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Dansk slaverihistorie er ikke slut. Selvom det er 100 år siden, at 
Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA, spøger slaveriet stadig. 
Arven fra koloni tiden er både velkendt og ukendt, fortrængt og 
forklaret, og det stiller krav til os om viden og engagement.
 
Kampen om de danske slaver diskuterer den rolle, slaverihistorien 
spiller og bør spille i dag. Bogens forfattere udfordrer vanefortæl
lingerne i den aktuelle, offentlige debat ved at følge sporene efter 
dansk slaveri i efterkommeres historier, arkiver og ruiner, sorte 
lakridser, kunst og litteratur. Med vidt forskellige synsvinkler og 
tolkninger bidrager de til den fortsatte diskussion om slaveriets 
plads i vores fælles historie, der hverken er sort eller hvid.
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Forord

Initiativet til debatbogen Kampen om de danske slaver udspringer af  forsk-

ningsprojektet Reading Slavery eller ”Slaveriets litteraturhistorie – kom-

parative studier af den transatlantiske slavehandels litteratur”, reading-

slavery.au.dk. Projektet er tilknyttet Aarhus Universitet, Institut for Kultur 

og Kommunikation, afdeling for Litteraturhistorie og er støttet af   VELUX 

FONDEN. Forskningsprojektet undersøger de litte rære aftryk af den 

transatlantiske slavehandel, som havde en afgørende betydning for den 

kulturelle og politiske udvikling på fire kontinenter, og lægger særlig 

vægt på en sammenligning mellem dansk og inter national slaverihisto-

rie. Et flerbindsværk om slaveriets internationale litteraturhistorie er  

under forberedelse. Perspektivet i Kampen om de danske slaver  er dog den 

nationale debat. Bogens bidrag ønsker at give læ seren en historisk,  

litterær og politisk forståelse af baggrunden for fronter i den aktuelt  

intense debat i medierne om Danmarks fortid som slaverination.

Tak til Aarhus Universitets Forskningsfond og VELUX FONDEN gen-

nem forskningsprojektet Reading Slavery for støtte til udgivelsen. Tak til 

Karina Bell Ottosen, Aarhus Universitets forlag, for kyndig redaktion.

Bidragydere 246
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frits andersen og jakob ladegaard

Indledning

For 100 år siden solgte Danmark De Vestindiske Øer til USA. 25 millio-

ner dollars skiftede hænder, og Dansk Vestindien blev til De Amerikan-

ske Jomfruøer. Men øernes historie kunne vi ikke sælge. Danskerne  

havde uigenkaldeligt ændret øerne siden Sankt Thomas som den første 

kom på danske hænder i 1672. Flertallet af de beboere, der blev ameri-

kanere ved salget i 1917, var efterkommere af de slavegjorte afrikanere, 

som blev sejlet over Atlanterhavet for at arbejde i danske sukkerplanta-

ger. Øernes natur, vejnet, bygninger, kultur, sociale forhold og sprog 

bærer præg af denne historie. På samme måde kan man i det nuværen-

de Ghana, på det, der dengang hed Guldkysten, stadig se de danske for-

ter, hvorfra tusindvis af slaver blev udskibet. Det er langt væk, men de er 

steder, hvor en stor del af Danmarks historie er blevet skabt. Sporene  

efter den historie er derude. Men selvom de er mindre synlige, findes de 

også herhjemme. I Rigsarkivet ligger hyldemetervis af den danske kolo-

niadministrations dokumenter fra De Vestindiske Øer. Det Vestindiske 

Pakhus på Toldboden, hvor kolonivarerne blev læsset af skibene og  

opbevaret, og de talrige palæer, der blev opført for de rigdomme, som 

øernes sukkerproduktion skabte for plantageejere, aktionærer og den 

danske stat, ligger endnu i gaderne omkring Amalienborg. Og endelig 

findes der en arv fra kolonitiden, som er mindre håndgribelig, men ikke 

mindre virkelig. Den eksisterer i vores kollektive forestillinger, vores 

måder at tale og tænke om øerne og deres plads i Danmarks historie på. 

