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Oplysningstiden

De tre kanonpunkter ”Stavnsbåndets ophævelse”, ”Stormen på Bastillen” og ”Ophævelse af 

slavehandelen” ligger alle inden for den periode i Europas historie (slutningen af 1600-tallet til 

slutningen af 1700-tallet), der overordnet har fået betegnelsen ”Oplysningstiden”.

Begrebet ”Oplysningstiden” dækker primært over nye tanker og ideer inden for europæisk idé-, kultur- 

og videnskabshistorie, der overordnet set handlede om, at mennesker ved hjælp af oplysning skulle 

frisættes fra det formynderskab, som autoriteter og tradition udøvede. Herigennem skulle folk blive 

bedre til at forvalte deres eget liv og samfund. Oplysningsfilosofferne var præget af en optimistisk tro 

på den menneskelige fornuft og en overbevisning om, at kendskab og indsigt i al menneskelig viden 

ville være en voldsom kraft, som kunne igangsætte en strålende fremtid for menneskeheden.

Oplysningstankerne blev formuleret forskelligt i en række europæiske lande, men nøglebegreberne 

var et langt stykke ad vejen ”frihed” og ”myndighed”. Redskaberne til at skabe indhold i disse 

begreber skulle være at skabe anderledes mennesker gennem opdragelse, uddannelse og almindelig 

oplysning om tidens fremskridt især inden for natur- og samfundsvidenskaberne.

Hvis sådanne ændringer skulle gennemføres ville det være nødvendigt at kræve, at alle 

begrænsninger i tanke-, ytrings-, religions- og trykkefrihed skulle ophæves. I samtiden blev disse 

radikale forestillinger ikke mindst en udfordring for de enevældige styreformer og for de kirkelige 

magthaveres monopol over den religiøse forestillingsverden.

”Den Store Franske Encyklopædi”, der blev udgivet i årene 1751 – 1772, var det tydeligste eksempel 

på tidens tro på oplysningens og den kritiske fornufts betydning. Encyklopædien forsøgte i lange og 

grundige artikler at give en samlet og systematiseret beskrivelse af al menneskelig viden gennem 

at skildre samtidens videnskab, kunst og håndværk. Encyklopædien blev herigennem forløberen for 

eftertidens leksika og vidensformidling.

Den danske myte

Dansk historisk tradition har indtil vore dage holdt stædigt fast i myten om, at “Forordningen om Neger – 
handelen, 16. marts 1792” var et tydeligt bevis på dansk humanisme, når den er bedst!

De seneste årtiers historieskrivning har dog været knap så skånsom over for det initiativ, som den danske regering 
tog dengang. I hvert fald ikke, når det gælder de motiver, der lå bag ved forordningens udstedelse.
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Sagt kort, var debatten om slavehandelen minimal blandt de danskere, der havde magt og indflydelse i det danske 
samfund. Hele spørgsmålet om, hvorvidt slavehandel var moralsk forkastelig eller ej dukkede op i England og 
Frankrig fra 1700-tallets midte – først blandt kvækere og andre religiøse grupper. Senere blev der dannet stærke 
foreninger som indædt kæmpede – også politisk – mod slavehandelen.

Særlig stærk var modstanden i England, hvor parlamentet i vinteren og foråret 1791-92 havde en voldsom debat 
om dette spørgsmål. Det var forventeligt, at parlamentet ville vedtage en lignende forordning – hvad det også 
gjorde 14 dage efter den danske!

Ser man “Forordningen om Neger-handelen” nærmere efter i sømmene, falder flere forhold i øjnene. Det første 
er, at Danmark ved at komme først undgik at blive presset af en engelsk vedtagelse. Som en lille sønation med 
store interesser i slavehandelen kunne vi næppe undgå at komme i en kedelig situation. På den baggrund og 
med udsigt til “god reklame” handlede den danske regering hurtigt i kapløbet om at vise sig som et land med et 
menneskekærligt ansigt.

Men set i lyset af ordlyden i den amerikanske Uafhængighedserklæring og den franske 
Menneskerettighedserklæring er det også påfaldende, at forordningen slet ikke har begrundelser, der knytter sig til 
hele oplysningstidens tankegods.

