
Madsen, Lars og Bertel 
 

Øverst på listen over redere med skibe på Vestindien-ruten står Lars Madsen (eller Matzen) og hans søn 

Bertel.  Deres rekord lyder på i alt 123 togter i perioden 1763- 1789, jævnt fordelt med 4-5 pr. år. Begge 

startede karrieren som sømænd for derefter at blive kaptajn på egne skibe og senere skibsredere og 

forretningsmænd med titel af agent. 

Lars Madsen (ca. 1720-81) fik borgerskab som skipper i 1745. I 1752 kom han for første gang til Vestindien 
som kaptajn på den christianshavnske købmand Peter Casses skib Enigheden på det, der dengang var 
rekordtid: 151 dage frem og tilbage. 
Senere gik han på land som reder og var i perioden 1763-81 manden bag 77 togter til Vestindien.  Bl.a. 
ejede han i 1779 sammen med H.P.Kofoed og andre investorer fregatterne Laurentius, Cornelius og 
Elisabeth.  I 1762 ankom hans skib Aletta til St.Croix med 403 slaver ombord. Ved afrejsen fra Guinea-
kysten var skibet lastet med 504 slaver, så 20% omkom undervejs på den såkaldte mellempassage. 
I 1754-56 omtales han som brygger og ejer af Strandgade 12. Hans første kone Anne Cathrine Bertelsdatter 
fødte sønnen Bertel og døtrene Anne Marie og Ingeborg, der alle blev døbt i Vor Frelser kirke. Hun døde i 
1755, hvorefter Lars Larsen giftede sig med en enke ved navn Mette Munck og flyttede til ejendommen 
Torvegade 24. I 1762 boede han ikke længere på Christianshavn, men i Dronningens Tværgade, hvor han 
betegnede sig selv som brygger og skibskaptajn. Husstanden omfattede dengang foruden Mette Munck 
seks tjenestefolk, så han har været en velhavende mand. I 1764 fik han privilegium på at oprette et 
sukkerraffinaderi i København.  
Så sent som i 1779 omtales han som ejer af to store vestindienfarere.  
Inden sin død i 1781 oprettede han og hustruen et testamente, hvor der bl.a. blev afsat 2000 rdl. til de 
fattige i Almindeligt Hospital og 1000 til en svigersøn. Resten af formuen blev delt mellem hans nærmeste 
Arvinger, herunder de 3 børn af første ægteskab. 
 
Familie: 
Anne Marie (1752-1807) blev gift første gang med brygger Johan Henrik Fribert og anden gang med 
infanterikaptajn Carl Bang, der 1790-91 var ejer af Farumgård 
Ingeborg (1754-1781) blev efter sit første ægteskab med kaptajn Niels Mohrum gift med Carl Bangs bror, 
lægen Frederik Bang (1747-81). 
 
Bertel Madsen (1751-1806) gik i sin fars fodspor. Efter skippereksamen blev han styrmand på Søeridderen  
på et togt til Vestindien, som han de følgende år frem til  1778 besejlede som kaptajn på sin fars skib  
Margrethe og Elisabeth. Efter faderens død i 1781 blev han selv reder med titel af agent.  
Efter afslutningen på den amerikanske uafhængighedskrig kom Madsen i økonomiske vanskeligheder: 
Han blev nødt til at optage store lån i 1782-83, men kom ovenpå igen og var de følgende år i stand til at 
sende skibe til Vestindien i alt 39 gange. 
Han fik også råd til i 1783 at købe og ombygge ejendommen Strandgade 4, der blev udvidet med et pakhus 
i baghaven.  Seks år senere fik han bygget endnu et pakhus, det nuværende Strandgade 4a.  
Bertel forblev ungkarl. Ved folketællingen i 1787 omfattede hans husholdning en pakhusforvalter, en kusk 
og 2 skriver.  
 Han holdt også 4 slaver, som han formentlig har købt i Vestindien, nemlig Tobias (26 år), Johan Peter (37), 
Wilhelmina (35) og Cloi (49).  
Få år senere gik han fallit og måtte flytte op til Farum, hvor svogeren Carl Bang lod opføre et lille hus til ham 
og en medbragt slavinde. Det fremgår af denne kilde: 
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Til Amtmand Scheel Plessen. Pro Memoria. 
Efter min svoger hr. agent Matzens forlangende, som for nærværende tid opholder sig i Farum by, 
Kiøbenhavns amt, skal jeg i følge forordningen tilmelde deres excellence, at en slavinde, som fra Vestindien 
af er hans ejendom, ved døden er afgået, og intet har efterladt sig noget, som er hende tilhørende. 
 
Kiøbenhavn, den 8. april 1794. 
Bang. 
 
Ifølge folketællingen 1801 havde Madsen på dette tidspunkt en dansk husholderske ved navn jomfru Ane 

Tausen.  

 

Relationer til Christianshavn: 

Lars og Bertel Madsen har boet flere steder på Christianshavn: Torvegade 24, Strandgade 12 samt 

Strandgade 4. 
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