
Slaveri er kendt fra de fleste historiske perioder og fra så
godt som alle verdens egne. I Danmark udgjorde slaver –
eller trælle, som de blev kaldt – en væsentlig del af arbejds-
styrken i vikingetiden. Trællene kunne være fanger, som var

bragt med hjem fra krigstogter i fjerne egne, eller folk, der
var taget til fange ved mere lokale aktioner. Senere med
Danmarks deltagelse i Den transatlantiske Slavehandel
udgjorde slaveri og slavehandel helt op til midten af 1800-
tallet en del af grundlaget for store interesser i dansk
erhvervsliv.

Den transatlantiske Slavehandel

I løbet af 1600-tallet ekspanderede en række europæiske
lande kraftigt, og udbredte deres økonomiske interesser til
resten af verden. Den tekniske forudsætning herfor var
udviklingen af skibe. Den ideologiske forudsætning var
merkantilismen, ifølge hvilken de enkelte lande skulle styrke
deres økonomi ved handel. Staten skulle støtte handels-
kompagnierne og industrien ved bl.a. at skabe gunstige
betingelser for erhvervene, fx ved at skaffe råstoffer til pro-
duktionen og skaffe markeder til de færdige produkter.
 Staterne anlagde handelskolonier i fjerne egne, ofte efter
aftale med den lokale fyrste, op byggede forter, hvorfra han-
delen fandt sted. Andre steder blev der grundlagt plantager,
hvis afgrøder kunne bearbejdes i det såkaldte moderland.

Danmark deltog i den europæiske ekspansion og
anlagde i løbet af 1600-tallet handelskolonier i Indien og
det nuværende Ghana, og på tre øer i Caribien etableredes
plantagedrift. Dette skete efter klassiske merkantilistiske
principper i et samspil mellem staten og private, eksempel-
vis plantageejere, handelskompagnier og redere. Som resul-
tat af den europæiske ekspansion opstod Den trans atlantiske
Trekanthandelen, hvor varer produceret i Europa blev solgt
i Afrika, varer fra Afrika ført til Amerika, hvorfra råvarer
blev indført i Europa med henblik på produktion der. En
væsentlig del af disse transaktioner var handelen med sla-
ver, og også Danmark deltog i den transatlantiske slave-
handel.
Slaverne blev i Afrika oftest købt af lokale slavehand-

lere, der dermed udnyttede tilstedeværelsen af de europæ-

iske magter og handelsfolk. Slaverne blev opbevaret på et
fort, indtil antallet var så stort, at man kunne fylde et sla-
ve skib. Derefter blev de transporteret til Amerika, hvor de
på auktioner blev solgt videre for at arbejde i miner eller på

plantager. 12-15 millioner mennesker anslås på denne måde
at være udskibet fra Afrika.       
Slaverne udgjorde en væsentlig økonomisk forudsæt-

ning for driften af miner og plantager i hele det amerikan-
ske område. Spørgsmålet om slaveriets berettigelse var fra
starten ikke til debat, og først i løbet af 1700-tallet opstod
der især i England en kritisk diskussion om dette emne, og
nogle talte imod slaveri og slavehandel og krævede et for-
bud. Disse tanker vandt især frem i visse religiøse kredse og
blandt folk, der var præget af oplysningsfilosoffernes ideer
om menneskets frihedsrettigheder. 
I Danmark var der ikke meget debat om emnet, men i

forventning om indførelse af forbud fra engelsk side vedtog
regeringen alligevel som det første land i 1792 en forord-
ning, der indførte forbud mod slavehandel. Plantageejerne
fik dog  mulighed for i løbet af en tiårsperiode at sikre deres
arbejdsstyrke, og derfor trådte forbuddet først i kraft i 1803.
Der var imidlertid kun tale om ophævelse af slavehandelen,
og slaveriet blev i de danske kolonier først afskaffet i 1847. 

Eftertidens forestillinger om
 Danmarks rolle

Forordningen af 1792 omhandlede kun handelen med sla-
ver og indførte endda en overgangsperiode, der skulle sikre
slaveejernes interesser. Da slaveriet i de danske områder
endelig blev helt ophævet i 1847, havde en række andre sta-
ter i mellemtiden ophævet slaveriet og frigivet slaverne. Alli-
gevel har det i Danmark i mange år og i vide kredse været
påstået som et faktum, at Danmark var et foregangsland på
dette område, og at “vi” var de første i verden til at ophæve
slaveriet. Dette har bl.a. bidraget til at styrke en længe
udbredt forestilling om, at det danske samfund besidder
særlige humanistiske egenskaber, og at Danmark er et fore-
gangsland inden for forsvaret af menneskerettigheder.
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verne have en grundlæggende viden om en række forhold
og begreber som merkantilisme, handelskompagni, han-
delskoloni, kolonialisme, slavehandel, slaveskib, auktion,
plantage, m.m. Dette kan ske ved en fælles gennemgang af

stoffet eller eventuelt ved en quiz eller et spil, hvor eleverne
testerne hinandens viden.
Eleverne udarbejder plancher, der illustrerer Den trans-

atlantiske Trekanthandel og de varer, der blev omsat. Den
merkantilistiske ide om sammenhængen mellem landets
interne produktion og handelen med udenlandske marke-
der skal demonstreres.
Eleverne tegner i mindre grupper en slaves livslinje. Den

skal indeholde vigtige hændelser i hans/hendes livshistorie,
men disse skal samtidig relatere sig til centrale omstændig-
heder i den generelle historie om Den transatlantiske
 Slavehandel. 

