
Holmsted & Feddersen 
 

En af de førende forretningsmænd i første halvdel af 1700-tallet var Frederik Holmsted (1683-1758). Han 

startede sin karriere som bogholder i Ostindisk Kompagni og senere Det vestindiske-guineiske Kompagni. 

Som ansat i sidstnævnte kompagni tog han initiativ til købet af øen St.Croix i 1733, der for alvor satte skub i 

det danske sukkereventyr.  

Han var fortaler for, at staten burde overlade slavehandelen til private og i stedet koncentrere sig om den 

mere givtige sukkerhandel. Så i 1745 indgik kompagniet derfor en aftale med private københavnske redere, 

som fik eneret på at handle på Guineakysten og Vestindien. 

Holmsted gik selv ind i slavehandelen og oprettede i 1747 sammen med bl.a. Andreas Bjørn Det 
Almindelige Kompagni, hvor han også kom i direktionen. Han var desuden selv ejer af slaveskibet 
Postillionen. 
I 1734 blev han udnævnt til borgmester i København. Han fik efterhånden også titel som både justits- og 
etatsråd. 
Holmsted investerede også i den opblomstrende tekstilindustri med en bomulds (kattun)fabrik ved 
Sortedam søen. I 1738 fik han desuden tilladelse til at oprette et linnedspinderi med tillhørende væveri et 
sted på Christianshavn. Fabrikken begyndte sin produktion af billigt tøj til bl.a. slaverne i Vestindien i i 1741 
med en arbejdskraft af op til 300 fattiglemmer.  
 

Relationer til Christianshavn: 

I 1728-29 var Holmsted ejer af Strandgade 28 og fra 1729-69 (i en periode sammen med svigersønnen Chr. 

Lintrup) af det ene af de to gavlhuse i Strandgade, der senere blev slået sammen med nabogården under 

navnet Behagens gård (Strandgade 26). Desuden ejede han – i en periode sammen med sin anden 

svigersøn Franz Feddersen  - 1729-1739 en mindre grund på den anden side af gaden, som senere blev solgt 

til Asiatisk Kompagni. 

Familieforbindelser:   

1. Datteren Mette (1722-93) blev i 1742 gift med Christen Lintrup (1703-72), der som ansat i Asiatisk 

kompagni havde tjent en formue på rejser til Kina.  Efter sit bryllup købte han flere godser på 

Sjælland og blev i 1756 adlet under navnet Lindencrone.  

2. Datter Johanne blev 1732 gift med naboen og kompagnonen Franz Feddersen (1701- 1750).   

 

Franz Feddersen var også knyttet til Asiatisk Kompagni, hvor han var ansat som sekretær i 

Trankebar i 1720’erne. På vej hjem til København døde hans hustru Utilia Elisabeth Ravn på øen St. Helena 

1729. Hjemme i Danmark blev han ansat som bogholder i såvel Asiatisk som Vestindisk-Guineisk Kompagni.   

I 1732 blev han gift med Johanne Holmsted, hvorefter han sammen med sin nye svigerfar oprettede firmaet 

Holmsted & Feddersen, der investerede i bl.a.slavehandelen. 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Borgmester/Frederik_Holmsted


Under opholdet i Indien havde Feddersen lært den engelske købmand Charles Barrington at kende. Han 

havnede i 1730’erne i København, hvor Feddersen skaffede han dansk statsborgerskab ved at hævde, at 

Barrington kom fra St.Croix.  Hermed fik Barrington adgang til et dansk søpas, ret til at handle med slaver i 

den danske frihavn på St.Thomas, ret til at foretage rejser i Vestindisk-guineisk Kompagnis navn – alt 

sammen nødvendigt for at realisere et projekt om at købe billige slaver på Madagascar og sejle dem til 

Vestindien om bord på skibet Grevinden af Laurvigen, som han chartrede hos kompagniet, der på dette 

tidspunkt havde opgivet sit monopol på slavehandelen. Turen i 1737-39 blev en fiasko, da det kunne 

lykkedes at indkøbe omkring 50 slaver på Madagascar, hvoraf kun halvdelen overlevede turen, inden de 

blev solgt på auktion i byen Charlotte Amalie på den danske ø St.Thomas.  Barrington, der blev efterladt på 

Madagascar efter et ægteskab med en lokal kongedatter, blev dyrt bekendtskab for kompagniet med et 

samlet underskud på over 23.000 rdl. 

 

Relationer til Christianshavn: 

Feddersen boede først i Strandgade 27, men købte i 1748 den nuværende ejendom Strandgade 24, som 
han fik ombygget til nogenlunde samme udseende som i dag. Desuden var han ejer af en mindre grund på 
den anden side af Strandgade sammen med sin svigerfar Holmsted i årene 1729-1739. 
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