
Lind, Jens 
Skipper Jens Lind, født ca. 1765, boede i 1801 til leje hos skibsredder og brygger J. D. Vogel i Strandgade 30.  
I hans husstand indgik en 16-årig negerslave ved navn Petrus.  
 Han sejlede bl.a. til Vestindien og blev så velhavende, at han også fik råd til at købe sine egne skibe til 
transportere slaver til Vestindien både før og efter slavehandelsforbuddets ikrafttræden i 1803. 

• Håbet i 1787 

• Albertine Wilhelmine i 1797- 98 og 1800 med henholdsvis 166 og 139 overlevende slaver. Skibet 
solgt i Vestindien i 1802. 

• Martha Magdalena i 1801, 1803 og 1804 med henholdsvis 137, 176 og 176 slaver ved ankomsten 
til Vestindien 

• Kronprinsesse Maria i 1803 med 409 slaver ved ankomsten. 

• Experiment i 1803 med 143 overlevende slaver. 

• Nicoline i 1805 med 302 slaver 

• Christiansborg i 1806 med 133 slaver ved ankomsten. 
 

I 1803 overtog han godserne Rosenfeldt og Iselingen ved Vordingborg efter familien Iselin for 600.000 rdl.  
Året efter var han dog nødt til at sælge for blot 260.000 rdl. 
 
Familieforbindelser: 
Lind var gift med Antonette Philipine Wrisberg, der sandsynligvis var i familie med den 6 år ældre Johan 
Peter Wrisberg, der i 1801 havde orlov fra sin stilling som guvernør for de danske slaveforter i Guinea.  Han 
boede på dette tidspunkt i Lille Strandstræde med sin familie og en husstand, der bl.a. omfattede 5 
negerslaver. Senere vendte han tilbage til guvernørposten i Guinea, hvor han fortsatte med at drive 
slavehandel, bl.a. som ejer af slaveskibene Albert og Robust, der i 1800 bragte over 600 slaver fra Guinea til 
St. Croix. 
 
Relationer til Christianshavn 
Jens Lind var bosat i Strandgade 30 og ejede desuden et pakhus i Overgaden neden Vandet mellem Skt. 
Annæ Gade og Bådsmandsstræde 
 
Kilder: 
Databasen Danske skippere, styrmænd og skibe 
Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008. Christianshavns Kvarter 
Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til gamle bygningers Bevarelse, 1993 
Hernæs, Per O., 1992: The Danish Slave Trade from West Africa and Afro-Danish Relations on the 18th-
Century Gold Coast. Trondheim, University, 1999, s. 130 ff 
K.Lauring: Slaverne dansede og holdt sig lystige. Gyldendal 2014, s. 336 ff. 
https://www.google.dk/interstitial?url=http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/Hammer/Rosenfelt
.htm 
http://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces 
 
 
 

http://www.skippere.dk/index.php?site=forside
http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/christianshavn.html
https://www.google.dk/interstitial?url=http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/Hammer/Rosenfelt.htm
https://www.google.dk/interstitial?url=http://www.roskildehistorie.dk/gods/adelsgods/Hammer/Rosenfelt.htm
http://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces

