
Applebye-familien 
Peter Applebye (1709-74) kom til Danmark fra England i 1730’erne som rebslagermester for at modernisere 
flådens reberbane på Holmen.  Kort efter fik han tilladelse til også at producere det eftertragtede tovværk 
til den hastigt voksende danske handelsflåde som privat rebslager. 
Det blev starten til en betydelig virksomhed med rebslageri, skibsværft og rederi, der de følgende år sendte 

et skib til de vestindiske øer i alt   40 gange.    
 
Applebye erhvervede sig i perioden 1742-57 ved køb 
eller kongelige gavebreve de to store matrikler nr. 199- 
200 mellem Overgaden Oven Vandet, Volden, 
Dronningensgade og Sønder Voldstræde samt en lang 
strimmel jord langs Langebrogade, hvor der blev plads til 
et  ca. 100 x 6 meter stort grundmuret rebslageri 
Desuden fik han tilladelse til at opfylde det trekantede 
område mellem van Ostens Plads og Volden ud mod 
havnen, der stadig bærer hans navn og som også 
tidligere blev kaldt ”Engelskmandens Plads” til minde om 
dens grundlægger.  Her grundlagde han med statsstøtte i 
1759 et skibsværft, der ifølge ham selv skulle have kostet 
75.000 rdl. 
På kortet t.v. (der er fra 1794) ses Applebyes Plads 
nederst t.h. samt den lange reberbane langs volden. På 
den anden side af kanalen ligger den storgrund, hvor 
Applebye-familien havde deres private bolig. 
 
 
 

 
Virksomheden blev beskrevet sådan i 17831:  
Det APPLEBYESKE Skibsværft tilligemed den APPLEBYESKE Reeberbahne erbeliggende i Overgaden over 
Vandet paa Kristianshavn No. 199. Dette smukkeSKIBBYGGER-VÆRFT er forsynet med en Kiølhal-Grav og 
tilhørende Bygninger,samt en Dampe-Machine af Egetømmer og Planker, saa og Ankersmede med to 
Esser og to Krahner. REBERBAHNEN er 600 Alen lang, 10 Alen breed,grundmuret til alle Sider, inddelt i 141 
Fag samt teilhængt, med et Tiære-Huus,teilhængt tilligemed en indmuret Kobber-Kiædel paa 10 á 12 
Tønder. Al denneAppelbyeske Plads, hvorpaa Skibsværftet med Reberbahnen og øvrige Bygninger ere 
andlagdte, ligge strax ved Lange-Broe, paa Christianshavns-Siden. 
 
På dette værft blev der i 1777 bygget to slaveskibe til Østersøisk-guineisk Selskab, Upernavik og Grev 
Thott. 
Applebye investerede også i en sejldugs- og lærredsfabrik samt et sukkerraffinaderi  i Odense.  
Sandsynligvis er der tale om det raffinaderi, som borgmester Lauritz  Erichsen og to andre Odense-borgere 
fik kgl. privilegium på i 1751. For teorien taler en senere ægteskabsalliance mellem Applebyes søn og 
Erichsens datter. 

 
1 N.Jonge: Kjøbenhavns Beskrivelse, 1783, s.464 http://www.h58.dk/Jonge_kbh/Christianshavns-Qvarteer-
Del3.pdf 
 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/H%C3%A5ndv%C3%A6rk/Skibsbygger/Peter_Applebye
http://www.h58.dk/Jonge_kbh/Christianshavns-Qvarteer-Del3.pdf
http://www.h58.dk/Jonge_kbh/Christianshavns-Qvarteer-Del3.pdf


 
Familie. 
Peter Applebye  blev gift med englænderen Anna Pattridge (1721-63) i 1735. 
Børn: 

1. Anna Applebye (1738-98), gift 1756 med skibsreder John Brown. 
2. John Applebye  (?- død inden 1787), der med titlen agent i 1768 blev gift  i Lumby kirke med 

borgmester Lauritz Erichsens datter Karen.  Hun blev i 1787 beskrevet som enke og 
”husoverhoved” for bl.a. nogle ansatte på sukkerfabrikken i Odense. 

