
Fabritius & Wever 
Brødrene Michael (1697-1746) og Just Fabritius (1703-1766) var sønner af 
en tysk indvandrer, der slog sig ned som vinhandler og hofleverandør på 
Amagertorv.  
De blev begge fremtrædende handels- og finansmænd med titel af 
grosserer og agent og var bl.a. med til at stifte landets første bank 
Kurantbanken. 
 
På Christianshavn var brødrene engagerede i handelen på Ostindien og 
Kina og fik fremtrædende poster i det nydannede Asiatisk Kompagnis 
direktion 1732. 
Michael engagerede sig desuden i den voksende handel med slaver og 
andre varer til og fra de danske øer i Vestindien.  I 1735 købte han en plads 
ved Grønnegårds havn (se Strandgade 3). Sammen med slægtningen 

Johann Wever (1699-1759), der også var tysk indvandrer, stiftede han 
o.1740 handelsfirmaet Fabritius & Wewer, der de kommende år 

investerede kraftigt i den oversøiske handel på bl.a. Vestindien. 
Efter Michaell Fabritius’ død i 1746 giftede Wewer sig med Fabritius’ enke Anna Maria (1705-1775). Han 
blev medlem af direktionen for Det vestindisk-guineiske Kompagni i 1746, som havde købt en del af 
firmaets grund i Strandgade.  
Efter kompagniets opløsning i 1754 købte Fabritius & Wever kompagniets skibsværft og nogle tilstødende 
arealer omkring Grønnegårds havn for derefter at involvere sig endnu stærkere i den nu privatiserede 
handel på Vestindien med over 50 togter de følgende år. Flere af disse skibe blev bygget på firmaets eget 
værft, herunder de to slaveskibe Ada og Geheimeråd Stampe. Muligvis var slaveskibet Susanne Jacobe også 
bygget og ejet af Fabritus & Wewer, idet Michael Fabritius havde en datter med dette ret usædvanlige 
fornavn. 
 

 
Slaveskibet Fredericia, bygget på Fabritius & Wevers værft i Strandgade 1756 

Maleri af Michael Fabritius 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/Grosserer/Michael_Fabritius
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Just_Fabritius
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%c3%b8bmand/Johan_Friederich_Wewer


 
 
 
Conrad Fabritius de Tengnagel 

 
Efter Wevers død blev firmaet ledet madame Fabritius’ søn af første 
ægteskab, der efter at være blevet adlet kunne kalde sig Conrad 
Fabritius de Tengnagel (1731-1805). Han steg hurtigt på rangstigen: 35 
år gammel blev han etatsråd, 2 år efter konferensråd.  Privatiseringen 
af handelen på Indien blev til stor økonomisk fordel for ham, samtidig 
med at han også var medlem af direktionen for Asiatisk Kompagni i 
mange år indtil han i 1785 måtte trække sig fra posten pga. en 
bedrageriskandale i kompagniet. Han omtales ”som en rigtig levemand, 
der elskede kunst, teater og musik, og han var kendt for sine livlige 
selskaber, der ofte foregik på hans smukt udsmykkede gård på 
Christianshavn eller på landstedet ”Enrum”.  
 
Just Fabritius var også skibsreder og sendte bl.a. et slaveskib til Guinea 
i 1756. Også indirekte profiterede han på slaveriet gennem nogle 
investeringer i den danske krudt- og våbenproduktion. I 1756 indgik 

han kompagniskab med J.F.Classen (1725-1792) og blev medejer af Frederikværks krudtværk og 
kanonstøberi. 
Just Fabricius ejede 1753-1771 landstedet Sølyst i Klampenborg.  
 
 
Familieforbindelser: 
 
Familien Fabritius blev gennem forskellige ægteskabsalliancer knyttet til en række andre fremtrædende 
forretningsfolk med interesser i slavehandelen. 

1. Michael datter Anna Elisabeth blev gift med baron Reinhard Iselin (1714-81), der som indvandrer 
fra Schweiz blevet ansat i firmaet Fabritius & Wewer og fik nogle år senere oprettet sit eget firma 
Iselin & Co, der var stærkt involveret i trafikken på Vestindien med i alt 65 togter. Han drev 
desuden også et sukkerraffinaderi i København. Efter et slagtilfælde i 1777 fik hans hustru tilladelse 
til at drivehandelsfirmaet og de store godser, som Iselin havde købt. 
Efter Iselins død giftede hun sig i 1783 med den hovedrige J.F. Classen. 
 

2. En anden datter Charlotte (1745-1766) blev gift med Peter van Hemert (1734-1810) der forskellige 
industrivirksomheder langs Mølleåen, bl.a. Brede værk.  Hans far var Joost van Hemert (1696-
1775), grundlægger af det store handelshus Joost van Hemert & Sønner med i alt 95 sejladser til 
Vestindien i årene 1747-1807. 
Joost var desuden i direktionen for alle daværende handelskompagnier samt Kurantbanken 
sammen med bl.a. brødrene Fabritius. Han blev gift med Petronella, enke efter vinhandler Anthony 
Behagen og dermed stedfar til den senere sukkerraffinaderi-ejer i Standgade, Gysbert Behagen 
(1725-1766). 

 
Relationer til Christianshavn. 
Den første generation af familien boede ikke selv på Christianshavn til trods for deres mange økonomiske 
interesser i i Strandgade og ”Madam Fabritius’ Plads”, der i 1820 blev solgt til Jacob Holm. 
Conrad Fabritius de Tengnagel købte dog i 1778 Strandgade 34 med tilhørende nyopførte pakhus på 
hjørnet Standgade/ Skt.Annægade. 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Conrad_Fabritius_de_Tengnagel
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Conrad_Fabritius_de_Tengnagel
http://da.wikipedia.org/wiki/Enrum
http://da.wikipedia.org/wiki/Johan_Frederik_Classen
http://da.wikipedia.org/wiki/Enrum
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Monarki_og_adel/Baron/Reinhard_Iselin
http://runeberg.org/dbl/7/0323.html


De fleste medlemmer af Fabritius-dynastiet ligger desuden begravet i krypten under Christians kirken. 
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Steffen Lindvald: Christianshavn, bd.1, København 1948, s.24 
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