
SCHIMMELMANN-FAMILIEN 
 

H.C. von Schimmelmann og hans søn Ernst er utvivlsomt de personer, der spillede den mest centrale rolle i 
den danske slavehandels historie. Dels fordi de begge havde topposter i den danske stats finans- og 
handelsadministration, dels fordi de begge blev hovedrige på at udnytte deres politiske indflydelse til at 
skaffe sig selv profitable indtjeningsmuligheder som plantage- og sukkerraffinaderiejere, skibsredere, 
storaktionærer og producenter og leverandører af handelsvarer i trekantshandelen. 
Heinrich Carl von Schimmelmann (1724-1782) stammede fra Pommern, hvor han som ung havde tjent en 
formue på at servicere den preussiske konge med krigsleverancer og forskellige finansielle transaktioner.  
Nogle af pengene blev investeret i store godser i Holsten, hvorefter han i 1761 blev hentet til Købehavn 
som finansiel rådgiver for den danske regering. Det lykkedes ham at sanere statsfinanserne ved hjælp af en 
ekstraskat, bortsalg af krongods og nye lån. Som tak blev han udnævnt til skatteminister, baron og senere 
lensgreve. 

 
Han havde også tid til at varetage sine private økonomiske 
interesser.  I 1763 købte han de 4 store kongelige plantager i 
Vestindien samt det store sukkerraffinaderi på Christianshavn, 
der tidligere havde tilhørt Vestindisk-guineisk Kompagni til en 
yderst favorabel pris. Han blev også skibsreder og købmand i 
stor stil foruden at være storaktionær i de forskellige danske 
handelskompagnier. 
Det schimmelmannske forretningsimperium blev udbygget til 
også at omfatte produktion og levering af nogle af de varer, der 
indgik i byttehandelen med slavehandlere i Afrika: geværer, 
krudt, tekstiler, brændevin/rom, fødevarer m.m. Hertil kom 
forsyninger af redskaber, byggematerialer, fødevarer m.m. til 
plantagerne i Vestindien.  Schimmelmann erhvervede sig derfor 
3 store godser i Jylland og i 1768 det nordsjællandske gods 
Hellebækgård med tilhørende land- og skovbrug og forskellige 
industrianlæg, herunder geværfabrikken Kronborg med 
monopol på at levere håndskydevåben til det danske 
militærvæsen og til eksport. 
 
Ved sin død i 1782 var Heinrich von Schimmelmann Danmarks 
rigeste mand med en anslået formue på 5 mio rigsdalere. 

 
 
 

Den ældre Schimmelmann med et maleri af sin 
hustru samt en afrikansk page, som datidens 
overklasse yndede at omgive sig med. 



 
 

Ernst Heinrich von Schimmelmann (1747-1831) var som 
ældste søn blevet grundigt udlært i ind- og udland til at 
overtage såvel faderens forretningsimperium som hans 
position i centraladministrationen med dens mange 
kamre, råd, kommissioner og udvalg. Efter statskuppet i 
1784 sad han sammen med A. P. Bernstorff og Christian 
Ditlev Reventlow som dobbeltmonarkiets reelle herskere. 
Han bestred blandt meget andet posten som finans- og 
handelsminister og var medlem af gehejmestatsrådet.  
 
Ved siden af sine offentlige embeder ledede han også det 
omfattende familieforetagende med det pompøse navn 
Det Grevelige von Schimmelmannske Fideikommis’ 
Arvinger. Schimmelmann senior havde I sit testamente 
valgt denne konstruktion for at sikre, at hans livsværk ikke 
blev ødet væk af arvingerne. De 3 sønner fik hver sit gods, 
men ellers måtte de og de kvindelige arvinger nøjes med 
det årlige udbytte af de øvrige, nu båndlagte aktiver, der 
ikke kunne samles. 
Blandt dem gav de 4 sukkerplantager på de 3 vestindiske 
øer med over 1000 slaver det største overskud (i snit 
161.000 rdl frem til 1806), efterfulgt af sukkerfabrikken 
med 63.000 og geværfabrikken med en årlig profit 30-

40.000 rdl. 
Ernst Schimmelmann residerede som familiens overhoved i det imponerende palæ i Bredgade (nu Odd-
Fellowpalæet), på Hellebækgård eller på landstedet Sølyst i Klampenborg, hvor han og hustruen Charlotte 
holdt salon for tidens førende politikere, kunstnere og videnskabsmænd.  
Som ung havde han været på dannelsesrejse rundt om i Europa, hvor han blev stærkt optaget af de 
humanistiske oplysningsideer.  



