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ABSTRACT 

Through the analysis of Queen Mary, a proposed memorial statue by the 
Danish-Caribbean artist Jeannette Ehlers, this thesis examines the 
collective memory of the Danish involvement in the transatlantic slave 
trade. In 2017, 100 years have passed since Denmark sold its three 
Caribbean islands to the United States. Since then the collective memory 
of the Danish-West Indian past has evolved into a patriotic narrative 
where the Danish territorial loss is framed as a consequence of the noble 
abolition of the slave trade and thus turned into a moral victory. In this 
narrative the emphasis is placed on Danes as being the sole active agents 
of history.  

The proposed statue of Queen Mary presents an alternative version 
of the past by highlighting the Black resistance and power. In this 
inversion of the colonial hierarchies of power and representation it is made 
clear how the cityscape of Copenhagen and the Danish historiography is 
constantly reproducing the patriotic narrative. Hence, the colonial past is 
present in Danish society today but in a way that coincides with the 
Danish culture and thus goes unnoticed.  

Drawing on inspiration from actor-network theory (ANT) and 
Doreen Massey’s concept of place-events, this thesis investigates how the 
collective memory is taking place in a network of human and non-human 
actors.  

The statue is therefore to be understood both in relation to the 
patriotic narrative, current debates, and discourses about Denmark’s 
colonial past and Danish identity but also as a materiality with an agency of 
its own, animating the intended viewers to perform an alternative memory 
of the past.  

Leading up to the centenary of the sale of the former Danish West 
Indies, this part of Danish history is receiving more and more attention. 
The more actors challenging the patriotic narrative in the network 
constituting the Danish collective memory, the bigger possibility that an 
alternative memory will take place.  
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INDLEDNING 

I november 2015 kom det frem, at Nationalmuseet ville aflyse en planlagt 
særudstilling om den dansk-vestindiske fortid. Udstillingen havde titlen 
”Vestinderne” og skulle have været åbnet i 2017 for at markere 100-året 
for salget af De Dansk-Vestindiske Øer til USA. Aflysningen af 
udstillingen fik en debat om, hvorvidt vi i Danmark undertrykker eller 
fornægter vores engagement i den europæiske kolonisering af verden, til at 
blusse op.1 

I 1672 lykkedes det en dansk ekspedition at rejse Dannebrog og 
erklære den lille caribiske ø St. Thomas for dansk territorium.2 I 1718 
fulgte naboøen St. Jan, mens den sidste ø St. Croix blev købt af Frankrig i 
1733.3 Fra de danske forter på Guldkysten i Ghana blev unge mænd, 
drenge og enkelte kvinder sendt afsted til en skæbne som slavearbejdere i 
de danske og europæiske sukkerplantager. Hvis de da overlevede turen 
over Atlanten – i gennemsnit døde 15,4 procent af den menneskelige last, 
før man nåede Den Nye Verden.4 Af de overlevende blev 43 procent solgt 
til plantageejere på de danske øer, mens resten blev solgt videre til andre 
europæere i Caribien. 5  I 1792 forbød Danmark som det første land 
menneskehandlen over Atlanten. Forbuddet trådte dog først i kraft efter 
en 10-årig overgangsperiode, hvor plantageejerne opfordredes til at udvide 
deres bestand og sikre en bedre kønsfordeling, så den fremover kunne 
reproducere sig selv.6 I 1847 udstedte Christian VIII en forordning om, at 
slaveriet på samme måde gradvist skulle afskaffes, denne gang med 
virkning efter 12 år. Alle børn af slaver blev fra dette år født frie. I 1848 
udbrød et oprør blandt slaverne på St. Croix ledet af Moses Gottlieb, også 
kendt som Buddhoe. Konfronteret med de vrede oprørere besluttede den 
danske general-guvernør på øerne, Peter von Scholten, at afskaffe det 
danske slaveri med øjeblikkelig virkning og uden først at forhøre sig hos 
kongemagten.7  

Debatten om den danske erindring om – eller forglemmelsen af – 
slavetiden fik i december måned en journalist fra Information til at gå en 
tur i København på jagt efter spor fra den danske slavehandel. I artiklen 
lød det, at det måske ikke er så mærkeligt, hvis vores kollektive erindring 
om slavetiden er mangelfuld, ”for vi kan ikke se den nogen steder.” 8 Danmark 

                                                
1 Den danske kolonialisme foregik groft sagt på to fronter – den nordatlantiske og 

den tropiske. Det skal dog i dette speciale udelukkende handle om det dansk-vestindiske 
forhold.  

2 Richards 2007: 57. Indtil 1814 var det reelt dansk-norske forter, skibe, købmænd 
osv., da Norge fra 1380-1814 var i union med Danmark. For overskuelighedens skyld, og 
da dette ikke spiller nogen rolle for erindringen af historien, vil jeg i dette speciale derfor 
blot bruge Danmark og dansk som en samlebetegnelse for riget. For mere om den dansk-
norske historie, se 
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Norge_generelt/N
orge_(Historie), tilgået 17/5-2016 

3 Gøbel 2011: 135 
4 Gøbel 2011: 148 
5 Gøbel 2011: 148 
6 Gøbel 2011: 137 
7 Harrigan & Varlack 1977: 391f 
8 Rasmussen (Information 18/12-2015) 
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og København er godt nok fuld af monumenter og mindesmærker, men 
ingen af dem fortæller om de 250 år, hvor riget også omfattede tre små 
caribiske øer.  

En af dem, der deltog i debatten, var kunstneren Jeannette Ehlers, der 
har gjort den dansk-vestindiske historie til omdrejningspunktet for sin 
kunstneriske praksis. Hun har på privat initiativ lavet et forslag til en 
statue, der kan minde os om de omkring 100.000 personer, der blev fragtet 
fra Guldkysten til Caribien for at arbejde som slaver i de danske plantager.9 
Det er endnu uvist, om det vil lykkes at skaffe de fornødne penge og 
tilladelser til at rejse statuen, men hvis det sker, skal den i jubilæumsåret 
2017 opstilles foran Det Vestindiske Pakhus, hvor udbyttet af slavernes 
arbejde blev opmagasineret ved ankomsten til København.  

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan en sådan 
mindeskulptur både former og bliver formet af den kollektive erindring 
om slavefortiden. Det har resulteret i følgende problemformulering: 

 
I dette speciale ønsker jeg at lave en analyse af den kollektive erindring af 
den danske slavehandel gennem en foreslået mindeskulptur og ved hjælp af 
aktør-netværkteori og en forståelse af kollektiv erindring som en materiel-
semiotisk proces.  
 

Jeg vil igennem specialet argumentere for, at et mindesmærke som det 
foreslåede af Jeannette Ehlers skal forstås som en socio-materiel 
begivenhed, der finder sted i skæringspunktet mellem det diskursive, det 
performative og det materielle. Mindesmærket konstitueres af det netværk 
af diskurser, praksisser, materialiteter og humane og non-humane aktører, 
som det indgår i. At forstå et mindesmærke på denne måde er med til at 
synliggøre, hvordan den fortid, som monumentet skal erindre, også er en 
dynamisk og heterogen størrelse, der konstant er til forhandling.  

Jeg vil begynde specialet med en oversigt over nogle af de tematikker, 
som den hidtidige forskning om den kollektive erindring af slavehandlen 
har beskæftiget sig med. Herefter følger et teoretisk afsnit med en 
redegørelse for og diskussion af begrebet kollektiv erindring og dets 
afledte begreber kulturel og kommunikativ erindring samt forenede 
erindringer. Teoriafsnittet afsluttes med en præsentation af aktør-
netværkteori, som danner den teoretisk-metodiske ramme om min 
undersøgelse. Dernæst følger et afsnit med metodiske overvejelser, hvor 
jeg vil operationalisere de førnævnte begreber og fremføre, hvordan jeg vil 
gå til undersøgelsen af den kollektive erindring. Herefter følger selve 
analysen, hvor hovedfokus ligger i tre afsnit om hhv. monumentets 
livshistorie, de socio-materielle erindringspraksisser, der omgiver det og 
monumentets samspil med dets placering i Frederiksstaden i København. 
Der vil løbende gennem opgaven blive perspektiveret til relevante 
mindesmærker og debatter i både ind- og udland.   