En karakteristik af forordningen kan i al sin enkelthed være: En økonomisk løsning på et økonomisk problem! 
Eller sagt på en anden måde. En engelsk ophævelse af slavehandelen ville stille danske interesser på Guldkysten 
og på De Vestindiske Øer i en meget vanskelig situation. Den danske politik blev derfor at komme først med et 
forbud, fordi man herved kunne formulere vilkårene nemlig, at loven først skulle træde i kraft efter en periode på 
10 år. På den måde blev signalet både dansk humanisme og økonomisk ansvarlighed!

De næste 10 år blev endnu et højdepunkt i dansk slavehandel – hensynet til slaveejernes ejendomsret gjorde, at de 
skulle have tid og økonomisk støtte til at fylde lagrene op, så de på længere sigt kunne blive selvforsynende med 
slaver. 

De afrikanske slavers liv og levevilkår blev overhovedet ikke nævnt i selve forordningen!    

Det ukendte Afrika

Slavehandelen var stort set den eneste kontakt mellem Europa og Afrika helt frem til begyndelsen af 1800-tallet.
Bortset fra de portugisiske handelsstationer langs kysten på søvejen til Indien og den hollandske koloni 
Kapstaden ved Kap det Gode Håb var det indre af Afrika ukendt. Rygter og myter om mærkelige dyr og vilde 
folkeslag var der nok af, men der var ingen beviser på, at Afrika rummede noget, der kunne være af interesse for 
de rivaliserende europæiske kolonimagter.

I løbet af 1700-tallets anden halvdel hørtes der dog flere røster, der tog afsæt bl.a. i forskellige sider af 
oplysningstidens tanker.
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Set med naturvidenskabens briller var det nærmest en provokation, at det enorme kontinent ikke for længst var 
blevet en del af den kendte verden. Spørgsmålene hobede sig op, og flere videnskabelige selskaber, især i England, 
var nu ivrige og utålmodige efter at få svar.

Også for humanisterne var Afrika en udfordring. Gennem slavehandelen havde man fået et billede af, at 
afrikanerne levede en ussel tilværelse, hvor fattigdom, sult, sygdom, hedenskab og brutalitet var af et sådant 
omfang, at det nærmest var en pligt for civiliserede mennesker at gøre noget ved det.

Motiverne for de første opdagelsesrejsende og missionærer i første halvdel af 1800-tallet var i nogen grad 
inspireret af oplysningstidens humanistiske ideer – naturvidenskabelige landvindinger og frigørelse fra 
undertrykkelse og lidelse. Geografisk set var det en triumf at kunne melde om nye opdagelser. Der var næppe 
heller tvivl om, at de første missionærer nærede et oprigtigt ønske om at frelse afrikanerne for overtro og 
hedenskab uden dog samtidig at kunne forstå, hvad det var for samfund og livsformer, de stod overfor.

Imperialisme og racisme

Fra midten af 1800-tallet ændredes opfattelsen af afrikanerne sig gradvist i retning af et mere racistisk syn 
på, hvordan forholdet mellem hvide og sorte kunne udvikle sig. Med Charles Darwins udviklingslære som 
afsæt blev socialdarwinismen omdrejningspunktet i mødet mellem afrikanerne og den hvide mand. De 
humanistiske forestillinger om ligeværd og lige rettigheder druknede i mere og mere “videnskabelige” teorier om 
de sortes underlegenhed – åndeligt og moralsk. Begrebet “undermennesker” blev en gængs norm i Europa for 
behandlingen af verdens indfødte.

Følgende tankegang, der blev udtrykt i et videnskabeligt foredrag i The Ethnological Society i 1866 er bare et af 
utallige eksempler på, hvordan holdningen til de vilde racer var udbredt blandt de europæiske stormagter:

“… De vilde racer har altid levet i samme uvidenhed og elendighed. De har ingen fortid og ingen fremtid.  Som 
langt ædlere racer før dem er de dømt til en udslettelse, der er hurtig, total og – måske som et led i menneskets 
højere bestemmelse – uundgåelig.” 

