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Ingen sort-hvide svar på
kolonitidens spørgsmål
I et forsøg på at få os til at drøfte vores fælles fortid gik en gipsbuste
af Frederik 5. til bunds i Københavns Havn og genopstod i
”rematerialiseret” form. Kolonitidens gys og gru samt den stadige
undertrykkelse af fattige arbejdere i dag giver os en bitter smag i
munden. Bør vi undskylde over for efterkommere, fjerne skulpturer
og sige ”slavegjort” frem for ”slave” – eller kan vi slippe afsted med blot
at hævde, at ”det jo var en anden tid”?
Entydige og lette svar på de spørgsmål tilbyder denne bog langtfra,
når den begynder sin optrevling af vores komplicerede kolonihistorie
den 15. februar 1782 – ved Heinrich Carl Schimmelmanns dødsleje,
rigets skatmester og største slaveejer. Det passer ikke helt, at
palæerne i Bredgade blev opført for blodige slavepenge. Hovedstaden
blev ganske vist rig af slaveproduceret sukker fra Caribien; men det
blev den også af te fra Kina, bomuld fra Indien og kød fra Jylland –
hvor folk lavest i rangordenen heller ikke blev behandlet særlig pænt.
Opgradér din viden med Slaveejerens død, inden du selv kaster dig
ud i diskussionen.

Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”Når man stiller spørgsmål til fortidens komplekse strukturer, må man
finde sig i at få indviklede svar. Men så er det heller ikke sværere at forstå.
Når nogen bliver så ualmindeligt rige og privilegerede som Schimmelmann
ét sted på jorden, er det, fordi andre bliver eller forbliver fattige og
undertrykte andre steder på jorden. Sådan var det i 1782, og sådan er det
også i dag.”

Om forfatteren

Niels Brimnes (født 1964) er fra Aarhus Universitet, hvor
han forsker i imperie- og kolonihistorie. I de seneste årtier
er særligt de danske kolonier i Indien blevet dissekeret af
Brimnes.
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