
 

Behagen, Gysberth 
 

Gysberth Behagen (1725-1783) blev født i Hamburg som søn af en vinhandler. Et par år senere blev 
moderen enke og giftede sig igen i 1732 med den københavnske storkøbmand Joost van Hemert (1696-
1775). 
Den unge Behagen blev uddannet i stedfaderens virksomhed og blev selv grosserer i 1760. I 1759-68 købte 
han to gavlhuse i Strandgade 26, som blev bygget sammen og forhøjet med en fælles facade og fronton. 
I 1764 fik han desuden tilladelse til at indrette i sukkerraffinaderi i gården mod Wildersgade 39. 
Han var også aktiv i Asiatisk Kompagni, hvor han i nogle år var direktør.  
Den voksende rigdom resulterede i fine titler som agent og etatsråd og i 1782 en optagelse i den danske 
adelsstand. Han og familien ejede bla. Marienborg i Nordsjælland fra 1764-93. 
Behagen drev sammen med sin halvbror Peter van Hemert et rederi, der også sendte skibe til Vestindien.  
Efter hans død drev enken sukkerraffinaderiet videre til 1791. 
 
Familierelationer: 
Behagens to sønner Joost og Anthony rejste som unge til St.Croix, hvor de stiftede familie.  
Datteren Elisabeth (1758-1828) blev gift med godsejer Joachim Castenskiold (1743-1817), søn af Johan 
Carstens (1705-47), adlet Castienskiold. Carstens havde tjent en større formue som plantageejer på de 3 
danske øer i Vestindien og blev efter hjemkomsten til Danmark i 1739 ejer af herregården Knapstrup, som 
han drev ved hjælp af bl.a. en del medbragte slaver fra Vestindien. 
En anden datter blev gift med kaptajn Diderich Holsten, der både som reder og kaptajn var aktiv deltager i 
handelen på Vestindien. Hermed fk Behagen også familieforbindelse til Applebye-dynastiet på 
Christianshavn. 
 

Relationer til Christianshavn: 

Behagen og hans efterkommere boede og drev virksomhed i Strandgade 26. 
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