Den slags synspunkter var også bekvemme, efterhånden som det gik op for de europæiske kolonimagter, at Afrika 
var et skatkammer af muligheder. Guld, diamanter, kobber og masser af andre råstoffer dukkede op i takt med, at 
efterspørgslen i Europa blev større og større. For kolonimagterne var spørgsmålet kun: Hvem kommer først?” – 
kapløbet om Afrika kunne begynde!

Den arabiske slavehandel

Den atlantiske Slavehandel er i vore dage blevet belyst gennem omfattende studier af slavernes forhold både i 
Vestafrika og i Amerika. Derimod er slavehandelen i Østafrika, som David Livingstone oplevede og skrev om 
et mindre kendt kapitel i Afrikas historie. Slavehandelen var totalt domineret af arabiske slavehandlere, der 
gennemkrydsede de enorme områder og med alle midler sikrede sig en jævn forsyning af slaver, som endte på 
slavemarkeder på kysten eller på øen Zanzibar. Herfra blev slaverne solgt videre til især landene omkring Den 
persiske Golf, Persien og Indien.
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Denne arabiske slavehandel fortsatte uanfægtet af, at alle de europæiske lande hen mod midten af 1800-tallet 
forbød slaveri og slavehandel.

På grund af bl.a. Livingstones beretninger blev de store kolonimagter presset af folkeopinionen til at gøre en 
indsats mod den arabiske slavehandel, og helt op til omkring år 1900 opbragte især engelske krigsskibe utallige 
mindre skibe fyldt til randen med slaver bestemt for de arabiske lande.

Omfanget af denne slavehandel er ikke belyst, men en række forskere i dag mener, at antallet af slaver, der blev 
sendt mod øst nærmer sig det omfang, som var gældende for Den atlantiske Slavehandel.

Vore dages slaveri

Alle verdens lande har i vore dage underskrevet et hav af erklæringer og konventioner rettet mod enhver for slaveri 
og slavehandel. Alligevel er det ikke lykkedes at sætte en stopper for den slags forbrydelse. Nogle analytikere er 
faktisk nået den konklusion, at der er flere slaver i dag end på noget andet tidspunkt i historien.

Umiddelbart lyder det utroligt, men overvejer man, hvad der ligger bag forhold som gældsslaveri, børnearbejde, 
menneskehandel, prostitution osv. osv. er det ikke usandsynligt, at påstanden kan være rigtig!

Om undervisningen

Kanonpunktet “Ophævelse af slavehandelen” – omfangets af slavehandelen og Danmarks rolle heri – kan være en 
introduktion til det egentlige hovedtema om 1800-tallets udforskning og kolonisering af Afrika.

“Det ukendte Afrika” kan indledes med, at eleverne deles i grupper, der hver arbejder med en af de fire nævnte 
opdagelsesrejsende og ved hjælp af biblioteket og nettet arbejder med at udbygge bogens oplysninger.

Hver af grupperne stilles herudover over for den opgave at undersøge, hvordan deres hovedperson så på 
afrikanerne og på de muligheder, der var for at gøre Afrika til en del af den kendte verden. I sammenhæng 
hermed skal de overveje, hvordan “opdagelsen” af verdensdelen kom til at betyde positive og negative ændringer 
for afrikanerne.

Afslutningen på dette Udkig fører frem til, at eleverne skal drøfte begreberne “slaver og slavehandel” i vore 
dage. Teksten slutter med, at det hævdes, at der måske aldrig har været købt eller solgt flere mennesker gennem 
historien, end der er i vore dage. 

Omkring dette punkt vil “UN Modern Slavery Statistics” være et relevant redskab for læreren til at fremskaffe et 
talmateriale, som lærer og elever i fællesskab kan tage udgangspunkt i.  
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Intern evaluering

Kendskabet til Afrika styrkes ved, at eleverne udarbejder en række lege og spil, hvor indholdet er det geografiske 
kendskab til kontinentet. Eleverne gør brug af de forskellige spil- og konkurrencetyper, som de kander fra fx 
“13-rigtige”, “Hvem ved hvad”, “Sandt eller falsk” osv.