Som afslutning på denne indledning vil jeg knytte et par kommentarer 
til mine sproglige valg i opgaven. I Sociologisk Leksikon defineres 
kolonialisme som ”et internationalt system, hvorigennem magtfulde nationer udøver 
dominans over og økonomisk udbytter svagere nationer eller territorier.” 10  Et 

                                                
9 Hernæs 1998: 232 
10 Sociologisk Leksikon: kolonialisme 
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instrumentelt element i den europæiske (og dermed også den danske) 
kolonialisme var racismen, dvs. idéen om ”ens egen races overlegenhed og ret til 
at dominere og diskriminere ’mindreværdige’ racer.”11  Foucault har beskrevet 
racisme som den magt, der udøves ved at sætte skel mellem hvad, der må 
leve og hvad, der må dø:  

The appearance within the biological continuum of the human race of races, 
the distinction among races, the hierarchy of races, the fact that certain races 
are describes as good and that others, in contrast, are describes as inferior: all 
this is a way of fragmenting the field of the biological that power controls.12  

Hele racismens formål er altså at sætte skel i det menneskelige kontinuum 
sådan, at nogle mennesker kan tildeles en høj værdi, mens andre kan blive 
betragtet som laverestående. Denne forskelssætten sker gennem 
racialisering, hvor mennesker konstant interpelleres til forskellige 
positioner i et racialt system. Som adoptionsforskeren Lene Myong 
Petersen forklarer:  

racialisering tænkes i den forstand som en både konstrueret og forhandlet 
proces, men også som uomgængeligt forskelssættende komponent i de 
diskursive processer, der producerer subjektivitet.13  

Racialisering sker altså i høj grad gennem italesættelsen og udpegningen af 
raciale forskelsmarkører.  

I et speciale, der beskæftiger sig med kolonialismen og dens 
konsekvenser er det derfor vigtigt at have blik for, at sproget bærer denne 
racialisering indlejret i sig. Det danske sprog er ikke ahistorisk, men 
derimod formet af dets historie og dermed også af den danske 
kolonialisme. Dette udmøntede sig som et konkret problem for mig, da jeg 
skulle beskrive Ehlers’ forslag til en mindeskulptur. Det er en vigtig pointe 
ved skulpturen, at den kvindelige figurs race kan aflæses, men da 
skulpturen skal støbes i bronze, har den samme farve som alle øvrige 
bronzeskulpturer. Da jeg alligevel har valgt at beskrive kvinden som sort, 
skyldes det et ønske om at undgå at bruge ord som negroid, der kan siges 
at reproducere slavetidens racistiske forestillinger. Valget af ordet sort 
fremfor eksempelvis afrocaribisk, vestindisk, afrikansk e.li. bygger på 
Ehlers’ egen brug af ordet til at beskrive statuen.14  

Ligeledes har der indenfor den engelsksprogede litteratur været en 
diskussion om, hvordan man bedst betegner de mennesker, der blev ført 
over Atlanten for at arbejde som slaver i de caribiske marker. Nogle 
akademikere er fortalere for at beskrive disse mennesker som enslaved 
people/Africans/men/women/etc. fremfor blot som slaves. Argumentet for 
dette er, at man ved brug af ordet slave antyder, at dette er indre eller endda 
naturlig egenskab ved afrikanerne. Ved at betegne dem med et tillægsord 
fremfor et navneord understreges det midlertidige, arbitrære og modvillige 
ved tilstanden.  

Denne diskussion er ikke lige så udbredt i Danmark, og vi har derfor 
ikke et ord, der helt modsvarer det engelske enslaved. Visse debattører, 
heriblandt Ehlers, vælger at bruge ordet slavegjort fremfor ordet slave ud fra 

                                                
11 Sociologisk Leksikon: racisme 
12 Foucault 1997: 254f 
13 Myong Petersen 2009: 55 
14 Rothstein (Weekendavisen 4/9-2015) 
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de samme argumenter, som rejses i den engelsksprogede debat. Jeg mener 
dog heller ikke, at dette ord er helt uproblematisk. For de flestes 
vedkommende var slaveriet et livsvilkår, som de trods deres modstand ikke 
fik muligheden for at slippe ud af. Ordet slavegjort kan have en tendens til at 
lyde mindre grusomt end ordet slave og kan dermed komme til at aflede 
opmærksomheden fra, hvor umenneskelig og horribel en institution 
slaveriet var. Desuden lykkes betegnelsen slavegjort efter min mening ikke 
med at formidle de multiple og mangfoldige identiteter, som alle 
mennesker har, inklusiv naturligvis dem, der blev holdt som slaver. I visse 
tilfælde vil det være muligt at komme udenom dette sproglige dilemma ved 
at bruge ord som afrocaribere, sorte eller vestindere, men da det dansk-
vestindiske samfund bestod af flere forskellige befolkningsgrupper, f.eks. 
de såkaldte frikulørte, så vil et ord som afrocaribisk eller sort rumme en 
risiko for historisk unøjagtighed.  

På grund af den manglende udbredelse af og tradition for at bruge 
ordet slavegjort vælger jeg derfor i dette speciale at benytte ordet slave. Dette 
valg er begrundet i en forståelse af ordet slave som en tilstand eller en 
position i et specifikt hierarkisk samfundssystem og ikke som betegnelse 
for et medfødt karaktertræk ved eller den eneste identitet for visse 
mennesker. Som det ses, er dette et følsomt emne, og det er vanskeligt helt 
at slippe udenom det racialiserede sprog. Jeg gør mig ingen forhåbninger 
om, at jeg har løst de sproglige og repræsentationelle dilemmaer ved 
emnet, men mit håb er, at denne refleksion over valg af ord i det mindste 
kan vise, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke konsekvenser bestemte 
ord og udtryk kan have.  
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FORSKNINGSOVERSIGT 

Historien om det dansk-vestindiske forhold er blevet behandlet fra en 
række forskellige synspunkter.15 I denne litteratur er fokus på den dansk-
vestindiske periode, dvs. fra den danske kolonisering af øerne fra 1672 og 
op til salget i 1917. Det er dog ikke denne periode, der er temaet for dette 
speciale, men derimod tiden efter. I det følgende skal det derfor ikke 
handle om den dansk-vestindiske historie, dens begivenheder og 
problematikker, men om den senere erindring af dem. Dog vil relevante 
personer og årstal blive præsenteret løbende, hvor de spiller en rolle for 
den kollektive erindring.  

Da mit speciale fokuserer på erindringen af det specifikke dansk-
vestindiske forhold i nutidens Danmark, har jeg mestendels benyttet 
tekster skrevet inden for denne danske kontekst. Dette valg skyldes, at 
man ikke uden videre kan sammenligne forholdene i de tidligere 
kolonimagter med hinanden. I Danmark er den kollektive erindring af den 
transatlantiske slavehandel påvirket af det faktum, at der ikke har været en 
stor gruppe af efterkommere fra de tidligere Dansk-Vestindiske Øer.16 
Dette forhold står i skarp kontrast til flere andre tidligere kolonimagter 
som eksempelvis Frankrig, der har en stor befolkningsgruppe med 
nordafrikanske rødder, Storbritannien med dets mange indiske 
efterkommere og USA, hvor størstedelen af efterkommerne af de tidligere 
slaver fra den transatlantiske slavehandel stadig bor. Da en sådan gruppe 
ikke på samme måde har været tilstede i Danmark, har den multikulturelle 
og multiraciale del af danmarkshistorien ikke været synlig i den danske 
offentlige sfære i modsætning til den britiske, franske, belgiske etc. 
Derudover har det bevirket, at det danske narrativ om denne del af vores 
historie har fået lov at udvikle sig uden i væsentlig grad at blive udfordret.17 
Dette punkt vil jeg vende tilbage til senere i forskningsgennemgangen.  

