
Prætorius og Meinert 
 

I løbet af 1700-tallet indvandrer flere medlemmer af denne vidt forgrenede sønderjyske præste- og 
degneslægt til København, hvor de bliver yderst aktive i handelen med slaver og slaveproducerede varer. 
Den første var Lorentz Prætorius (1708-1781). Han fik fra en fornem karriere i statsadministrationen som 
bl.a. kommitteret og senere deputeret i Det vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer med titler 
som kammerråd, justitsråd og konferenceråd. Han var desuden medlem af den hernnhutiske 
Brødremenighed og hovedmand bag dens missionsforsøg ved de danske slaveforter på Guineakysten. 
 
Han ansatte i 1763 sin nevø Andreas Meinert (1742-1809) som fuldmægtig i generaltoldkammeret.  
Meinert blev senere chef for Dansk-guineisk Renteskriveri og ejer af et privat handelsfirma Meinert & Co. 
I 1791 flyttede han til Christianshavn, hvor han sammen med sin halvfætter Jeppe Prætorius og andre 
”medinteressenter” købte ejendommen Strandgade 26 med det tilhørende ”forrige Behagenske 
Sukkkerraffinaderi”. 
Andreas Meinert blev boende på Christianshavn til sin død og blev begravet i familiegravstedet i krypten 
under Christians kirken.  Familien blev boende i Strandgade til 1819. Hans søn Nicolai (1791-1877) drev 
firmaet videre, mens to døtre begge blev gift med hver en søn af den anden christianshavnsk 
forretningsmand med interesser i handelen på Vestindien, Peter Fenger. 
 
En anden slægtning var Det mest succesrige forretningsmand i slægten var dog Jeppe Prætorius (1745-
1823), der blev en succesrig forretningsmand med tætte relationer til slavehandelen. Han blev født som søn 
af en farver i Skælbæk ved Tønder og kom som ung til København, hvor han blev ansat som bogholder ved 
det ”Slavehandelssocietet”, som H.F. Bargum fik oprettet i 1765. Efter at dette firma var gået fallit, blev 
Jeppe Prætorius i 1781 ansat som bogholder ved det nye Østersøisk- Guineisk Handelsselskabs 
sukkerraffinaderi i Amaliegade samtidig med, at han drev sine egne private forretninger. 
 
 

 
Jeppe Prætorius og konen Elisabeth Lemvig (1747-1807), født på Christianshavn som datter af kancelliråd Fr. Lemvigh (Kgl. 
Bibliotek) 

 
Slavehandel med sjældent en god forretning. Det også det nye handelsselskabs driftsregnskab viste et 
underskud, så der blev nedsat en kommission med bl.a. Prætorius som medlem til at undersøge 
regnskabet.  Kommissionen anbefalede et nedlægge selskabet og give slavehandelen fri. 
Handelsselskabet gik i betalingsstandsning i 1787, hvorefter slavehandelen på Afrika sammen med det 
krakkede firmas skibe, pakhuse, værft m.m. blev overtaget af konsortiet De Østersøiske-guineiske 
Entreprenører besående af Pingel, Meyer og Prætorius. 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Finansdeputeret/Lorenz_Pr%C3%A6torius
http://stamtavle.poulsteen.dk/getperson.php?personID=I22&tree=Poul
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Jeppe_Pr%C3%A6torius


Efter William Pingels død i 1789 trak Prætorius sig ud af konsortiet og blev erstattet af W. Duntzfelt, 
svigersøn til konsortiets virkelige ejer og største aktionær Fr.de Coninck. 
Prætorius –nu med titel af grosserer – fortsatte med sit eget firma den indbringende slavehandel de sidste 
år frem til forbuddet 1803.  I 1797 ejede han skibe til en samlet tonnage på godt 500 t. Rederiets samlede 
sejladser til Vestindien er opgjort til mellem 20 og 29. 
Prætorius var en af de helt store slavehandlerer. Hans konsortium købte i alt 2668 slaver op i Guinea, og 
som enejer af slaveskibene Jomfru Anna Maria, Generalinde Walthersdorff og Kongen af Assianthe var han 
ansvarlig for opkøb af 1109 slaver i perioden 1795-1802. 
Sidstnævnte skib nåede i alt 3 ture over Atlanten med i alt 692 overlevende slaver i lasten.  På billedet ses 
det foran Kronborg på vej til Guinea-kysten i 1802 umiddelbart inden forbuddet mod slavehandel.  Skibets 
kaptajn Heich Meinertz var for øvrigt også christianshavner. Efter forbuddet mod slavehandel blev det solgt 
tl en reder i Norge. 
 

 
 
 
Den økonomiske krise efter nederlaget til englænderne 1807 ramte Prætorius hårdt, men han overlevede 
økonomisk og blev i 1812 udnævnt til etatsråd.  Efter sin død 1823 blev han begravet på Assistens 
kirkegård. 
 
Prætorius-familien havde også medlemmer, der arbejdede på de danske slaveøer.  
Jeppes bror Johannes Prætorius (1750-1826) omtales som fuldmægtig, prokuratur og bogholder på St.Croix 
fra 1777. På et tidspunkt efter 1790 flytter familien til København. Ved folketællingen i 1801 boede 
Johannes Prætorius ”fra Vestindien” i Købmagergade 18 med kone, 3 børn og 8 tjenestefolk, herunder den 
20-årige Jack (neger).  
 



  
Johannes Prætorius må være den J. Prætorius, der i 1789 annoncerer en auktion over 249 negre fra 

Guldkysten, som netop var ankommet med det danske slaveskib General Huth. Det var bygget på Carl 

Wilders værft på Christianshavn i 1778 og var i 1789 ejet af Østersøisk-guineisk Selskab, hvor Jeppe 

Prætorius var ansat 

Også Jeppe Prætorius to fætre Stephen Henrich og Friedrich Christian Prætorius fik indbringende stillinger 
på St. Croix. Stephen (1749-1817) fik sit første kontorjob i 1773 og avancerede senere til bl.a. toldforvalter i 
Christianssted, inden han forlod øen i 1798.  
Broderen Friedrich Christian (1752-1801) boede hos sin fætter Johannes i 1874 og blev endte som 
vejermester i Christianssted 1787-1801. Han blev ikke gift, men en mulatkvinde fødte ham sønnen Christian 
i 1793. Mor og søn endte deres dage som fattigfolk på plantagen Salt River. 
Ud over disse veletablerede slægtninge til Jeppe Prætorius kendes en række andre mænd og kvinder med 
Prætorius som efternavn på øerne. Mange af dem som slaver eller fattige daglejere på plantagen 
Høgensberg. 
 
 
Relationer til Christianshavn: 
Jeppe Prætorius var medejer af ejendommen Strandgade 26   i 1791.  Året efter flyttede han til Overgaden 
neden Vandet 39, hvor han og senere hans arvinger boede frem til 1859. 
 
Kilder:  
http://www.vifamilies.org/images/Praetorius.doc 
http://johnoglis.dk/genealogi/getperson.php?personID=I71529&tree=JM 
http://www.geni.com/people/Jeppe-Pr%C3%A6torius/5432969484770069818 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Jeppe_P
r%C3%A6torius 
http://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces 
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