Lignende opgaver kan også udarbejdes i relation til bogens tekst. En variation heraf kan være, at eleverne 
“tømmer” teksten for ord og begreber, som de måtte være usikre på og beder de andre elever om med deres egne 
ord at forklare dem.

En væsentlig del af arbejdet med Afrikas opdagelse og kolonisering kan bestå i, at eleverne arbejder med at skaffe 
billeder på biblioteket eller nettet. Med afsæt i dette billedmateriale kan eleverne lave forskellige konkurrencer 
fx “hvilke billeder hører med”. Andre muligheder kan være, at grupperne / enkeltelever sættes til at tømme 
et eller flere af bogens billeder for oplysninger og udfordres med kildekritiske spørgsmål omkring tilblivelse, 
kildeværdien, tendens, formål med billedet osv.

Afslutningsvis styrer læreren en fælles diskussion om begreber som racisme, imperialisme, menneskesyn, udvikling 
osv. I forlængelse heraf er det også vigtigt, at læreren fører diskussionen op til vore dages menneskehandel og 
slavearbejde – er det de samme grundlæggende holdninger og værdier, der ligger bag?

Elevaktiviteter

4 Forbered en time for en mindre klasse, hvor I prøver at fortælle om Den atlantiske Slavehandel – om 
indfangningen af afrikanerne i Vestafrika, om slaveskibenes rejse og om slaveriet i Amerika. I præsentationen 
indgår også, at Danmark spillede en vigtig rolle. Brug bogens tekst og billeder og supplér med billeder fra andre 
bøger eller fra nettet.

4 Lav små opgaver, spil og konkurrencer, hvor I kan træne jeres viden om Afrika – lande, byer, floder, bjerge 
osv.

4 Skriv foredrag om nogle af de opdagelsesrejsende i Afrika. Fx David Livingstone, Henry Morton Stanley, 
Mungo Park. Lav en billedserie, som kan understøtte dit / jeres foredrag. Brug biblioteket og nettet.

4 For mange europæere var afrikanerne ikke rigtige mennesker. En videnskabsmand udtalte i 1883 følgende på 
et møde, hvor man diskuterede forskelle mellem de vilde og de civiliserede folkeslag:

“… Lige så lidt som man gør en hund, der skal kuperes nogen tjeneste ved at skære halen af gradvist tomme 
for tomme, er der noget humant i kunstigt at forlænge vilde folks dødskamp, når de befinder sig på randen af 
udslettelse…
Den sande menneskeven kan kun ønske for de vilde folk, at deres sidste krampetrækninger må blive kortvarige.”

Fortæl med egne ord, hvad det er manden siger.
Hvad er det, han foreslår, at man skal gøre ved de fremmede folkeslag?
Hvordan ser han på sig selv?
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4 Fordomme og myter om afrikanerne var meget udbredt i Europa i 1800-tallet. David Livingstone havde 
imidlertid et andet syn:

“… Med hensyn til afrikanernes stilling blandt jordens slægter har vi intet set, som kan retfærdiggøre den 
betragtning, at de udgør en ringere “race” eller “art” end de mest civiliserede. Afrikaneren er et menneske med 
alle menneskelige egenskaber…
Afrikaneren regnes ingenlunde til den laveste menneskerace. Han er næsten lige så stærk som europæeren, og hans 
race holder mærkværdig fast i sammenligning med andre folkeslag…
Naturen har givet dem et legeme, kraftigt nok til at udholde mangel på livets første fornødenheder, og et let sind, 
hvorved de til gengældformår at tage alt fra den bedste side…

Afrikanerne har holdt mærkelig godt ud under unaturlige forhold, som ville have tilintetgjort de fleste andre racer…”.

Fortæl med egne ord, hvad det er Livingstone her fortæller om afrikanerne.
Er Livingstone en god kilde til at skaffe sig viden om afrikanerne og deres tilværelse? Begrund jeres svar.