I Danmark blev tropekolonierne desuden afhændet tidligere og på en 
mere fredelig vis, end tilfældet var for de fleste andre kolonimagter. I 1917 
blev øerne efter en folkeafstemning i Danmark (men ikke på selve øerne) 
solgt til USA, hvor de siden har haft status af uindlemmet territorium 
under den amerikanske forbundsregering.18 Der var altså ikke tale om 
afkoloniseringsprocesser og uafhængighedskampe som dem, Frankrig og 
Algeriet gik igennem frem til Algeriets selvstændighed i 196219 eller som i 
forholdet mellem Belgien og Den Demokratiske Republik Congo, der fik 
sin uafhængighed i 1960 efter flere oprør blandt befolkningen.20 På dette 
tidspunkt var det allerede mere end 40 år siden, at de danske øer var blevet 

                                                
15 Se f.eks. Hernæs (1998) og Gøbel (2011) for mere om handlens størrelse; 

Harrigan & Varlack (1977), Olwig (1985), Sebro (2009) og Tyson (1994) for mere om 
livet på De Dansk-Vestindiske Øer især fra et afrocaribisk perspektiv; Thode Jensen 
(2012) og Simonsen (2007) for mere om (magt)forholdet mellem den danske kolonimagt 
og slaverne. 

16 Nonbo Andersen 2013: 60 
17 Olwig 2003: 214 
18 Den Store Danske Encyklopædi: U.S. Virgin Islands 
19 Den Store Danske Encyklopædi: Algeriet 
20 Den Store Danske Encyklopædi: Belgisk Congo 
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afviklet som kolonier ved salget til USA.21 Afkoloniseringen af Dansk-
Vestindien og de befolkningsmæssige forhold i Danmark adskiller sig altså 
tydeligt fra situationen i de andre tidligere kolonimagter. Af disse grunde 
har jeg valgt at fokusere min oversigt på tekster, der omhandler den danske 
kontekst.  

I det følgende vil jeg kort gennemgå nogle af de fællestræk og 
diskussionspunkter, der er i den eksisterende litteratur om den kollektive 
erindring af den danske koloniale fortid. Jeg har valgt at fremdrage nogle 
overordnede tematikker, som går igen i de forskellige tekster og diskutere 
dem op mod hinanden og mod mit eget projekt for at klargøre, hvilken 
forskningsmæssig debat, dette speciale skriver sig ind i. 

Fravær eller ej 

Et af de spørgsmål, som litteraturen rejser, er, hvorvidt de tidligere danske 
kolonier udgør en del af den kollektive danske erindring og historiske 
tradition, eller om man kan tale om et fravær i behandlingen af 
kolonihistorien. I sin forskning argumenterer antropologen Karen Fog 
Olwig for, at den danske kolonifortid ikke er glemt, men at fortællingen 
om den ikke er blevet påvirket af kolonialismekritikken i samme grad som 
i de øvrige tidligere kolonimagter.22 I 1992 var Olwig sammen med en 
gruppe caribiske forskere på en kunstudstilling med det tidligere Dansk-
Vestindien som tema. I udstillingen identificerer Olwig et strukturerende 
narrativ, som hun kalder det danske patriotiske narrativ om slavefortiden. 
Hun opsummerer denne fortælling som gående ud på,  

at danskerne har haft en fortid som driftige og handlekraftige mennesker, og 
at Danmark  således har gjort sig bemærket i den store verden på linie med 
andre verdensmagter. Denne fremdrift vendtes imidlertid til økonomisk 
nedgang og tab af kolonierne, efter at Peter von Scholten i 1848 frigav 
slaverne. Danskerne blev frataget deres position blandt kolonimagterne på 
grund af en human gerning, og storhed blev afløst af storsindethed. Det 
økonomiske og magtpolitiske tab blev erstattet af en menneskelig og moralsk 
sejr.23  

Narrativet tager altså udgangspunkt i en nutidig dansk værdi om lighed, 
som projiceres tilbage i historien og former erindringen, så den passer ind i 
den nutidige danske selvforståelse. 24  Den omtalte udstilling fik fine 
anmeldelser i den danske presse, men de caribiske besøgende følte sig 
voldsomt provokerede af den og fremførte, at den udelukkende 
præsenterede danskerne og deres bedrifter og dermed fremstillede den 
tidligere afrocaribiske slavebefolkning som en stor umælende masse.25 De 
besøgendes modsvarende kritiske narrativ gik på, at også slaverne var 
aktører i historien. I Danmark har vi ikke en stor gruppe af efterkommere 
af de tidligere koloniale undersåtter, og derfor har det førstnævnte narrativ 

                                                
21 Det er vigtigt at bemærke, at Grønland var en dansk koloni indtil ændringen af 

Grundloven i 1953. Narrativet om det dansk-grønlandske forhold har dog udviklet sig 
anderledes end narrativet om de tropiske kolonier, blandt andet fordi grønlændere i både 
Danmark og Grønland kritisk har udfordret den danske kollektive erindring. Se bl.a. 
Olwig 2003: 214. 

22 Olwig 2003: 208 
23 Olwig 1994: 169 
24 Olwig 2003: 208 
25 Olwig 1994: 166 
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fået lov at dominere i en sådan grad, at det er blevet til en fasttømret 
narrativ skabelon, som der ikke sættes spørgsmålstegn ved, og som siger 
mere om dansk kulturel identitet og selvforståelse end om den faktiske 
dansk-vestindiske fortid.26 Olwig argumenterer altså for, at man ikke kan 
tale om et decideret fravær af viden om den koloniale fortid, men nærmere 
om at erindringen om denne tid har udviklet sig til en særegen og selektiv 
form på grund af manglende kritiske mod-narrativer.  

Forsker i erindringshistorie og -politik Astrid Nonbo Andersen 
beskriver den danske opfattelse af den koloniale fortid som præget af en 
idé om uskyldig kolonialisme.27 Denne forestilling bygger på en opfattelse 
af, at danskerne behandlede deres slaver bedre end andre nationer gjorde 
samt det faktum, at Danmark som den første nation forbød den 
transatlantiske slavehandel i 1792. Hvad der til gengæld udelades fra 
narrativet er, at forbuddet blev vedtaget af økonomiske årsager fremfor 
humanitære, og at det først trådte i kraft efter en 10-årig periode, hvor 
slavehandlen intensiveredes, så der hvert år i gennemsnit drog 12,5 skibe 
lastet med mennesker over Atlanten imod det årlige gennemsnit på 4,1 
skibe i perioden 1777-1792.28 Desuden gjaldt forbuddet ikke slaveriet som 
sådan men udelukkende handlen over Atlanten.  

Nonbo Andersen er altså enig med Olwig i, at den danske erindring 
om kolonitiden er højst selektiv. Hun supplerer argumentet med en ekstra 
dimension ved at se på, hvordan den danske historieskrivning siden 1800-
tallet har fokuseret på historien indenfor de territoriale grænser, der i dag 
udgør nationalstaten Danmark. I denne periode blev den nationale 
identitet aktivt dannet ved at fokusere på bl.a. det danske sprog inspireret 
af Herders tanker om hver enkelt kulturs særegenhed. Efter 1864 blev 
dette fokus yderligere intensiveret ud fra devisen ”hvad udad tabes, skal 
indad vindes.” Danmarkshistorien bliver dermed bundet til nationalstatens 
grænser, og de tidligere kolonier (samt de nuværende medlemmer af 
rigsfællesskabet Grønland og Færøerne) bliver ikke set som en integreret 
del af denne historie, men bliver i stedet udgrænset og henvist til en plads 
som kuriøs bihistorie.29  

Som konsekvens af dette er det ifølge Nonbo Andersen ikke 
usædvanligt at møde danskere, der intet kendskab har til det danske 
engagement i kolonialismen, på trods af at ”plentiful cultural examples including 
books, exhibitions, film, radio and TV programs, and political speeches contain 
references to the former colonies.” 30 Det interessante ved Nonbo Andersens 
betragtninger er, at der ikke er tale om et fravær af information, eller at 
denne periode bevidst censureres bort fra den danske historieskrivning. 
Derimod har kombinationen af det selektive narrativ, der omhandler den 
uskyldige danske kolonialisme og udgrænsningen af de tidligere kolonier 
fra danmarkshistorien ført til en situation, hvor kolonihistorien, hvis den 
overhovedet behandles, ses om et kuriøst og eksotisk appendiks til 
danmarkshistorien, som ingen konsekvenser har for den moderne danske 
kulturelle identitet.31 

                                                
26 Olwig 2003: 210ff 
27 Nonbo Andersen 2014: 97 
28 Nonbo Andersen 2014: 113; Gøbel 2011: 137 
29 Nonbo Andersen 2009: 178; Nonbo Andersen 2010: 85 
30 Nonbo Andersen 2013: 59 
31 Nonbo Andersen 2014: 112f 
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Medieforsker Bolette B. Blaagaard er til gengæld mere skarp i mælet end 
både Olwig og Nonbo Andersen, når hun omtaler det danske forhold til 
vores koloniale fortid. Ifølge Blaagaard er den koloniale historie aktivt 
blevet negligeret i en sådan grad, at man kan tale om den som en ikke-
erindring. I artiklen ”Disappearing Act: The Forgotten History of 
Colonialism, Eugenics and Gendered Othering in Denmark” skrevet i 
samarbejde med medieforsker Rikke Andreassen defineres ikke-erindring 
som ”a way of actively, or passively, repressing historical factors including potential 
cultural memories.” 32  Ikke-erindring skabes i en proces, hvor også den 
kulturelle erindring konstrueres. 33  Hver gang nogle historiske fakta 
fremhæves, sker det på bekostning af nogle andre, der fravælges eller i 
yderste konsekvens undertrykkes. Hvad angår den danske ikke-erindring af 
kolonialismen, understreges det, at der er tale om en aktiv og kontinuerlig 
undertrykkelse gennem manglende informering om og undervisning i 
emnet.34 Denne undertrykkelse af historiske faktorer har bevirket, at vi i 
Danmark i dag lider af kulturel amnesi, hvad angår dele af vores koloniale 
historie:  

It is not uncommon to find Danes in their late teens, who do not know that 
Denmark participated in slavery; there is little to suggest that the older Danes 
are better informed.35  

Blaagaards belæg for denne påstand er en henvisning til et tv-program 
samt den manglende behandling af emnet både i medier og 
undervisningsmateriale.  

I min optik er det dog problematisk at bruge fraværet som 
argumentation for, at ikke-erindringen om den danske kolonialisme 
skyldes en bevidst undertrykkelse. Der er nogle klare metodiske problemer 
i at udlede årsagen (den bevidste undertrykkelse af kolonihistorien) ud fra 
konsekvensen (fraværet af kollektiv erindring). Som Nonbo Andersen har 
vist, så kan fraværet lige så godt være den afledte konsekvens af traditionen 
med at forstå danmarkshistorien som historien om det nuværende danske 
territorium og hjem for dem, der taler dansk. Blaagaard er til gengæld enig 
med Olwig og Nonbo Andersen i, at erindringen af den koloniale fortid – 
og i dette tilfælde ikke-erindringen – har en tæt sammenhæng med den 
danske selvforståelse:  

Denmark is reluctant to see itself as part of the Europe that colonised and 
enslaved, though eager to be part of the Europe that is secular and 
enlightened.36  

De ser alle tre forholdet til kolonifortiden som en langvarig historisk 
proces, hvor man udvælger og fravælger de dele af historien, som giver 
mening i forhold til identitetsskabelsen i nutiden.  

Når jeg i dette speciale vil tale om den kollektive erindring af den 
dansk-vestindiske fortid, sker det ud fra denne processuelle forståelse af 
erindring. Debatten i forbindelse med Nationalmuseets aflyste udstilling 
samt det faktum, at slavehistorien siden 2006 har været en del af den 

                                                
32 Blaagaard & Andreassen 2012: 85 
33 Blaagaard 2010: 102 
34 Blaagaard & Andreassen 2012: 81f 
35 Blaagaard 2010: 109 
36 Blaagaard 2010: 117 
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historiekanon, som folkeskolelever skal undervises efter,37 viser, at der ikke 
er tale om en bevidst undertrykkelse af historien, som Blaagaard 
argumenterer for. Idet punktet i historiekanonen hedder ”Ophævelse af 
slavehandlen” er der snarere tale om en måde at behandle denne historie 
på, som reproducerer fortællingen om de progressive og egalitære 
danskere. I tråd med Olwig og Nonbo Andersen forstår jeg altså den 
kollektive erindring som et produkt af det særlige patriotiske narrativ, der 
har fået lov at stå mere eller mindre uimodsagt af andre kritiske narrativer 
samt udgrænsningen af kolonierne fra danmarkshistorien. Fravær skal i 
den forbindelse altså forstås som et fravær af koblingen mellem den 
nationale danske identitet og meddelagtigheden i slaveriet. 

Erindringens konsekvenser 

Diskussionen om, hvorvidt den kollektive erindring af slavehistorien er 
kendetegnet ved et fravær, hænger tæt sammen med diskussionen om, 
hvem der gennem tiden og stadig i dag betragtes som aktive historiske 
subjekter i stand til at påvirke historiens gang. Som tidligere nævnt, var et 
væsentligt punkt i de vestindiske forskeres kritik af udstillingen i Nikolaj 
Kirke, at den fremstillede afrocariberne som en passiv og stum masse, 
mens de tilstedeværende danskere eller europæerne blev set som dem, der 
drev historien fremad.38 Det er karakteristisk for det danske patriotiske 
narrativ, at denne måde at opfatte historien på medfører et fokus på den 
hvide minoritetsbefolkning fremfor den sorte og farvede majoritet som 
f.eks., når slaveriets ophør ses som Peter von Scholtens personlige og 
uegennyttige beslutning fremfor et resultat af en modstandskamp blandt 
den sorte slavebefolkning.  

Blaagaard argumenterer for, at denne opfattelse understøttes af det, 
hun med et Lacan-inspireret begreb kalder the social imaginary eller det 
sociale imaginære.39 Det sociale imaginære er en del af det kit, der binder 
subjektet og det sociale sammen og fungerer som en slags 
sammenhængskraft i samfundet. Det formes blandt andet af et samfunds 
kulturelle erindring, diskurser i pressen, den offentlige sfære mm. og er 
med til at definere hvilke fortællinger, der giver mening indenfor den 
sociale ramme.40 Den kulturelle erindring er altså med til at påvirke hvilke 
fortællinger, der giver mening i dagens Danmark. Når de hvide erindres 
som handlekraftige og de sorte som passive, er det i forlængelse af dette 
med til at reproducere denne opfattelse i nutiden. Ifølge Blaagaard gør 
dette, at historieskrivningens skævvridning kan leve videre som en 
”structural continuation of past trespasses.” 41  Det interessante i denne 
forbindelse er, at Blaagaard ser biblioteker, arkitektur, gadenavne mm. som 
materialiserede kulturelle erindringer.42 Det skal forstås sådan, at vores 
fysiske omgivelser og det sociale imaginære former og bliver formet af 
hinanden i en konstant vekselvirkning.  

