
STRANDGADE 46:ANDREAS BJØRNS GÅRD 
 
I 1732-33 opkøbte storkøbmand Andreas Bjørn hele den store grund mellem Strandgade, Overgaden 
neden Vandet, Bådsmandsstræde og Christianshavns kanal, der havde været anvendt til tømmerplads.Her 
fik han opført en fornem privatbolig på hjørnet af Strandgade  og Bådsmandsstræde til sig selv samt en 
række pakhuse langs Strandgade (nu nr. 48-50) samt et endnu bevaret pakhus mod Christianshavns kanal  
(nr. 4). 
 

 
Figur 1 På kortet ses Bjørns store grund, der i 1757 langt fra var helt bebygget. De to andre billeder er Bjørns gård samt det 
bevarede pakhus mod Kanalen. 

Bjørn var kraftigt involveret i koloni- og slavehandel med 
eget skibsværft og rederi samt store investeringer i først 
Vestindisk- guineisk Kompagni og senere Det almindelig 
Kompagni. 
Efter hans død i 1750 overtog enken Margrethe Lenz og 
dennes nye mand Emanuel Thygesen ejendommen og dele 
af forretningen. De blev efterfulgt af datteren Karen Bjørn 
og hendes mand Thyge Rothe. I 1756 overlod Thygesen sin 
del af Bjørns virksomhed til nevøen Thyge de Thygesen, 
der som medejer af firmaet Ryberg & Thygesen var 
ansvarlig for ikke færre end 94 togter til Vestindien. 

Efter at Bjørns familie solgte ejendommen i 1766, fulgte en lang række ejere af overvejende britisk 
herkomst frem til 1812: William Chippendale, Charles Selbye, Th.Bourke, Chr. MacEnvoi, Robert Tuite, 
John Good ,  John K. Thompson og John Duncan, alle med relation til Vestindien og for fleres 
vedkommende også til gruppen af plantageejere.  
Det var sandsynligvis Chippendale, der tog initiativ til at få bygget sukkerraffinaderiet UNION HOUSE i et af 
de tidligere pakhuse mod Strandgade (nu nr. 48), der brændte i 1804. Ved folketællingerne 1787 og 1801 
var personalet (et sukkermester samt omkring 10 andre ansatte) indlogeret i det store bygningskompleks 
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sammen med nogle andre lejere og en del tjenstefolk. Også sukkerraffinaderiejerne John Dungan og John 
Good havde deres privatbolig her i 1787. 
Slaveskipperen Joseph Briggs har sandsynligvis også boet her, for i 1801 omtales hans enke og søn som 
logerende.   
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