4 David Livingstone var både missionær og opdagelsesrejsende. Her fortæller han om, da han “fandt” det store 
vandfald på Zambezi-floden. Han opkaldte det efter den engelske dronning, Victoria:

“… Efter tyve minutters sejlads fik vi for første gang øje på de støtter af skumstøv, som ganske passende kaldes 
“røgen” (det afrikanske navn for vandfaldet er Mosiotunya, der betyder “Vandet, der tordner”). De så aldeles ud 
som de store afrikanske steppebrande…
Forsigtig krøb jeg hen til kanten og stirrede ned i en bred revne, som nåede fra bred til bred af den 900 meter 
brede Zambezi-flod…
Når man stirrer ned i revnen ser man kun en tæt, hvid sky, som bar to skinnende regnbuer. Fra denne sky hævede 
et uhyre springvand af skum sig, så det så ud som tyk røg, og faldt som en jævn regn, der snart gennemblødte os 
lige til skindet…”.

Fortæl med egne ord om, hvad det er Livingstone ser.
Prøv ved hjælp af biblioteket, turistbrochurer og nettet at finde billeder af Victoria-faldet. Hvordan passer 
Livingstones beskrivelse til det, I finder ud af?
Hvorfor kaldte Livingstone vandfaldet for Victoriafaldet og ikke for Mosiotunya? 

4 Afrikas dyreliv er noget helt særligt. Kontakt rejsebureauer, brug nettet og planlæg en rejse, hvor I kommer 
på safari. Lav jeres egen brochure, hvor I fortæller lidt om nogle af de dyr, I kan se på turen. Hvad kommer sådan 
en safaritur til at koste?

4 Hvorfor var elefanterne så eftertragtede som byttedyr? Hvad kunne man bruge dem til? Hvordan prøver man 
i vore dage at beskytte elefanterne mod krybskytteri?

4 Kontakt nogle danske organisationer fx Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk 
Flygtningehjælp m.fl. Hvordan arbejde disse organisationer på at forhindre vore dages slaveri og slavehandel. 
Undersøg også deres hjemmesider.
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Værktøjskassen

IT-programmer

Til brug for elevernes fremlæggelser findes der på nettet forskellige gratis værktøjsprogrammer – fx:

www.wikispaces.com

www.prezi.com

www.glogster.com

Billedanalyse

• Hvad ser du på billedet?

• Hvad er der gang i på billedet?

• Hvorfor er billedet fremstillet?

• Hvem skulle i fortiden se billedet?

• Hvad siger billedet om den tid, det er produceret i?

• Hvilken billedtype er der tale om, og hvordan er det konstrueret/bygget op?

Kildekritik “AT Få SMiL”

Overordnet set handler kildekritik om teksters troværdighed og anvendelighed. “Kan jeg stole på det?”, er et 
centralt spørgsmål detektiven stiller sig i sin jagt på forbryderen. Alle spørgsmål skal ikke nødvendigvis besvares 
hver gang en tekst/kilde undersøges.

Analysepunkterne er lavet om til en slags børneremse “AT Få SMiL”. Remsen er lettere at huske. Det er kun de 
STORE bogstaver som bruges.

Se “AT Få SMiL” på næste side.

VÆRKTØJ

©Morten Buttenschøn
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“AT Få SMiL”:

 A fsender  Hvem har skrevet teksten og hvad er indholdet? Hvorfor har afsenderen skrevet den? 
Hvad var formålet? Var afsenderen tæt på begivenhederne? Tog afsenderen selv del i 
begivenhederne? Og hvilken rolle spillede afsenderen i givet fald? Var afsenderen på 
afstand af begivenhederne og dermed afhængig af andre (ukendte?) kilder? Har afsenderen 
personlige interesser i klemme og vil fremlægge en bestemt version? Ved afsenderen noget 
om emnet? Taler han sandt?

   T ype Hvilken type tekst/kilde er det? Skønlitteratur? Faglitteratur? Hvordan skal vi bedømme/
vurdere teksten/kilden? Er kilden et dokument (et historisk materiale: fx en lovtekst)? 
Er kilden en beretning, der fortæller om begivenhederne, så det er indholdet der skal 
bedømmes (fx en journalists avisartikel om en lovs tilblivelse)? Er beretningen en 
øjenvidneskildring (førstehåndsberetning = ofte det bedste; færre forfalskninger) eller 
er en (andenhåndsberetning) som har oplysningerne fra anden side. Er kilden den 
først nedskrevne (primær)? Eller (sekundær) at afsenderen har oplysningerne fra en 
primær tekst? Primær eller sekundær handler dybest set om “hvem har skrevet af efter 
hvem?” Er teksten/kilden personlig fra en central afsender? Er teksten institutionel? Er 
afsenderen “bundet af ” en institutions synspunkter/politik? Er teksten fortrolig (fx intern 
forhandlings referat) eller er teksten beregnet for offentligheden? 