Og måske findes den også mindre bevidst i vores måder at tænke og tale 

om andre fænomener på: Fra portrætteringen af afrikanere på kaffe-

dåser, slikposer og i børnebøger til den aktuelle politiske debat om  

indledning  9
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indvandrere og bådflygtninge på Middelhavet. En nation kan sælge en 

del af sit territorium, som Danmark gjorde i 1917, men den kan ikke und-

slippe sin historiske arv. Denne arv – materiel og forestillet, økonomisk, 

kulturel og politisk – er emnet for Kampen om de danske slaver.

Dette er ikke en historiebog, men en debatbog om den rolle, slave-

rihistorien spiller og burde spille i dag. Den er skrevet med en ambition 

om at levere et oplyst, kritisk og engagerende indspark i den offentlige 

debat om den danske slaverihistorie, der ofte er præget af fastgroede  

fortællinger med forudsigelige spørgsmål og svar. Bogens bidrag er 

skrevet fra forskellige vinkler. Hovedparten af forfatterne er forskere, 

der skriver om emnet fra hver deres faglige ståsted. Det gælder histori-

kerne Gunvor Simonsen, Pernille Ipsen og Hermann von Hesse, idé-

historikeren Astrid Nonbo Andersen, antropologen Nathalia Brichet, 

kunsthistorikeren Mathias Danbolt og litteraterne Frits Andersen, Hans 

Hauge, Jakob Ladegaard og Sine Jensen Smed. Disse bidragydere udpe-

ger tendenser og analyserer problemstillinger i behandlingen af slaveri-

historien i medier, litteratur, kunst og kultur. Men arven fra slaverihisto-

rien handler ikke kun om ytringer i det offentlige rum og kollektive fore-

stillinger. Det er også en personlig og moralsk udfordring for den en-

kelte. Derfor er det også vigtigt for os, at en anden del af bogens bidrag 

i højere grad giver plads til individuelle stemmer og erfaringer, der ud-

springer af et praktisk og personligt engagement i arven efter slaveri-

historien. Det drejer sig om gymnasielærer Jeff Klintøs erfaringer med 

at inddrage slavehandlen i historieundervisningen samt tre interviews 

med henholdsvis Jeannette Ehlers, der behandler kolonihistorien i sin 

kunstneriske praksis, Shelley Moorhead, der er stifter af græsrodsorga-

nisationen African Caribbean Reparations and Resettlement Alliance på 

De Amerikanske Jomfruøer, samt tre efterkommere af danske slave-

handlere; godsejer Joachim Castenschiold, historiker Ning de Coninck-

Smith og arkitekt Ulla Lunn. 

indledning  9
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En debatbog med forskellige faglige og personlige udgangspunkter, 

skrivestile og stemmer. En bog med modstridende synspunkter, argu-

menter og fortolkninger. Som redaktører har vi ikke forsøgt at udligne 

disse forskelle, men har derimod fokuseret på at få de enkelte bidrag  

til at fremstå så klare og pointerede for læseren som muligt. Fælles for 

artiklerne er således ikke deres tilgange eller konklusioner, men der-

imod deres viden om og engagement i en levende og påtrængende del 

af vores historie. Bogen har nået sit mål, hvis den også formår at enga-

gere sin læser og føre diskussionen om slaverihistorien videre i nye  

retninger – også efter 2017. 

En velkendt og ukendt historie

Den danske slaverihistorie er på en gang velkendt og nærmest ukendt i 

den danske offentlighed. Der bliver undervist i historien i skolen. Det 

danske slavehandelsforbud fra 1792 er en del af Undervisningsministe-

riets såkaldte historiekanon. Historiske bøger, romaner, kunstværker 

og film om slaverihistorien omtales jævnligt i medierne, og politikere 

udtaler sig indimellem om, hvorvidt de tidligere kolonier bør have en  

officiel undskyldning. Alligevel er man undertiden vidne til forbløffen-

de misforståelser og skødesløshed i omgangen med emnet. Eksempel-

vis i Kasper Elbjørn og David Gress’ antologi 20 begivenheder der skabte 

Danmark (2006), der med redaktørernes ord vil bidrage til, at danskerne 

kan ”generhverve et minimum af historisk viden og overblik” (s. 7).  

