
Brown & Co 
 
John Brown (1723-1808) kom som ung til Danmark fra Skotland for at blive handelsudannet I Helsingør og 
derefter i 1755 at få borgerskab som grosserer i København, hvor han købte ejendommen Overgaden oven 
Vandet 50.  

Fra 1772 havde han kontor i det ny nedrevne Brogade 1. 
I 1759 indgik han kompagniskab med sin bror David Brown, der var vendt hjem 
til Danmark efter en karriere som guvernør i Trankebar 1775-1779. Firmaet fik 
stor succes med at drive finans- og spekulationsaktiviteter samt handel med 
ikke mindst Vestindien, som 65 gange fik besøg af et af firmaets skibe.  
 I 1787 ejede rederiet i alt 17 skibe. 
John Brown tjente også penge på handelen med Asien både som medlem af 
Asiatisk Kompagnis direktion 1770-75 og 1779-85. Han blev også medlem af 
direktionen for Det østersøiske-guineiske Handelsselskab i 1786-87. Men da 
dette slavehandelsselskab gik konkurs, fortsatte Brown med at handle med 
slaver og sukker som privat reder. Desuden fik han sin bror David udnævnt til 
guvernør i Trankebar.  
  
Til sønnen William Brown (1759-88) købte han i 1781 det skibsværft med 
tilhørende grund bag den nuværende Christians Kirke, som siden 1747 havde 

tilhørt familien van Osten.  Værftet, hvis salgspris var 28.000 rdl, blev en god forretning efter en større 
modernisering og gav ifølge unge Brown en årlig indtægt på 28-30.000 rdl.  De ansatte skibstømrere boede 
rundt om i byen, mens værftets funktionærer, en skibsbygmester, en ekvipagemester, en smed, en bødker, 
en fuldmægtig samt 3 skriverkarle -   boede samlet i nogle huse på værftets grund (dengang Kongensgade 
matr.341-46). 
Den økonomiske afmatning efter afslutningen på den amerikanske uafhængighedskrig 1783 ramte Brown 
hårdt. Han havde levet et luksusliv med køb af flotte palæer og herregårde og måtte til trods for en 
betydelig støtte fra staten erklære sig konkurs i 1788, hvor sønnen også døde som blot 30-årig. 
 

Familieforbindelser 

Gift 1751 med Anna Applebye (1738 - 1798), datter af en anden britisk indvandrer, skibsreder Peter 
Applebye. Foruden den omtalte William Brown, der døde som 29 årig, fik de følgende sønner: 

• Peter Brown (1760-1803), der blev købmand på St.Thomas 

• Anna Margrethe Brown (1761-1814), gift med kammerherre Werner Giedde. 

• James Brown (1767-1811), der blev grosserer og reder med skibe på Vestindien-ruten. 

• David Brown (1769-1808), der tog skippereksamen i 1788 og som 2.styrmand kom til Vestindien 
ombord på sin bror James’ skib Cathrine Marie i 1789. Han døde på St. Thomas i 1808. 
 

Johns bror David Brown (1734-1804) boede i 1785-90 med sin familie og 7 tjenestefolk i Strandgade 24 
med titel af ”russisk keyserlig agent”. Hans 21-årige søn Nicholas blev dengang omtalt som købmand og 
sukkerraffinadør. 
 
Relationer til Christianshavn:  

http://da.wikipedia.org/wiki/John_Brown_(handelsmand)
http://da.wikipedia.org/wiki/John_Brown_(handelsmand)


De to brødre Brown boede i henholdsvis Overgaden oven Vandet 50, Brogade 1 og Strandgade 24. 
Familien ejede desuden værftet på van Ostens Plads 
Familien Brown ligger begravet i Applebye-slægtens familiegravsted i krypten under Christianskirken. 
 
Kilder: 
http://gw5.geneanet.org/renaudbrown?lang=en;p=john;n=brown+of+colstoun 
http://www.geni.com/people/John-Brown/6000000001504748637 
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