På grund af disse og nok især samfundsøkonomiske og udenrigspolitiske overvejelser tog han initiativ til  
forordningen af 1792 om forbud mod slavehandel med virkning fra 1803. 
Under Revolutions- og Napoleonskrigene støttede han købmændenes og redernes ønske om konvojering af 
neutrale danske handelsskibe og bidrog derved til den udvikling, der førte til konfrontationen med 
Storbritannien i 1801 og igen i 1807. Som finansminister blev han gjort ansvarlig for statsbankerotten i 1813 
og måtte derfor tage sin afsked som finansminister. 
Han beholdt dog sin plads i Gehejmestatsrådet og var udenrigsminister fra 1824 til sin død i 1831. 
Også privatøkonomisk gik det ned ad bakke for Ernst Schimmelmann som følge af den økonomiske krise og 
Lavkonjunktur. Rederi- og raffinaderivirksomheden gav efterhånden underskud, især efter tabet af Norge, 
ligesom plantagedriften som følge af prisfald på råsukker og naturkatastrofer. Hans personlige formue 
svandt ind, så han måtte bede om udsættelse af sin skattebetaling i sine sidste leveår. 

 
Heinrich Ludvig Ernst von Schimmelmann (1743-1793) var nevø til H.C. Schimmelmann og blev i 1765 
ansat som bogholder hos sin farbror i København. Et par år senere blev han sendt til Vestindien for at 
bestyre familiens plantager. Her fik han de følgende år en del embedsposter og i 1773 og igen i 1780 
udnævnt til generalguvernør med rang af generalmajor. 
Han blev i 1775 gift med Henriette Cathrine Schäffer(1741-1816), datter af den hollandske generalguvernør 
i Cape Town og enke efter Thomas Vilhelm Schäffer, der var byfoged på Skt. Thomas. Ægteparret vendte i 
1788 hjem til København, hvor de bosatte sig i et palæ i Amaliegade (nuværende nr 23).  
Ved folketællingen i 1801 havde Henriette, der nu var blevet enke 4 slaver i sin hustand 
1. Hans Jonathan (17), Tiener (neger) 
2. Sabina Helena (40) – neger, Kammerpige 
3. Emiliane Regina (36) –neger, Kammerpige 
4. Juliane Sophie (17) – neger, stuepige 
 
Den nærige fru Schimmelmann nægtede at give Hans Jonathan sin frihed til trods for, at han som frivillig 
havde kæmpet mod englænderne i slaget på rheden samme år. Hun anlagde og vandt en retssag og brugte 
sin ejendomsret til at få ham sendt tilbage til sukkerplantagerne i Vestindien. Han undslap og kom på 
forunderlig vis til Island - Læs beretningen om Hans Jonathan 
 

 
Relationer til Christianshavn. 
Ingen af familien Schimmelmanns ejendomme, der lå på området med den nutidige adresse Strandgade 3, 
eksisterer i dag.  
Det store sukkerraffinaderi blev i begyndelsen af 1800-tallet købt af kornhandler Hans Puggaard og dennes 
svoger Alfred Hage, der senere anvendte bygningen som kornmagasin. I 1857 indrettede firmaet 
Halberstadt & Co en dampmølle i bygningen, der senere måtte vige for motorfabrikken B & W.s ekspansion. 
De sidste rester af raffinaderiet blev ødelagt under det engelske bombardement af B&W i 1943. 
Administrationsbygningen blev brugt af Alfred Hage som privatbolig 1849-57 under navnet Hages Gård. I 
1912 blev det revet ned for at give plads til en boligblok.  
Det schimmelmannske pakhus i Brogade 2/Torvegade 1 led samme skæbne i 1872 pga. en gadeudvidelse. 
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I 2006 protesterede det sorte samfund I Tyskland mod opsætningen af en buste af H.C. Schimmelmann på 

kirkegården ved hans tidligere herregård Wandsbek nær Hamburg. 