I denne bog om de begivenheder, der skabte Danmark, skriver Bent 

Blüdnikov én sætning om slaverihistorien, nemlig ”at Danmark i 1792 

afskaffede slaveriet” (s. 159). Den sætning er endda forkert. Det  

var handlen med slaver, ikke slaveriet, der blev ophævet i 1792 – og det 

var først med virkning fra 1803. Slaveriet i de danske kolonier blev som 

bekendt først ophævet i 1848 efter et slaveoprør anført af General  

Buddhoe på Sankt Croix. Andre historiske fakta er også umiddelbart til-

indledning  11
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gængelige og kan opregnes i kort form således: Sankt Thomas kom på 

danske hænder allerede i 1672, Sankt Jan og Sankt Croix fulgte i 1718 og 

1733. I 1755 overtog den danske konge de tre øer, som fra da af og frem 

til salget 1917 var en dansk koloni. Øerne var overordentligt vigtige for 

dansk økonomi i 1700- og 1800-tallet. Sukkerproduktionen i Dansk 

Vestindien gjorde nogle danskere umådeligt rige og bidrog betragteligt 

til den offentlige økonomi. Sukkerplantagernes lukrative produktion  

afhang af slave gjorte afrikaneres tvangsarbejde. I omegnen af 110.000 

afrikanere blev ifølge The Trans-Atlantic Slave Trade Database sejlet til 

De Vestindiske Øer fra Afrika. Et stort antal af disse passagerer – om-

kring 20.000 – døde undervejs på overfarten, fastlænkede side om side 

på rå planker i de trange, uhygiejniske lastrum. Dertil kommer de man-

ge titusinder efterkommere, der blev født og døde som slaver under 

kummerlige forhold i kolonierne. De blev mishandlet fysisk og psykisk 

på plantagerne og havde ingen juridisk beskyttelse. De blev regnet for 

deres ejeres ejendom og kunne tildeles uhyrlige straffe for de mindste 

forseelser. Danmark var i den henseende hverken værre eller bedre end 

Checken, der betalte øerne. (© Rigsarkivet)

indledning  11
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de øvrige europæiske koloniherrer. Efter slaveriets ophør i 1848 blev de 

tidligere slaveejere tilkendt erstatning af den danske stat for deres ’tab-

te ejendom’, mens mange af de forarmede tidligere slaver fortsatte med 

at arbejde i plan tagerne under et regime, der ikke var stort anderledes 

end det foregående. De Vestindiske Øer og deres befolkning, der uden 

at blive spurgt til råds blev solgt til USA i 1917, var præget af stor fattig-

dom, lavt uddannelsesniveau og dårlig sundhedstilstand. I sit interview 

til denne bog fortæller Shelley Moorhead, hvordan denne negative arv 

stadig præger øernes økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og poli-

tiske forhold i dag. Hvad angår det sidste, har øerne, som Moorhead 

fremhæver, endnu ikke opnået en politisk frihed på linje med resten af 

USA. Øerne fik efter salget status af amerikansk territorium, hvilket  

betyder, at den amerikanske forfatning kun delvis gælder for øernes 

110.000 indbyggere, der eksempelvis ikke har stemmeret til ameri-

kanske valg, og hvis lokalt valgte repræsentanter til den amerikanske 

Kongres heller ikke har stemmeret i Kongressen.