Aktiviteter

4 Danmark kom ind på en 7.-plads af de nationer, der
var engageret i handelen med slaver som led i Den transat-
lantiske Trekanthandel. Find materialer, der viser, hvilke
lande, der derudover handlede med slaver, hvor disse slaver
kom fra, og hvor de blev solgt.

4 Forskellige spil er udviklet til brug for en anderledes og

spændende undervisning i Den transatlantiske Slavehandel,
se fx http://unesco-asp.dk/tst/169-slaveri-pa-spil og http://
www.slavespillet.dk/.

4 I Danmark, specielt i Københavnsområdet, findes sta-
dig bygninger, der er opført af enkeltpersoner, handelssel-
skaber m.m. med tilknytning til trekanthandelen. Ek sem pler
er statsministerboligen Marienborg ved Lyngby, Odd
 Fellow Palæet og Vestindisk Pakhus i København, Helle-
bækgård og Sølyst i Nordsjællans. Omlysninger om disse
og andre bygninger kan findes på nettet og i Jens Fleischer:
Ture i København. 1986. Klasser, der bor i eller ved Køben-
havn kan med fordel selv planlægge og foretage en eks-
kursion til udvalgte bygninger.

Perspektivering
• Kolonialisme
• Danmark som kolonimagt
• Kritikken af slavehandelen

• Den amerikanske Borgerkrig og Borgerrettighedsbevæ-
gelsen i USA

• Racisme
• Kampen om kolonierne, imperialismen og 1. Verdens-
krig

• Børnearbejde, salg af sex-slaver (traffic) m.m. i vore dage
• Globalisering

Undervisningen

I Ghana og på de Dansk Vestindiske øer anvendes de gamle
danske navne stadig visse steder, fx gadenavne, navne på
tidligere officielle bygninger og plantager, samt visse
bynavne. Spørgmålet om, hvorfor man kan finde disse
navne i så fremmede og vidt forskellige egne, kan være ind-
gangen til en behandling af Den transatlantiske Slavehan-
del og Danmarks deltagelse i denne.
Efter gennemgang af emnet kan man præsentere ele-

verne for tidligere fremstillinger, hvor Danmark bliver
beskrevet som et foregangsland i forbindelse med ophævelse
af slaveriet. Dette kan sættes op mod de faktiske historiske
forhold og danne grundlag for en diskussion af, hvordan

sådanne forestillinger opstår, og hvorfor de er svære at
udrydde.
Endelig giver emnet mulighed for en berøring af spørgs-

målet, om historieskrivningen er objektiv. Kan man stole
på det, der er skrevet, og er der fx noget, der bliver fortiet –
og hvilken interesse kan der ligge bag et ønske om, at en
bestemt version af historien bliver fremstillet? 

Evaluering

For at kunne sætte sig ind i og tilegne sig en forståelse af
forholdene omkring slaveforhold og slavehandelen i
 forbindelse med Den transatlantiske Trekanthandel må ele-
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4 Peter von Scholten spiller en central rolle i de sidste
begivenheder op til slaveriets ophævelse i Dansk Vestindien.
Hans rolle kan undersøges og forskellige fremstillinger stil-
les op mod hinanden. Vis eleverne filmen Peter von Scholten
fra 1987 (instruktør Palle Kjærulff-Schmidt), og diskuter,
hvordan han fremstilles. Diskuter, i hvor høj grad enkelt-
personer kan have indflydelse på historiske begivenheder og
den historiske udvikling.

4 For at få et større perspektiv på slavehandelen og dens
konsekvenser kan man kaste et blik på den sorte befolk-
ningsgruppe i USA og dens historie. Hvornår blev slaveriet
ophævet i USA og under hvilke omstændigheder, og hvor-
dan er de sorte, afro-amerikanernes, forhold i USA i dag.
Diskuter, hvorvidt deres forhold skyldes, at deres forfædre
var slaver.

4 Uafhængigt af eller i forbindelse med afro-amerikaner-
nes historie kan vises uddrag af miniserien Rødder fra 1977,
der er baseret på Alex Haleys roman Roots. Filmen kan ses
med henblik på en analyse af, hvordan de enkelte personer
fremstilles, og en diskussion af, om en film af denne art kan
anvendes som historiemateriale.

4 På Statens Arkivers hjemmeside findes kildemateriale,
der omhandler Danmarks deltagelse i slavehandelen, se
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/nyheds

oversigt/ny_database_om_befolkningen_pa_st_croix_1734
-1917. Anvendelsen af materialet kan også benyttes til at
komme ind på, hvad Statens Arkiver, herunder Rigsarkivet
er, hvilket materialer der opbevares der, og hvad det kan
anvendes til. (se hjemmesiden: http://www.sa.dk/content/
dk/om_statens_arkiver).

4 På Nationalmuseets hjemme side om Ghana Initiativet
http://www.natmus.dk/sw31724.asp findes oplysninger om
den danske læge Paul Erdmann Isert (1756-1789) og plan-
tagen Frederiksgave ved Guldkysten. Med udgangspunkt i
Iserts personlige historie kan eleverne enkeltvis eller i grup-
per behandle og fremlægge spørgsmål og problemstillinger
som: Hvad var Iserts holdning til slaveriet? Hvad var bag-

grunden for oprettelse af plantager, og hvordan gik det med
disse? Hvad er Ghana Initiativet og hvad er formålet med at
etablere et dansk-ghanesisk samarbejde omkring Frederiks-
gave?
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Links

EMU – Danmarks Undervisningsportal:
http://www.emu.dk/gsk/fag/his/historie-kanon/slaveri.
html

Wikipedia:
http://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_slavehandel

TST
http://www.unesco-asp.dk/tst
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