 (Generelt vil personlige kilder som regel være mere troværdige end institutionelle, og fortrolige kilder vil være 
mere troværdige end kilder beregnet til offentligheden)   

 F aktorer Ofte et spørgsmål til lærebøger: Hvilke “faktorer/årsager” mener afsenderen er vigtige 
for udviklingen af samfundene i fortiden og nutiden? Det stærke individ? Teknologien? 
Økonomien? Folkemasser? Religioner/ideer?

 Å 
 
 S proget Hvordan er sprogstilen? Er afsenderen tilbøjelig til at skrive fx ironisk, følelses- og 

holdningsorienteret? Eller er tendensen mere neutral-, saglig og kendsgerningsorienteret? 
Er teksten underbygget eller slynger afsenderen rundt med “halve sandheder” og 
overdriver med argumentationskneb: (karakter-, autoritets-, ekspert-, prestige-, idol-, 
selvsikkerheds-, lærdoms-, hensigts-, generaliserings-, mængde- og udbredelses-, påfugle-, 
fornufts-, og historiekneb.) Fx “alle (generalisering) eksperter (ekspertkneb) er enige om, at 
sådan har det været i 1000 år (historiekneb)…” ). Bruger afsenderen: Bandeord, negative/
positive tillægsord, sproglige billeder og/eller anonyme personudtryk “man”, “det vides”? 
Hvad fokuseres der på? Hvad bliver trukket i baggrunden?

 Modtager Vil afsenderen påvirke sin målgruppe negativt eller positivt?

   
I 
 
 L ayout Ofte hjemmesider, reklamer, billeder m.v. Her tænkes på formen: Komposition, 

synsvinkel, farver, skygger, perspektiv, rum, personer, billedtekst, lyd, lys, stemning, 
symboler, antydninger m.m.

VÆRKTØJ

©Morten Buttenschøn
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Har du på tjek på hjemmesiden?

Hvem?
• Kan webmasteren identificeres? Fx er der en til de ~ i adressen kan det være tegn på at 

hjemmesiden er privat. Stavefejl og dårlig grafik kan være signal om utroværdighed.
• Står der noget om webmasterens baggrund?
• Henviser webmasteren til andre forfattere om samme emne?
• Findes der oplysninger om webmasteren på nettet? Har webmasteren fx anmeldt sit domæne hos     

www.dk-hostmaster.dk? Skriv evt. deres navn. Brug * hvis du kun kender noget af navnet.
• Kan du kontakte webmasteren på sitet? 

Hvornår?
• Kan du datere hjemmesiden?
• Er hjemmesiden oprettet samtidig med begivenheden?
• Bliver den regelmæssigt opdateret? 
• Findes der en ældre version af hjemmesiden? Prøv en tidsrejse “The wayback Machine”, som du 

finder på www.archive.org

Hvor?
• Hvor sidder webmasteren? I Danmark? I lande med konflikter?

Hvorfor?
• Er formålet med hjemmesiden beskrevet?
• Er det en officiel/institutionel hjemmeside?
• Findes der forbavsende meninger, der kommer bag på dig? Henviser de til links med lignende 

synspunkter?
• Ligger der et skjult budskab i layoutet? 
• Udtrykker webmasteren fx en bestemt politisk eller religiøs holdning?
• Forsøger webmasteren at påvirke dig sprogligt med positivt og eller negativt ladede formuleringer?
• Forsøger webmasteren at bevise og underbygge sine holdninger? Bruger han litteraturliste? Noter? 

Henvisninger? Seriøse links? Er der overhovedet nogen som henviser/linker til den? Check hvor 
kendt og benyttet den er: I Googles søgefelt kan du skrive “Link:” før hjemmesidens navn.   

VÆRKTØJ
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