Mange danskere kender i dag ovennævnte historiske fakta, og  

mange danskere har også gennem eksempelvis turisme og de forskel-

lige udstillinger og udgivelser i 100-året for salget et vist indtryk af de  

aktuelle forhold på øerne. Men historiske fakta kan nogle gange skjule 

historien. I hvert fald hvis vi tror, at historisk indsigt er det samme som 

kendskabet til nogle nøgletal og dramatiske begivenheder. Vi kan natur-

ligvis ikke undvære nogen af delene. Tallene giver indtryk af denne  

histories menneskelige omfang, af koloniernes økonomi og administra-

tive system. Men de fortæller ikke meget om slaverihistoriens faktiske, 

daglige erfaringer, endsige om dens sociale, kulturelle eller politiske be-

tydning. Det gør begivenheder som slavehandlens og slaveriets afskaf-

felse også kun indirekte. For langt det meste af slaverihistorien udspil-

ler sig jo uden om disse begivenheder. Vi taler om en historie, der varer 

mere end to hundrede år og involverer hundredtusindvis af mennesker. 

I hver ende af denne tidsperiode er der nogle få dage, der afgørende  
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de øvrige europæiske koloniherrer. Efter slaveriets ophør i 1848 blev de 

tidligere slaveejere tilkendt erstatning af den danske stat for deres ’tab-

te ejendom’, mens mange af de forarmede tidligere slaver fortsatte med 

at arbejde i plan tagerne under et regime, der ikke var stort anderledes 

end det foregående. De Vestindiske Øer og deres befolkning, der uden 

at blive spurgt til råds blev solgt til USA i 1917, var præget af stor fattig-

dom, lavt uddannelsesniveau og dårlig sundhedstilstand. I sit interview 

til denne bog fortæller Shelley Moorhead, hvordan denne negative arv 

stadig præger øernes økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og poli-

tiske forhold i dag. Hvad angår det sidste, har øerne, som Moorhead 

fremhæver, endnu ikke opnået en politisk frihed på linje med resten af 

USA. Øerne fik efter salget status af amerikansk territorium, hvilket  

betyder, at den amerikanske forfatning kun delvis gælder for øernes 

110.000 indbyggere, der eksempelvis ikke har stemmeret til ameri-

kanske valg, og hvis lokalt valgte repræsentanter til den amerikanske 

Kongres heller ikke har stemmeret i Kongressen.

Mange danskere kender i dag ovennævnte historiske fakta, og  

mange danskere har også gennem eksempelvis turisme og de forskel-

lige udstillinger og udgivelser i 100-året for salget et vist indtryk af de  

aktuelle forhold på øerne. Men historiske fakta kan nogle gange skjule 

historien. I hvert fald hvis vi tror, at historisk indsigt er det samme som 

kendskabet til nogle nøgletal og dramatiske begivenheder. Vi kan natur-

ligvis ikke undvære nogen af delene. Tallene giver indtryk af denne  

histories menneskelige omfang, af koloniernes økonomi og administra-

tive system. Men de fortæller ikke meget om slaverihistoriens faktiske, 

daglige erfaringer, endsige om dens sociale, kulturelle eller politiske be-

tydning. Det gør begivenheder som slavehandlens og slaveriets afskaf-

felse også kun indirekte. For langt det meste af slaverihistorien udspil-

ler sig jo uden om disse begivenheder. Vi taler om en historie, der varer 

mere end to hundrede år og involverer hundredtusindvis af mennesker. 

I hver ende af denne tidsperiode er der nogle få dage, der afgørende  
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ændrer forholdene, men det er dage, som kun få af de involverede op-

levede. Derimellem var der tusinder og atter tusinder af andre dage og 

nætter, der forløb i ensartede, større og mindre rytmer: Slaveskibenes 

ankomster og afgange, dage og nætter på havet med mennesker, våben 

eller sukker i lasten; plantagernes rytme af såning, høst og forarbejd-

ning, afstraffelser, udmattelse og savn, fødsler og død. Hvordan kom-

mer vi fra de historiske nøgletal, som vi kender, til den myriade af virke-

lige mennesker, hvis livsforløb blev styret af disse rytmer? Hvordan  

bliver deres historier en del af vores fælles historie?

