
Kock, Peter Hansen 
 

En af de 4 kaptajner, der satte rekord med i alt 16 registrerede sejladser til Vestindien, hed Peder Hansen 
Kock (1745-1817). Han kom fra Flensborg til København, hvor han fik borgerskab som skipper i 1771. De 
følgende år sejlede han til Vestindien for flere af de store rederier på Christianshavn som fx. Tutein og  
Iselin & Co. 

• 1773-74 med Jomfru Elisabeth som skipper 

•  1776-80 med Maria Margaretha som skipper 

• 1781-1788 med Baronesse Iselin, som han var medejer af sammen med handelshuset Iselin & Co, 
og derefter Bertel Madsen.  

• 1784-85 med slaveskibet Christiansborg, der bragte 395 slaver i live til St.Croix 

• 1791-1796 med Magaretha Elisabeth 
 

Ved folketællingen i 1801 havde han og hans 3. kone to tjenestepiger samt en 5-årig dreng fra Vestindien 
ved navn Peter Friemann i deres husstand. Der er sandsynligvis tale om frigivet neger (jfr. Efternavnet) eller 
måske Kock egen søn. I al fald blev drengen kaldt Peter Kock ved sin konfirmation. 
. 
Relationer til Christianshavn 

Kock var i mange ansat i et af de mange christianshavnske rederier og boede selv i 1787 med sin familie på 
matrikel 179 på Christianshavn, der i dag er en del af Overgaden oven Vandet 44-46.  Men han var en 
rastløs mand efter at han i 1795 var gået på land for at blive byens waterschout, d.v.s. at han havde til 
opgave at registrere over alle i København, der ville "fare på koffardi". 
 Samme år købte han Overgaden oven Vandet 12-14, som dog blev solgt samme år. Derefter blev han i 
1797 ejer af Overgaden oven Vandet 22 gennem et ægteskab med enken i huset. Til slut købte han I 1800 
naboejendommen Overgaden oven Vandet 20 for at bygge et helt nyt hus på grunden. 
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