3. Peter Applebye den yngre (1740-1807), der efter faderens død overtog firmaet sammen med sin 
svoger John Brown.  I 1779 opførte han ejendommen Overgaden o. vandet 2 og  i 1781 købte 
naboejendommen Overgaden oven Vandet 6, som han ejede frem til 1789. Ved folketællingen 
1801 boede han og hustruen  Marie Christina Holsten  (1749-1810) stadig i nr 6, der dog var 
overtaget af den vestindiiske kaptajn, reder og grosserer Philip Ryan.   
Familien Holsten havde også relationer til Vestindien.  I 1787 boede kaptajn Diedrich Holsten, der 
sejlede på Vestindien,  i Overgaden oven Vandet 28, hvor han havde en 14 årig ”negerdreng” 
Abraham N.N. i sin husstand. Og i 1801 ejede en kommandør Christian Holsten (1747 –1811) 
ejendommen Christianshavns Voldgade 5 tæt ved Applebye-familien  med den 22-årige ”neger” 
Sandig på 22 år i huset. 

               
Børn i dette ægteskab: 
 

1. Peter Christian Appleby , født 1767, død samme år 
2. Anna Agathe Nancy Applebye (1769-1838), der i 1785 blev gift med grosserer Peter 

Erichsen (1754- 1804), søn af Odense-borgmester Lauritz Erichsen og bror til agent Erich 
Erichsen (1752-1837), der efter en ansættelse i slavehandelsfirmaet C.F.Blachs Enke & Co 
blev reder med skibe på bl.a. Vestindien og direktør i bl.a. Asiatisk Kompagni. Deres søster 
var desuden gift med Annas farbror John. 

3. Marie Christine Applebye (1771-1831) blev gift med Isaac Salomon Benners (ca.1763-
1841), der var søn af en vestindisk plantageejer og som ung kom til Danmark sammen med 
en af sine slaver ved navn Peter Samuel.  Sammen med en anden flygtet slave Hans Henrik 
udmærkede Peter Samuel sig under slaget på Reden 1801. Mens hans ejer krævede ham 
tilbagelevet og fik medhold i retten.   

4. Elisabeth Applebye ,født 1773 
5. Caren Johanne Applebye , født 1776, død samme år 
6. Lovise Applebye , født 1778 
7. John William Applebye, født 1781, død samme år 
8. Margrethe Susanne Applebye, født 1783, død samme år 

 
Som det fremgår var der tradition i Applebye-familien at sørge for at skaffe børnene ægtefæller fra de fine 
borgerfamilier, der som Applebye’erne selv var i slavehandel-branchen.  
 
En mystisk historie 
En mandlig Applebye har tilsyneladende haft sex med en kvinde fra St.Croix. For i familiens kapel i krypten 
under Christians kirken blev endnu en Applebye bisat. Det drejer sig om Sophia Lovise Applebye , der døde  
10.1.1797, bare 4 måneder gammel.  
En kirkebog fortæller ,at hun blev født 19.9.1796. Ved hendes dåb 5.12.1796 i Den reformerte Kirke blev en 
Peter Appleby junior udlagt som barnefader, mens moderen kun blev omtalt som Blizard med følgende 

uddybning: Mor fra Vestindien og uden fornavn. 

http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,88495,


Anmærkningen kunne tyde på, at moderen var slave eller måske frigiven mulat.  Ifølge Virgin Islands 
Families fandtes der en europæisk familie Blizard på de dansk-vestindiske øer. Men undertiden fik familiens 
slaver familiens efternavn. På et desværre ikke angivet tidspunkt blev en Peter Applybye gift med Betzy 
Blizard på St.Croix. Parret fik en datter ved navn Marie Elise Applebye,  der den 2.april 1827 blev gift med 
Bertram Christian Schuster, født på St.  Croix 14.4.1797. Han var i København for at blive uddannet som 
læge og vendte sammen to år senere tilbage til Vestindien sammen med sin kone. 
En mystisk historie. Har Peter Applebye den yngre været på St.Croix og haft en forhold til en lokal skønhed, 
som fødte ham to døtre og fulgte ham hjem til Danmark?  Eller er der tale om to forskellige mænd med 
samme navn? 
 
 
Kilder: 
http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/foedte_a_etc.txt 
http://www.smidths.dk/gruppe6/16532.htm 
http://www.jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/koebenhavn.html 
http://da.wikipedia.org/wiki/De_Danske_Sukkerfabrikker 
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