Udslettelse og bevaring

Den politiske vilje til at se den koloniale fortid i øjnene er begrænset i 

Danmark. I tidligere europæiske slaverihavne som Nantes, Bordeaux  

og Liverpool har man bygget store, moderne mindesmærker og museer 

om Frankrig og Englands rolle i slaverihistorien. I Danmark havde vi 

ikke engang et monument til minde om denne del af vores historie, før 

De Amerikanske Jomfruøer på initiativ af St. John Historical Society i 

2016 forærede os kopier af tre skulpturer udført i 1998 af den ameri-

kansk-ghanesiske billedhugger Bright Bimpong. Den ene forestiller den 

vestindiske frihedshelt fra 1848, General Buddhoe, den anden den vest-

indiske fagforeningsleder og aktivist David Hamilton Jackson, den  

tredje en anonym mand, der hæver en machete og blæser til oprør i en 

konkylie. De tre frihedshelte får snart selskab af en fjerde, nemlig en 

skulptur af Mary Thomas, også kaldet Queen Mary. Hun var en af de fire 

kvinder bag den såkaldte ”Fireburn”, Danmarkshistoriens største arbej-

deropstand udkæmpet af undertrykte plantagearbejdere på Sankt Croix 

i 1878. Skulpturen af Queen Mary udføres af La Vaughn Belle fra De Ame-

rikanske Jomfruøer og danske Jeannette Ehlers, der som nævnt også  

bidrager til denne bog med et interview om sit kunstneriske virke.
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Opstillingen af Ehlers og Belles skulptur foran Det Vestindiske Pak-

hus, der i dag huser Statens Museum for Kunsts afstøbningssamling,  

finansieres af den pulje på 3 millioner kroner, der blev afsat på finans-

loven for 2016 til formidling af den dansk-vestindiske historie i anled-

ning af hundredåret for salget. Samme finanslov skar dog så meget ned 

på bl.a. Nationalmuseets budget, at museets store planlagte udstilling 

om kolonihistorien i 2017 måtte opgives. Samtidig må man ikke glem-

me, at arven efter den danske slaverihistorie også i høj grad befinder sig 

uden for landets nuværende grænser, på De Amerikanske Jomfruøer og 

i Afrika. Her er kolonitiden stadig nærværende i bygningsværker, som i 

mange tilfælde forfalder på grund af manglende ressourcer og viden  

om bygningsbevarelse. Noget tilsvarende gør sig gældende i forhold til 

det historiske arkivmateriale, der i stort omfang befinder sig i Danmark, 

og som man mangler kundskaber og faciliteter til at udforske på øerne. 

Ja, som man kan læse i interviewet med Shelley Moorhead, mangler man 

noget så basalt som skolebøger om kolonihistorien til brug i under-

visningen på øerne. 

De europæiske koloniherrer var i sin tid omhyggelige med at ud slette 

de slavegjorte afrikaneres historie og derved deres identitet. Man skilte 

familier og venner ad, fratog dem deres ejendele, gav dem nye navne, 

forsøgte at omvende dem til kristendommen og så videre. Plantageejer-

ne frygtede med rette de slavegjorte, der kom direkte fra Afrika mere end 

dem, der var født på øerne. Dem, der endnu kunne huske deres frihed, 

deres kultur og familie, var mere tilbøjelige til at gøre oprør end dem, 

der aldrig havde kendt andet end tvangsarbejde i de hvide herrers mar-

ker og huse. Tilintetgørelse af slavernes historie var således et bevidst 

og strategisk led i de danske koloniherrers undertrykkelse. Man kunne 

polemisk spørge, om den danske stat ikke er forpligtet til at undgå, at 

den samme forbrydelse bliver begået to gange? Om Danmark med  

andre ord ikke har et ansvar for at sikre, at slavernes efterkommere ikke 

mister deres historie, men derimod hjælpes til at fortælle og bearbejde 
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