
viklede sig, baserede han sluttelig 
sin forretning, i hvilken han 1856

optog en kompagnon, væsentlig paa 
import af korn- og foderstoffer. , 
Carøe havde den væsentlige andel i 
oprettelsen af den første danske 
slutseddel, fob-slutsedlen for korn 
af 1856 og af kornbedømmelsesud-
valget for fob-handler, ligesom han 
ved kornhandelen tog initiativet til 
overgangen fra handel efter tønde-
maal efter vægt, og efter krigen i 
1864 blev han kongevalgt medlem 
af kommissionen til fastsættelse af 
krigsskadeerstatninger.

Allerede i 1861 indvalgtes han 
I Nationalbankens 
repræsentantskab og I  en 
aarrække var  han medlem af 
Københavns Borgerre-
præsentation, af 
tets Komite og 
Sø- og Handelsret

ten samt bestyrelsesmedlem I en 
række større selskaber, i hvis op
rettelse han havde taget del; han 
var ogsaa medstifter af Københavns 
Handelsbank og af Fjerde 
Søforsikringsselskab.

Carøe,  der  hørte  t i l  Børsens 
kendte skikkelser og var 
købmanden af den gamle skole, 
soliditeten selv og besindig og 
rolig saavel i sin forretning som i 
sin optræden, døde som etatsraad 
og kommandør af 
dannebrogsordenen og danne-
brogsmand d. 27. december 1893 og 
begravedes paa hovedstadens 
garnisonskirkegaard.
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