
Ryan, Philip og George 
 

Philip Ryan (1766-1807-) var født på St.Croix som søn af den irske plantageejer Henry Ryan, som sammen 
med en gruppe andre irske købmænd og plantageejere flyttede til St. Croix, hvor de havde fået tilladelse til 
at dyrke deres katolske tro. 
Philip Ryan kom i 1780 til Danmark, hvor han fik ansættelse i rederiet Duntzfelt, Meyer & Co. 
 I 1794 omtales han som ”cargodør” på skibet Helsingør, der hentede en last salpeter i den danske koloniby 
Frederiksnagore i Indien. Den reelle ejer var en englænder, men for at kunne sejle under dansk 
bekvemmelighedsflag krævede neutralitetsreglerne en dansk reder og kaptajn. På vej hjem udbrød der 
brand ombord, men det lykkedes dog Ryan og de andre europæere ombord at redde sig i land.  
 Hjemme i København tog Ryan skippereksamen i 1795. To år senere var han kaptajn på fregatten 
Christianshavn, der bl.a. sejlede til Vestindien. Senere fik han med titel af grosserer sit eget firma og var 
bl.a. ejer af vestindienfareren Elisabeth, som han i 1802 solgte til sin tidligere chef Duntzfelt. 
 

 
Efter Philips død blev firmaet drevet videre af 
broderen George Ryan (1782-1861), der i ung 
alder var kommet til Danmark for at arbejde i 
broderens firma.  Da Napoleonskrigene 
sluttede i 1814-15 var han en af de første til 
at genoptage handelen med vestindisk sukker 
til de danske raffinaderier med efterhånden 4 
skibe, som han selv ejede. 
Han blev også selv sukkerplantageejer, for i 
1838 arvede han plantagen Mary’s Fancy på 
St.Croix (se foto). 
 
 

 
Familieforbindelser:  
Philip Ryan var gift med Bolette Fix (1780-1809), datter af tidligere guvernør i Serampore Johan L. Fix (1736-
1807), som i 1787 købte ejendommen Amaliegade 13. Han var desuden i perioden 1795-1805 medlem af 
Asiatisk Kompagnis direktion. Fix havde i sine mange år i Indien tjent store penge på at smugle opium ind i 
Kina. 
 
Relation til Christianshavn: 
Ved folketællingen i 1801 omtales Philip Ryan som grosserer med bopæl i Overgaden oven Vandet 6, som 
han ejede fra 1801 til 1804 
 
Kilder: 
http://runeberg.org/dbl/14/0445.html 
L.  Bie: En sort besætnings hændelser under Dannebrog. 
http://www.foreningen-trankebar.dk/45934008 
http://www.irlandeses.org/0711_207to214.pdf 
http://www.myheritage.dk/site-family-tree-65461/familien-fix 
http://gullaksen.lundbye.net/downloads/Henriks%20bog/Oldefars%20historie,%20ver%2026-03-2013.pdf 
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