
De Coninck & Reiersen 
 

Den hollandsk-fødte Frédéric de Coninck  (1740-1811) blev en af 

Danmarks rigeste mænd i den florissante handelsperiode. Han kom 

1763 til København, hvor han 1765 tog borgerskab som grosserer.  

De Coninck forstod at udnytte de gunstige handelsforhold, som de 

mange krige bød det neutrale Danmark. I 1770 stiftede han 

sammen med industrimanden Niels Lunde Reisersen (1742-1795) 

firmaet de Coninck & Reiersen, der i alt 40 gange sendte et skib 

direkte til Vestindien eller via Guinea med slaver ombord. 

De Coninck blev også hovedaktionær i firmaet Pingel, Meyer, 

Prætorius & Co., der i 1787 overtog det krakkede slavehandelsfirma 

Østersøisk-Guineisk Kompagnis skibe, pakhuse og 

handelsforbindelser. Da svigersønnen Pingel døde i 1789, indsatte 

de Coninck i stedet for en anden svigersøn W. Duntzfelt i ledelsen. 

I 1772 var han en af initiativtagerne til ophævelsen af Asiatisk Kompagnis indiske monopol, og han blev den 

dominerende skikkelse i den verdensomspændende neutralitetsudnyttelse under dansk flag. Han var den 

florissante handelsperiodes mest fremstående repræsentant for et storborgerskab med internationale 

forbindelser, som i god forståelse med den danske regering solgte neutral dansk camouflage til de 

krigsførendes købmænd og redere 

Under Englandskrigene blev han en periode var anklaget for højforræderi for salg af varer til den engelske 

fjende. Englandskrigen resulterede i store tab, men firmaet overlevede.  Han døde som en hovedrig mand i 

1811, men en halv snes år senere gik handelshuset fallit. 

Familieforbindelser. 

1. Datteren Marie Anne de Coninck, 1771–1811 blev gift 1. gang 1786 med grosserer William Pingel 

og 2. gang med Daniel Good (1789-1837), søn af grosserer John Good (1755-1832), der 1787-99 var 

medejer af ejendommen Strandgade 46  

2. Datteren Marie-Henriette de Coninck blev i 1790 gift med W. Duntzfelt 

Relation til Christianshavn: 
De Coninck & Reiersen havde i 1787 lejet 12 pakhuse på storgrunden Bådsmandsstræde/Overgaden neden 
Vandet/ Skt.Annægade. 
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