                                                
37 http://www.emu.dk/modul/historiekanon-29-obligatoriske-emner,  
    tilgået 12/5 - 2016 
38 Olwig 2003: 212 
39 Blaagaard 2010: 104 
40 Blaagaard 2010: 104 
41 Blaagaard & Andreassen 2012: 89 
42 Blaagaard 2010: 104. 
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Når vi taler om kollektiv erindring af den danske kolonialisme, skal den 
derfor forstås som både et produkt af den måde, vi har behandlet denne 
del af fortiden på i historieskrivningen og den nationale diskurs om 
kolonialismen samt af de materialiserede kulturelle erindringer, som vi 
ellers ikke umiddelbart forbinder med kolonihistorien, som eksempelvis 
gadenavne, arkitektur osv. Fraværet af et mindesmærke over den dansk-
vestindiske fortid er altså med til at påvirke danskernes forståelse af denne 
fortid.43 Når jeg i dette speciale ser på Jeannette Ehlers’ forslag til et 
mindesmærke, ser jeg med Blaagaards ord dermed på en alternativ 
materialiseret kulturel erindring og dens muligheder for at påvirke det 
sociale imaginære og den kollektive erindring om den dansk-vestindiske 
historie. 

 
 
 

                                                
43 Blaagaard & Andreassen 2012: 84 
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TEORI 

Som indledning til undersøgelsen af den kollektive erindring af den danske 
slavehandel vil jeg i det følgende redegøre for selve begrebet kollektiv 
erindring, og hvordan det skal forstås. Begrebet giver i sig selv nemlig 
anledning til en del spørgsmål: hvordan kan en erindring være kollektiv? 
Hvem er det, der erindrer, når man taler om kollektiv erindring? Og hvor 
og hvordan sker denne erindring? 

Som navnet antyder, befinder fænomenet kollektiv erindring sig i 
feltet mellem det sociale – det kollektive - og den personlige evne til at 
erindre. En analyse bør derfor have blik for både det enkelte individ og det 
sociale aspekt for at undgå at reducere den kollektive erindring til summen 
af de individuelle erindringer indenfor en given gruppe. I det følgende vil 
jeg undersøge, hvordan forskellige teoretikere forholder sig til blandt andet 
de ovenfor nævnte spørgsmål, og hvordan de går til analysen af et så 
flygtigt fænomen som kollektiv erindring. Gennem den teoretiske 
gennemgang og diskussion vil jeg komme nærmere en forståelse af 
samspillet mellem materialitet, diskurs og erindring for derigennem at 
udkrystallisere nogle metodiske værktøjer til den efterfølgende analyse.  

Individuel og kollektiv erindring – hvordan kan erindring være 
kollektiv? 

Sociologen Maurice Halbwachs var den første til at teoretisere begrebet 
kollektiv erindring.44 Halbwachs beskæftigede sig med emnet i værkerne 
Les Cadres Sociaux de la Mémoire, der udkom i 1925 og La Topographie 
légendaire des Évangiles en Terre Sainte; étude de mémoire collective fra 1941. Da 
han i 1945 døde i Buchenwald koncentationslejren, efterlod han et endnu 
ufærdigt manuskript, der i 1950 udkom under titlen La Mémoire collective.45  

Ifølge Halbwachs foregår erindring altid indenfor en gruppe, der er 
afgrænset i tid og rum.46 I hans optik findes der ingen rent individuelle 
erindringer, da erindring altid er afhængig af den sociale kontekst, hvori 
den foregår.47 Som Halbwachs skriver: 

(…) each impression and each fact, even if it apparently concers a particular 
person exclusively, leaves a lasting memory only to the extent that one has 
thought it over – to the extent that it is connected with the thoughts that 
come to us from the social milieu.48  

Indtryk og oplevelser bliver altså kun til erindring i det tilfælde, at de 
tillægges betydning, og for Halbwachs er denne betydningstilskrivning altid 
formet af ens sociale miljø.49 Halbwachs er blevet kritiseret for at være 
anti-individualistisk og for at se den individuelle erindring som 
udelukkende socialt bestemt.50 Men i La Mémoire collective gør Halbwachs 

                                                
44 Warring 1996: 211 
45 Halbwachs 1992: 7 
46 Halbwachs 1997: 137 
47 Olick, Vinitzky-Seroussi & Levy 2011: 20 
48 Halbwachs 1992: 53 
49 Halbwachs 1992: 173 
50 Kansteiner 2002: 181 
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det klart, at det er enkeltpersoner med hver deres temperament og 
livshistorie, der husker. Erindringerne kan bare først forstås og tilskrives 
mening, når de ses i en social kontekst:  

Au reste si la mémoire collective tire sa force et sa durée de ce qu’elle a pour 
support un ensemble d’hommes, ce sont cependant des individus qui se 
souviennent, en tant que membres du groupe.51  

Det er individer, der husker, men erindringen forstås i kraft af deres 
medlemskab af en eller flere sociale grupper.  

Halbwachs tilgang er på den ene side meget dynamisk, idet han har 
blik for, hvordan individer kan være medlem af flere forskellige grupper på 
samme tid og dermed have varierende erindringer om den samme 
begivenhed alt efter konteksten.52 Men samtidig har han fået kritik for at 
være for statisk i sin teori, fordi han ikke redegør for, hvordan erindring 
overføres eller opretholdes over tid. I Halbwachs’ optik kan en gruppes 
erindring aldrig gå længere end 80 år tilbage i tiden svarende til gruppens 
ældste medlemmers erindring.53 Men han svarer ikke på, hvordan den 
kollektive erindring består over tid, når disse medlemmer af gruppen dør, 
og hvordan nye erindringer inkorporeres i den kollektive erindring.54   

Disse spørgsmål kommer den franske historiker Pierre Nora til 
gengæld med nogle bud på. Efter Halbwachs’ død var der i en del år 
stilhed omkring begrebet kollektiv erindring, indtil første bind af Noras 
syvbindsværk Les Lieux de mémoire udkom i 1984.55 Hvor transmissionen og 
opretholdelsen af erindring hos Halbwachs må formodes at foregå primært 
gennem kommunikation, går Nora videre og forklarer, hvordan en 
kollektiv erindring kan transcendere tid og rum, fordi den defineres 
gennem tegn og symboler.56 Han tager dermed det teoretiske skridt fra at 
tale om erindring inden for  grupper, der er afgrænsede i tid og rum, til at 
se på erindringen i forestillede fællesskaber i Benedict Andersons 
forstand.57  

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for udtrykket kollektiv 
erindring. En af dem er den kunsthistoriker James E. Young, som opfatter 
erindring som en kropslig og dermed individuel proces: ”individuals cannot 
share another’s memory any more than they can share another’s cortex.” 58 Young 
foretrækker derfor at bruge begreberne sammenbragt(e) erindring(er) 
(”collected memory/-ies”) 59  eller forenet mening (”unified meaning”). 60  I sin 
undersøgelse af forskellige Holocaust-mindesmærker i Europa og USA har 
Young set på, hvordan et sted eller et mindesmærke tillægges betydning af 
en gruppe. Her kommer han frem til, at forskellige personer kan have 
forskellige erindringer om den samme begivenhed eller det samme sted, 
men at disse tillægges en fælles betydning gennem traditioner, ritualer og 

                                                
51 Halbwachs 1997: 94 
52 Halbwachs 1992: 52 
53 Halbwachs 1997: 140 
54 Warring 1996: 215 
55 Nora 2011: 437 
56 A. Assmann 2011: 122 
57 A. Assmann 2011: 122 
58 Young 1993: xi 
59 Young veksler mellem at bruge flertals- eller entalsformen 
60 Jensen 1996: 244 
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institutioner.61 Med begreberne ønsker han altså at gøre plads til forskellige 
individers forskellige erindringer om den samme begivenhed.  

