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Vi vil gerne bilde os ind, at danske kolonialister, vores egne 

forfædre, ikke var så slemme som de engelske, spanske, por-

tugisiske og tyske, der jo gjorde de indfødte i kolonierne og  

hundredvis af afrikanere til slaver og undertrykte deres kultur. Vi 

vil også gerne tro, at vi i 1792 som de første afskaffede slaveriet, 

men i første omgang forbød vi bare transatlantisk slavehandel, 

mens vi fortsatte med at holde mennesker som slaver i vores 

kolonier – og svinge pisken over dem, sådan som alle de andre 

hvide koloniherrer. I øvrigt havde både Frankrig og England al-

lerede vedtaget forbud mod slaveri før da. Danmark forbød først 

slaveri i 1848, da guvernøren Peter von Scholten frigav slaverne 

på Skt. Croix. 

I Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie 

har ni danske samfundsforskere sat sig for at punktere en række 

af de myter, vi går rundt og fortæller hinanden om dansk koloni-

historie – også blandt forskere. Forfatterne sporer blandt andet 

en nedarvet eurocentrisme i fag som antropologi, historie og 

sociologi, fordi disse videnskabelige discipliner opstod med im-

perialismen som bagtæppe i løbet af 1800-tallet, og samtidig 

med at nationalstaterne blev konsolideret.  

Historiker Niels Brimnes ser for eksempel nærmere på, hvordan 

dansk kolonihistorie hidtil har handlet om hvide mænds (u)ger-

ninger og blot har beskrevet de koloniserede og slavegjorte som 

bipersoner. Brimnes anbefaler yngre kolonihistorikere at gøre de 

koloniserede og slavegjorte til aktive aktører i den danske koloni-

historie. Det gør historiker Johan Heinsen, som i bogen beskæf-

tiger sig med arbejderne i kolonierne, altså de slavegjorte. Her 

var arbejdernes foretrukne våben ikke at strejke, men at flygte – 

ikke mindst fra de danske koloniherrer, for deres pisk gjorde lige 

så ondt som den, alle de andre koloniherrer slog med.
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Dansk pisk gjorde også ondt

 


