
Duntzfelt, William  
 
Duntzfelt  (1761-1809) voksede op i Indien som søn af hollandsk 
officer, der forlod familien få år efter sønnens fødsel. En dansk 
slægtning, Ole Bie, sørgede for at Duntzfeldt som ganske ung blev 
ansat af Asiatisk Kompagni som embedsmand i Trankebar og 
Frederiksnagore. Samtidig var han privat forretningsmand, der bl.a. 
tjente store penge på hvidvaskning af indtægter fra den ulovlige 
opiumshandel med Kina.  Da Ole Bie, der foruden at være guvernør 
også var storspekulant i Frederiksnagore, gik fallit i 1786, mistede 
Duntzfelt ganske vist en del penge, men takket være en stor 
egenkapital og gode forbindelser kunne han fortsætte sin karriere 
som privat forretningsmand. 
 

 
Efter en rejse til København 1788 kom han to år senere tilbage til Danmark, hvor han fik ansættelse i 
handelsministeriet (Kommercekollegiet) som ekspert i ostindiske sager med titel af agent og kammerråd. 
Desuden investerede han nogle penge i konsortiet Pingel, Meyer, Prætorius & Co., der havde fået monopol 
på den danske slavehandel efter Østersøisk-Guineisk Kompagnis fallit i 1787 og overtaget dets skibe, 
pakhuse og handelsforbindelser. 
Den reelle bagmand med 9/10 af aktierne var dog Pingels svigerfar, den stenrige Frederic de Coninck. 
Da William Pingel (1758-1789) døde, blev han erstattet af de Conincks anden svigersøn Duntzfelt. 
Konsortiet skiftede derfor navn til Duntzfelt, Meyer & Co.  Og sendte i alt 4 slaveskibe til Guineakysten i 
årene 1790-92. 
I 1792 besluttede regeringen at forbyde al slavehandel fra de danske forter i Guinea med virkning fra 1803. 
For at få flest mulige slaver sendt til Vestindien inden 1803 blev slavehandelsmonopolet ophævet for at 
skabe incitament til private skibsredere. 
Duntzfelt klarede sig fint i konkurrencen. Han blev udnævnt til agent og kammerråd og fik i 1795 
borgerbrev som grosserer. I 1797 var han Nordens største skibsreder takket være en omfattende handel på 
Ost- og Vestindien i ly af den danske neutralitet under revolutionskrigene fra 1792: Fragt af handelsvarer 
fra de krigsførende nationer om bord på neutrale danske skibe, varekøb for egen regning, særlig af kaffe, 
sukker og andre kolonialvarer, kommissioner, assurancer, endelig også bankier- og vekselforretninger. 
Ladningerne på hans skibe solgte han som regel i Kbh. ved auktioner og med mægtige avancer under de 
som følge af krigen stigende varepriser. De private rederes misbrug af neutralitetsbestemmelserne indebar 
risici for, at skibe og ladninger kunne blive beslaglagt at de krigsførende lande. Da den danske stat bøjede 
sig for de private krigsspekulanters pres og besluttede at lade krigsskibe beskytte de danske handelsskibe, 
følte Storbritannien sig provokeret til at svare igen med militære midler, hvilket førte til det berømte slag 
på Reden 1801.  
Det var ikke uden grund, at kaptajn Braun som en af heltene fra dette slag kommenterede tabet af højre 
arm på disse bitre ord: ”Det var den pris, jeg måtte betale for, at købmand Wilhelm Duntzfeldt kan servere 
to slags champagne til sine middage”1 
Duntzfelt kom også til at lide økonomiske tab som følge af Englandskrigen, men han var dog i stand til at 
beholde sit fornemme palæ i Frederiksstaden og landstedet Ordruphøj. Ved sin død under en ophold i Paris 
i 1809 var den tidligere slavehandler Københavns største skatteyder med en indtægt på 78.000 rdl.  

 
1 ”Kampen i Kongedybet”, red. af S.Mentz. Gyldendal 2001 
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I 1804 blev han kompagnon med Johannes Søbøtker ((1777-1854), der var søn af plantageejer og 
generalkrigskommissær Adam Søbøtker. Han blev uddannet hos De Coninck & Co og oprettede sammen 
med sin far sit eget rederi, der sejlede på Vestindien fra 1796. I 1820 vendte Søbøtker tilbage til St.Croix, 
hvor han blev generalguvernør i 1830’erne 
 
Familieforbindelser: 
Duntzfelt blev i 1790 gift med Marie-Henriette de Coninck og dermed også svoger til en anden 
storkøbmand William Werner Pingel, der også var involveret i den danske slavehandel 
Datteren Marie Anne blev gift med Daniel Good. 
 
Relationer til Christianshavn: 
Duntzfelt har ikke boet eller haft virksomhed på Christianshavn, men havde christianshavneren Jeppe 
Prætorius som vigtig samarbejdspartner. 
 

Kilder: 

http://www.maritime-museum.dk/videnscenter/documents/1954Smaaartikler132-137.pdf 
L.  Bie: En sort besætnings hændelser under Dannebrog. 
http://www.foreningen-trankebar.dk/45934008 
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