Man kan kritisere Young for at ville opfinde et nyt begreb, der i bund 
og grund dækker over det samme som kollektiv erindring. Det er klart, at 
ordet erindring altid skal forstås i overført betydning, når man taler om en 
kollektiv erindring. Den kollektive erindring er en erindring om noget, det 
enkelte individ som oftest ikke selv har set eller oplevet. Hvis Youngs 
sammenbragte erindringer er kendetegnet ved tilskrivning af fælles 
betydning, så kan man argumentere for, at den interne uoverensstemmelse, 
som Young ønsker at fremhæve, stadig ikke får plads til at udfolde sig. En 
kollektiv betydningsdannelse, der inspireres og organiseres af samfundets 
institutioner, tradition osv.,62 kan være ligeså ensrettende som en kollektiv 
erindring, der i bund og grund er en tolkning af fortiden.  

I dette speciale har jeg derfor valgt at bruge betegnelsen kollektiv 
erindring fremfor sammenbragte erindringer om de måder, den danske 
slavefortid bliver erindret i diskurs og materialitet. Jeg forstår altså den 
kollektive erindring som udvælgelse, fortolkning og betydningstilskrivning 
af fortiden. Denne tolkning er ikke fastfrosset i en bestemt form, men 
fungerer snarere som et dynamisk narrativ, der kan ændre sig over tid. En 
måde at tage højde for den kollektive erindrings interne heterogenitet og 
dynamik er ved at se nærmere på dens forskellige niveauer, som jeg vil 
præsentere i det følgende.  

Kulturel og kommunikativ erindring 

Ægyptologen Jan Assmann opdeler begrebet kollektiv erindring i to 
underkategorier, hhv. kommunikativ og kulturel erindring. Den 
kommunikative erindring består af ”those varietes of collective memory that are 
based exclusively on everyday communications.” 63 Den er socialt medieret og 
bundet til en specifik gruppe.64 Erindringen overføres og holdes i live 
gennem hverdagslige kommunikationsudvekslinger, og den er kendetegnet 
ved at være uformel, formløs og ikke-institutionaliseret. 65  Fordi den 
kommunikative erindring har en høj grad af overensstemmelse med 
gruppens medlemmers levede erindringer, har denne del af den kollektive 
erindring en kortsigtet tidslig horisont. Efterhånden som medlemmerne af 
gruppen dør, ændres horisonten for gruppens erindring således også:  

As all oral history studies suggest, this horizon does not extend more than 
eighty to (at the very most) one hundred years into the past, which equals 
three or four generations.66 

Denne form for erindring svarer dermed til Halbwachs’ begreb om 
kollektiv erindring.67 I Assmanns optik eksisterer der derfor ikke i dag en 
dansk kommunikativ erindring om slavehandlen og slaveriet på de 
vestindiske øer – det er endda højst tvivlsomt, om man kan tale om en 
kommunikativ erindring om salget af øerne for snart 100 år siden. I begge 

                                                
61 Young 1993: xii 
62 Young 1992: xi 
63 Assmann & Czaplicka 1995: 126 
64 Assmann & Czaplicka 1995: 127 
65 Assmann & Czaplicka 1995: 126 
66 Assmann & Czaplicka 1995: 127 
67 J. Assmann 2008: 112 
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tilfælde er der derimod tale om en kulturel erindring af fortiden, som er 
betegnelsen for Assmanns anden underkategori.  

I modsætning til den kommunikative erindring, der er karakteriseret 
ved at være tæt på hverdagen, er det afgørende karakteristikum ved den 
kulturelle erindring netop dens afstand fra hverdagen. Den fikseres ved 
hjælp af specifikke datoer, begivenheder eller personer, der erindres 
gennem erindringsfigurationer. Den kulturelle erindring er ikke afhængig af 
menneskers levede erindringer, som den kommunikative erindring er det. 
Derfor har denne form for kollektiv erindring ikke en fleksibel horisont, 
der flytter sig med tiden. Den kan tværtimod strække sig langt tilbage i 
historien.68  

Kanon og arkiv 

Ligesom kollektiv erindring kan underdeles i kommunikativ erindring og 
kulturel erindring, kan den kulturelle erindring igen inddeles i to 
undergrupper eller modi. Det har ægyptologen Aleida Assmann gjort med 
begreberne kanon og arkiv, der dækker over, hvad hun betegner som aktiv 
og passiv erindring.69 Hun beskriver de to modi for kulturel erindring ved 
at drage en parallel til de forskellige rum i et museum. Den aktive erindring 
vises frem i udstillingen. Her bevares og præsenteres den kanoniserede 
fortid som nutid. Den passive erindring hører derimod til i arkivet eller 
lageret, hvor den bevares som fortid i sig selv. Den aktive erindring er 
kendetegnet ved en begrænset plads, og det er derfor kun udvalgte 
personer, steder, genstande, fortællinger mm., der bliver kanoniseret. Til 
gengæld er pladsen sikret i lang tid fremover, hvis det lykkes at opnå denne 
status: 

Elements of the canon are marked by three qualities: selection, value, and 
duration. Selection presupposes decisions and power struggles; ascription of 
value endows these objects with an aura and a sacrosanct status; duration in 
cultural memory is the central aim of the procedure. A canon is not a hit-list; 
it is instead independent of historical change and immune to the ups and 
downs of social taste.70 

Som citatet viser, så skal kanonen ikke forstås som en hitliste, der er 
følsom overfor tidens smag. Tværtimod er kanonen langtidsholdbar og 
overleveres fra generation til generation.  

Kanonen nyder stor opmærksomhed blandt den brede befolkning, 
mens arkivet fortrinsvis besøges af eksperter.71 Objekter i arkivet befinder 
sig halvvejs mellem erindring og forglemmelse. Arkivet beskrives som en 
”’amorphous mass’ of unused and unincorporated memories.” 72  Arkivets 
uinkorporerede erindringer er ikke sat ind i en sammenhæng, der kan 
udstyre dem med en relevans for samtiden, men de er åbne for nye 

                                                
68 Assmann & Czaplicka 1995: 129 
69 A. Assmann 2011 blev første gang udgivet på tysk i 1999. Aleida Assmann skriver 

i forordet til den engelske udgave fra 2011, at hun ikke har lavet substantielle ændringer i 
genudgivelsen 12 år efter, selvom hendes arbejde med emnet har udviklet sig siden da (A. 
Assmann 2011: xii) 

70 A. Assmann 2008: 100 
71 A. Assmann 2008: 101 
72 A. Assmann 2011: 125 
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fortolkninger og for at blive draget ind i nye kontekster.73 Den passive 
erindring kan bruges til at vise alternative tolkninger af fortiden:  

The archive is the basis of what can be said in the future about the present 
when it will have become the past. 74 

 Selvom arkivets objekter og fortællinger endnu ikke er sat ind i en 
betydningsgivende ramme, så rummer de et potentiale til at tolke historien 
på en anden måde. Derfor vil totalitære stater ifølge Aleida Assmann altid 
forsøge systematisk at udslette, ødelægge eller censurere deres lagrede 
erindringer ud fra devisen, at kontrol over fortiden er lig med kontrol over 
fremtiden. 75  Det er det dialektiske forhold mellem de to niveauer af 
erindring, der sikrer de liberale og demokratiske samfund.76 

