
Berg, Jens Jensen 
Født 1760 i København, skippereksamen i København 1776, død 1813 

Betalt skat af varer til/fra vestindien og Guinea i 1785, 87 og 90 samt af varer til og fra Ostindien i 1791 og 

1794. 

Berg er en af de bedst kendte slavekaptajner, bl.a. fordi han i 1810 skrev en selvbiografi. Efter at han som 
fatigt Vaisenhusbarn fik kontakter til arveprins Frederik, kom han som 15-årig på navigationsskole, hvor han 
bestod eksamen og derefter sejlelde nogle gange til styrmand til Vestindien. 
Han blev ansat ved Østersøisk-guineisk Selskab i 1782 og sejlede samme år som 1.styrmand med 
slaveskibet Christiansborg til Guinea. Rejsen varede 2½ år og efter hjemkomst til København blev han 
udnævnt til skipper på Christiansborg, da det igen stævnede mod Guinea i 1785.  De blev en dramatisk rejse 
pga. et blodige slaveoprør efter afsejlingen fra fort Christiansborg. Berg blev i 1790 udnævnt til skipper på 
samme skib, som han sejlede til Vestindien fire gange i perioden 1786-90, afbrudt af endnu en slaverejse til 
Guinea i 1787 som skipper på fregatten Fredensborg.  
Sine sidste år som aktiv skipper anvendte han på 3 rejser til Ostindien: 
 
Rejser til Ostindien: 
1791-94: Skipper på SKATMESTER GREV SCHIMMELMANN til Bengalen og Madras 
1794-96: Skipper på samme skib til Ostindien 
1796-98. Skipper på Hvide Ørn til Ostindien 
 
Berg gik derefter i land som en velhavende mand med titel af grosserer 

 
Slaveskibet Fredensborg ved afsejlingen i 1787 med Berg som kaptajn 

Relationer til Christianshavn.  
Berg blev en velhavende mand med eget palæ i Dronningens Tværgade 3 og sukkeraffinaderi i Helsingør. 
Men han er noteret for at have boet i et ikke nærmere angivet hus i Brogade i 1790.  
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