
LANGEBROGADE 1/APPLEBYS PLADS 
 

Den engelsk-fødte rebslagermester Peter Applebye erhvervede sig i perioden 1742-57 ved køb eller 
kongelige gavebreve de to store matrikler nr. 199-200 mellem Overgaden oven Vandet, Volden, 
Dronningensgade og Sønder Voldstræde samt en lang strimmel jord langs Langebrogade, hvor der blev plads 
lang grundmuret reberbane.  
Han fik senere også tilladelse til at opfylde det trekantede område mellem van Ostens Plads og volden. Det 
fik navnet Engelskmandens Plads, men er i dag opkaldt efter grundlæggeren. 
 

 
Luftfoto  fra  før 1900 af den sydvestlige del af Christianshavn med Applebyes skibsværft. T.h. ses Holms arbejderhuse i den tidligere 
reberbane. 

Applebye nøjedes ikke bare med at producere og levere reb til datidens mange københavnske sejlskibe, her 
under skibe til den transatlantiske slavehandel. Med statsstøtte fik han i 1759 indrettet sit eget værft på 
Applebys Plads. Dermed var der skabt basis for et privat rederi og dermed direkte forbindelse til den 
profitable handel på Vestindien. De følgende år kom det er Applebye-skib til de danske slaveøer i alt 40 gange. 
 
Applebys Plads senere skæbne:  

Efter Peter Applebye seniors død i 1774 arvede sønnen Peter og svigersønnen John Brown virksomheden, 
men uden større succes. I 1806 delte skibsreder Andreas Buntzen og firmaet Black & Co pladsen med 
skibsværftet. 
 I 1833 overtog grosserer Jacob Holm området. Han fortsatte med at bygge skibe og omdannede den lange 
reberbane ved Langebrogade til arbejderboliger, der for nogles vedkommende eksisterede helt frem til 
1950’erne.  
Andre steder på den store grund blev der bygger lejligheder: i 1930’erne den såkaldte Voldgård og i 1995-96 
endnu en boligblok ved Langebrogade. 
Hvad angår den del, der i dag har fået navnet Appleby Plads (uden –e) yderst ved havneløbet, så blev den 
købt af De danske Sukkerfabrikker A/S i 1897, der nogle år senere startede et nyt sukkereventyr på 
Christianshavn - denne gang dog primært med roesukker fra Danmark, selv om firmaet også opførte et 
sukkerkogeri på St.Croix i 1878. 
Virksomheden, der blev stiftet i 1872 på initiativ af den driftige erhvervsmand C.F.Tietgen, var i starten en 
fusion af to eksisterende københavnske sukkerraffinaderier fra slavehandelens tid: 
1.Sukkerraffinaderiet Phønix for enden af Slotsholmen med rødder helt tilbage til 1657. Her ophørte 
sukkerproduktionen i 1888. 
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2. Et raffinaderi i Helsingørgade, som havde været ejet af bl.a. familien Tutein.  
Senere i 1909 opkøbte man også et sukkerraffinaderi i Larsbjørnsstræde 9, oprettet i 1801 af bl.a. kaptajn 

Fabritius. 

Da fabrikken i Helsingørgade brændte i 1912, blev det besluttet at centrere den københavnske 
sukkerproduktion på Applebys Plads, hvor der allerede var opført et stort pakhus for sukkerraffinaderiet 
Phønix, hvis fugl Føniks stadig sidder i relieffet på muren mod Langebro.  
Efterhånden ejede DSF en række sukkerfabrikker rundt om i landet. Skibe med råsukker fra disse fabrikker 
lagde til ved fabrikkens egen kaj på Christianshavn, hvorefter råsukkeret blev omdannet til det kendte hvide 
sukker. 
Under besættelsen blev fabrikken på Christianshavn ramt af engelske bomber og måtte derfor delvist 
genopbygges efter 1945. 
DSF indgik i 1989 i fusionen Danisco med bl.a. De Danske Spritfabrikker. I 2009 afhændede Danisco sin 
sukkerdivision til tyske Nordzucker, der omdøbte divisionen til Nordic Sugar. Og i 2011 blev Danisco opkøbt 
af den amerikanske kemikaliekoncern Dupont Nutrition Biosciences. 
Den nye ejer solgte i 2013 hele den store ejendom Langebrogade 1-3 til C.W. Obel Ejendomme, der nu 
tilbyder kunderne attraktive erhvervslejemål og kontorer. 
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