Aleida Assmann skelner ligeledes mellem en aktiv og en passiv form 
for  forglemmelse. Aktiv forglemmelse betegner overlagt ødelæggelse og 
kassering, som det eksempelvis sker ved censur eller billedstorme, 
hvorimod passiv forglemmelse ikke involverer materiel destruktion. Passiv 
forglemmelse er, når objekter ”fall out of the frames of attention, valuation, and 
use.” 77 Genstande, der har været udsat for passiv forglemmelse, kan godt 
ved en senere lejlighed blive genfundet. Det er f.eks. tilfældet med 
arkæologiske fund. Aleida Assmann fremhæver netop arkæologien som en 
af de erindringsinstitutioner, der er i stand til at flytte genstande fra sfæren 
for kulturel forglemmelse til sfæren for kulturel erindring.78  

Det interessante ved denne teori er altså, at den dels rummer en 
dynamisk forståelse af kollektiv erindring, der tillader genstande at overgå 
fra en tilstand til en anden og dels har et blik for de magtstrukturer, der 
altid er impliceret i et samfunds erindringspolitik. Aleida Assmann påpeger 
desuden, hvordan det faktisk er glemslen og ikke erindringen, der er 
normen i et samfund. 79 Erindring kræver en særlig indsats, hvor nogle 
genstande eller fortællinger vurderes at være vigtigere end andre. Fordi den 
kulturelle erindring baserer sig på en udvælgelse blandt forskellige 
erindringer, er den afhængig af specialisering, hvor visse personer har 
bedre mulighed for at påvirke kanoniseringsprocesserne end andre.80 At 
der i Danmark ikke findes nogen mindesmærker over den dansk-
vestindiske historie kan altså ses som et udtryk for, at denne del af vores 
historie ikke er kanoniseret. Det kan enten tolkes som en følge af passiv 
forglemmelse, eller fordi denne del af historien ikke er blevet set som 
’vores’ historie. Dette leder videre til det næste spørgsmål i undersøgelsen 
af fænomenet kollektiv erindring, nemlig spørgsmålet om erindringens 
funktion, eller hvorfor vi som samfund erindrer.  

Erindringens funktion – hvorfor erindrer vi? 

Halbwachs så den kollektive erindrings funktion i dens evne til at sikre en 
gruppes identitet og sammenhængskraft: ”For Halbwachs, the past is a social 
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construction mainly, if not wholly, shaped by the concerns of the present.” 81 Siden 
Halbwachs har der været bred enighed om, at en gruppes kollektive 
erindring skal forstås som fortiden set fra nutidens perspektiv. 
Sammenholdt med Aleida Assmanns pointe om, at glemslen, ikke 
erindringen, er normen, kan vi altså forstå et samfunds kulturelle erindring 
som den fortid, de har valgt at bruge energi på at huske, fordi den bliver 
set som meningsfyldt i en aktuel kontekst. Et samfunds erindringskanon 
bruges til at understøtte et samfunds kollektive identitet ved konstant at 
reproducere de fortællinger, der definerer denne identitet.82 Grupper kan 
bruge den kollektive erindring til at danne og legitimere et kollektiv 
selvbillede og til at sikre en normativ orientering i nutiden.83 Endelig kan 
en kollektiv erindring bruges til at skelne mellem dem og os; hvem der er 
med i eller udenfor gruppen.  

Fordi kollektiv erindring er fortiden set fra et nutidigt standpunkt, kan 
man i nogle tilfælde groft sagt tale om, at en given kollektiv erindring siger 
mere om den nutidige situation end om den faktiske fortid. Hvis man 
fulgte den idé til dens yderste konsekvens, ville det betyde, at vi alle levede 
i totalitære stater, hvor de ubekvemme og delegitimerende dele af fortiden 
kunne slettes efter forgodtbefindende. 84  Der ville ikke længere 
nødvendigvis være nogen overensstemmelse mellem fortiden, og den 
måde den erindredes på. Mediesociologen Michael Schudson viser dog, at 
fortiden ikke altid uden videre kan benyttes til at tjene nutidens formål:  

(…) the recollection of the past does not always serve present interests. The 
past is in some respects, and under some conditions, highly resistant to efforts 
to make it over. 85  

En given fortid vil altid sætte nogle begrænsninger for, hvordan den kan 
blive erindret. Han illustrerer dette ved slaveriets historie i USA:  

Americans may interpret or reinterpret slavery as they choose (though not 
exactly as they choose), but it is unlikely they will ever be able to do without 
some accounting of this part of American history. This is true, in part, 
because slavery happened – but some things have happened that have been 
forgotten or ignored successfully. It is true, more powerfully, because racism 
and race relations remain central problems in American society and politics.86 

 Det er altså graden af fortidens eftervirkninger i nutiden, der afgør, 
hvorvidt vi kan se bort fra den eller ej.87 Når det danske patriotiske narrativ 
om den dansk-vestindiske fortid har fået lov at udvikle sig til den form, det 
har i dag, skyldes det i høj grad fraværet af en mod-erindring, som har 
kunnet delegitimere den herskende kulturelle erindring. Som både Olwig 
og Nonbo Andersen argumenterer for, så har der i Danmark kun været få 
efterkommere af slaverne, der har udfordret det dominerende narrativ om 
den danske slavefortid, og dette har dermed fået lov at stå mere eller 
mindre uimodsagt op igennem historien.88 Schudsons pointe er ikke at 
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afvise, at nutiden former vores forståelse af fortiden, men han vil minde os 
om, at fortiden ligeledes former nutiden ”even when the most powerful people 
and classes and institutions least want it to.” 89 Den erindrede fortid vil altid 
findes i en vekselvirkning mellem erindring og forglemmelse, kontinuitet 
og forandring.   

Historie og erindring 

Med forståelsen af, at et samfunds kollektive erindring har som funktion at 
understøtte den kollektive identitet og sikre sammenholdet i 
nationalstatens forestillede fællesskab, bliver næste spørgsmål, hvordan 
denne erindring opretholdes og videreføres. Som nævnt argumenterer 
Nora for, at erindringen repræsenteres gennem tegn og symboler. Disse 
betegner han erindringssteder. Erindringsstederne kombinerer det 
symbolske, det materielle og det funktionelle, men de er ikke nødvendigvis 
knyttet til eller lokaliseret et bestemt geografisk sted. Et erindringssted kan 
også være en person, en mærkedag eller en genstand, som ikke i sig selv 
har nogen betydning, men som tillægges det gennem en vilje til at erindre.90 

Befolkningen i nationalstaten oplæres i disse erindringssteder og deres 
betydning blandt andet gennem den nationale historieskrivning. Som 
Aleida Assmann fremfører:  

nation-states produce narrative versions of their past which are taught, 
embraced, and referred to as their collecive autobiography. (…) National 
history is also presented in the public arena in the form of monuments and 
commemoration dates. To participate in a national memory is to know the 
key events of the nation’s history, to embrace its symbols, and connect to its 
festive dates.91 

Man bliver så at sige socialiseret ind i nationalstatens forestillede fællesskab 
gennem oplæringen i de nationale erindringssteder. Som citatet viser, er 
der en tæt relation mellem historie og erindring, uden at de dog kan 
reduceres til at være samme fænomen. Tidligere har blandt andre Nora og 
Halbwachs ellers teoretiseret de to fænomener som værende i opposition 
til hinanden. For dem betegner erindringen det partikulære, emotionelle, 
værdisættende, kropsliggjorte og konkrete, og den har som mål at vise 
gruppens kontinuitet for at sikre dens sammenhængskraft. 
Historievidenskaben stræber derimod efter at være universel, rationel, 
abstrakt, objektiv og registrerende.92 Med Noras ord tilhører den alle og 
ingen.93  

Den danske historiker Bernard Eric Jensen argumenterer imidlertid 
for, at opfattelsen af historievidenskaben som objektiv og ikke-
selekterende ikke er helt uproblematisk. Han betegner historie som de dele 
af fortiden, der bliver brugt i en nutidig sammenhæng. Historie er 
karakteriseret ved et brugsforhold, og dermed er det ikke al fortid, der kan 
karakteriseres som historie.94 Ligesom erindring fungerer historieskrivning 
som en vekselvirkning mellem erindring og forglemmelse. Den indeholder 
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altså også altid en udvælgelsesproces, ligesom dannelsen af en kollektiv 
erindring gør det.  

