
Blachs Enke & Co/Erich Erichsen 
 

Firmaet blev grundlagt af købmand Oluf Blach (1694-1767). Han stammede fra Århus, men fik i 1727 
borgerskab i København som købmand. I 1763 blev han direktør i Det almindelige Handelskompagni, der 
bl.a. drev handel på Vestindien. 
Sønnen Christen Schaarup Blach (1737-1783) fortsatte sin fars forretninger, men døde relativt ung. Hans 
enke Johanne Blach (1747 -1800) giftede sig to år efter sin mands død med hans nære medarbejder agent 
Erich Erichsen (1752-1837). Firmaet fik navnet C. S. Blachs Enke og Co og sejlede med skibe på alle 
verdenshavene, herunder 32 gange til Vestindien i perioden 1747-1807. I en periode omkring 1806 var det 
medejer af det værft, der tidligere havde tilhørt Applebye- og Brownfamilien. 
Erichsen blev efterhånden en af landets helt store skibsredere med bl.a. 32 togter til Vestindien frem til 
1807. Han blev også direktør i Asiatisk Kompagni og havde råd til at opføre et fornemt palæ på Kongens 
Nytorv (nu Danske Bank). 
Fra omkring 1800 gik det ned ad bakke. Flere af hans skibe blev kapret og værdifulde ladninger beslaglagt. 
Erichsen fokuserede derfor på sin bankiervirksomhed. I årene 1808-12 var han i stand til at låne staten 
store summer, men i 1833 gik han fallit. 
 
Familieforbindelser. 

Olufs Blachs søstersøn var Peter Borre, der også var involveret i handelen på Vestindien. Enkens svoger 

Peter Erichsen ((1754- 1804), der i flere år var sin bror Erichs kompagnon, blev i 1785 gift med Anna Agathe 

Nancy Applebye, datter af Peter Applebye. 

Relationer til Christianshavn 
I 1806 ejede Blach & Co et pakhus med den nuværende adresse Bådsmandsstræde 6/Overgaden neden 
Vandet 51s samt endnu et pakhus på grunden Christianshavns Voldgade 1-3/Overgaden oven Vandet 2 og 2 
A. Han var som nævnt også medlem af direktionen for Asiatisk Kompagni sammen med christianshavnerne 
Holmsted og Andreas Bjørn. 
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http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%c3%b8bmand/Oluf_Blach
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Erich_Erichsen

