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Bernt Jensen Mørch (1729-1777) er nok den mest kendte slavekaptajn takket være en del kilder, grundig 
research og omtale i forfatteren Thorkild Hansens slavetrilogi. 
Han blev født på Christianshavn som skippersøn og stod som 16-årig til søs. Senere blev han ansat i Det 
vestindiske-guineiske Kompagni, og da han 1753 giftede sig med en christianshavnsk skipperdatter var han 
allerede overstyrmand.  I 1755 løste han skipperborgerskab, og samme år sejlede han som kaptajn med 
fregatten Ebenezer til Guinea efter slaver.  

 
I de følgende år træffes han som kaptajn for andre danske 
slaveskibe. 1759 drog han således ud med Debora til Guineakysten, 
hvor han tog 228 slaver ombord, hvoraf 197 overlevede turen. I 
1762 og 1764 var han chef på fregatten Fortet Christiansborg og 
1777 på fregatten Christiansborg. Dette skulle blive hans livs sidste 
rejse; under opholdet i Afrika blev han syg og døde ved logen Keta. 
Mørch havde tilsyneladende en god økonomi, for i 1768 købte han 
et anseligt hus på Christianshavn i Overgaden oven Vandet 46. Han 
havde dog også en del gæld, så arven til hans kone og børn blev 
beskeden. 
For Mørch var slavehandel ikke noget moralsk problem, men blot en 
handel der krævede specielle færdigheder. Der er derfor heller ikke 
noget mærkeligt i at der blandt hans efterladte papirer findes en 
Christendommens Catechesations-Bog.  
Et afskedsbrev fra Mørch til hans kone forud for hans sidste rejse 
viser ham som en omsorgsfuld familiefar.  
 

 
Relationer til Christianshavn: 
Mørch er som nævnt født, opvokset og gift på Christianshavn, hvor han 1768 købte gavlhuset Overgaden 

oven Vandet 46. 
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