I dette speciale vil jeg argumentere for, at historieskrivningen og den 
kollektive erindring indbyrdes påvirker hinanden. Historievidenskaben 
påvirker erindringen, når kolonierne udgrænses fra den danske 
historieskrivning og dermed også af den kollektive erindring. Men 
bevægelsen går også den anden vej: når fortiden erindres som de hvide 
mænds patriotiske og humane gerninger f.eks. gennem rejsningen af 
monumenter til deres ære, så spiller det ind i det sociale imaginære og gør, 
at denne fortælling bliver set som mere legitim end andre, og at den 
dermed har større sandsynlighed for at blive fortalt i den nationale 
historieskrivning. Med Judith Butlers ord så sker der dermed en citering af 
en citering af en citering,95 som gør, at erindringen og historieskrivningen 
om den danske koloniale fortid samler sig om den narrative struktur, som 
Olwig og Nonbo Andersen har identificeret.   

ANT og socio-materielle erindringspraksisser 

Man kan altså vælge at betragte erindring som et kulturelt narrativ, som 
befolkningen oplæres i gennem den nationale historieskrivning og de 
nationalt betydningsfulde erindringssteder. Ifølge Jan Assmann udgør 
dette den institutionaliserede del af den kollektive erindring, hvor eksperter 
har tillagt bestemte erindringssteder en betydning, der videreføres til resten 
af erindringsfællesskabet.  

Man kan også betragte den kollektive erindring som en socio-materiel 
praksis, hvor genstande, mennesker og diskurser sammen gør erindring 
gennem forskellige praksisser. Denne tilgang til kollektiv erindring står 
etnologen Lene Otto for. Som Otto fremfører: 

for både den kollektive og personlige erindring gælder således, at erindring og 
fysisk deltagelse og aktivitet er tæt sammenvævede. Fortiden omdannes på 
denne måde til erindring, gennem materialiseringer (monumenter, museer, 
erindringsgenstande) og gennem deltagelse i forskellige former for mere eller 
mindre tilrettelagte oplevelse [sic] af fortiden, i ritualer, på vandringer og 
gennem omgang med erindringsgenstande.96 

Erindring sker, når nogen gør noget, og denne gøren betegner Otto som 
erindringspraksis. Ottos understregning af det materielles betydning 
medfører, at hun ikke blot ser genstande og objekter som rekvisitter for 
erindringen. Det dækker over den mere vidtgående opfattelse, at 
mennesket alene ikke skaber historien. Ifølge denne opfattelse sker 
handling altid i netværk af forskellige humane og non-humane aktører. Det 
teoretisk-metodiske univers, som Otto arbejder indenfor, kaldes derfor 
aktør-netværkteori (ANT). ANT er en teoretisk-metodisk betegnelse, der 
dækker over mange forskellige tilgange med interne uoverensstemmelser, 
men fælles for dem er tanken om, at handling altid er situeret i netværk og 
et opgør med den klassiske subjekt-objekt-dikotomi.  

I ANT skal netværk ikke forstås som velstrukturerede og stabile, men 
derimod som kaotiske og vilkårlige. Aktørerne i et netværk har hverken 
faste pladser eller forbindelser, men vil konstant gå sammen med hinanden 
i nye konstellationer og relationer. På samme vis som handling kan ses 
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som en relationel effekt, så kan også de forskellige punkter (eller aktører) i 
netværket ses som relationelle. En materialitet vil derfor altid være 
relationel ligesom et subjekt også altid vil være det.97 

Når al handling er relationel, så bliver det klart, at ingen handler på 
egen hånd. Som etnologen Tine Damsholt og historikeren Dorthe Gert 
Simonsen skriver:  

Det mennesker vil, og det vi gør, er formidlet af de ting, vi bruger og omgiver 
os med, af det rum, vi er situeret i. På den måde er materialiteter allerede 
involveret i enhver form for agency, også den, der tilskrives subjekter.98 

Indenfor ANT giver det derfor ingen mening at stille subjekter og objekter 
op overfor hinanden som to suveræne og autonome kategorier. I stedet 
bruges begreberne humane og non-humane aktører for at understrege, 
hvordan både mennesker og ting er med til at skabe handling.99 Det er 
derfor en vigtig pointe, at kollektiv erindring ikke skabes af mennesker 
alene – det sker i et netværk af mennesker, steder og ting blandt andre.  

Når man anskuer fænomenet kollektiv erindring ud fra aktør-
netværkteorien, kan man undgå et af de metodiske problemer, som 
historikeren Wulf Kansteiner har påpeget ved studierne af kollektiv 
erindring. Kansteiner kritiserer, at forskningen i kollektiv erindring alt for 
ofte har fokuseret på den menneskelige agens i skabelsen af fælles 
erindringer.100 Problemet med dette er ifølge Kansteiner, at man dermed 
kommer til at sætte lighedstegn mellem den intenderede mening i 
erindringsproduktionen og den modtagne eller opfattede mening hos 
erindringsbrugeren. Ved at se på erindring som noget, der skabes i et 
netværk af humane og non-humane aktører, bliver det tydeligt, at 
bygninger, landskaber, traditioner etc. også er medskabere af kollektiv 
erindring. Hvordan de kan være det, vil jeg komme ind på i det følgende.  

Betydning og tilstedevær 

I det foregående er der blevet argumenteret for, at kollektiv erindring skal 
ses som noget, der sker i et netværk af forskellige humane og non-humane 
aktører. De non-humane aktører, dvs. genstande, bygninger, landskaber, 
rummer ikke kun en betydningsdel eller symbolsk side, som vi kan tolke 
ud af dem. De rummer også et tilstedevær, som kan give en rumlig eller 
kropslig fornemmelse af fortiden. Forskellen på betydning og tilstedevær 
er blevet teoretiseret af litteraten Hans Ulrich Gumbrecht. Han 
argumenterer for, at vi i den vestlige del af verden siden Descartes’ cogito 
ergo sum har haft en tendens til at sætte det menneskelige subjekt og dets 
tolkning af verden i centrum.101 Som etnologen Camilla Mordhorst skriver, 
så har det haft som konsekvens, at vi har overset et andet aspekt af 
omgangen med omverdenen, ”hvor kulturelle fænomener og begivenheder bliver 
fysiske og håndgribelige og dermed påvirker vores sanser og kroppe” 102 – den 
dimension, der handler om tingenes tilstedevær. 
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Gumbrecht betegner disse to tilgange til verden som betydningskultur og 
tilstedeværelseskultur.103 Betydningskulturen har fokus på tolkningen af 
verden: at komme bagom tingene og deres fremtrædelsesform for dermed 
at finde den rigtige betydning så at sige. I denne tradition opfattes 
mennesket eller rettere den menneskelige forstand som adskilt fra verden; 
subjektet indtager en observerende position, hvorfra viden kan produceres 
som tolkninger af den omkringliggende verden. I tilstedeværelseskulturen 
accentueres kroppen fremfor forstanden, og denne opfattes som en 
integreret del af verden. 104  I tilstedeværelseskulturen ligger meningen 
indlejret i tingene selv:  

the things of the world, on top of their material being, have an inherent 
meaning (not just a meaning conveyed to them through interpretation), and 
humans consider their bodies to be an integral part of their existence.105 

Som citatet viser, er der altså nogle tydelige teoretiske overlap mellem 
Gumbrechts tilstedeværelseskultur og aktør-netværk-teorien bl.a. i synet på 
forholdet mellem subjekter og objekter. Både betydningskulturer og 
tilstedeværskulturen er idealtyper og findes derfor aldrig i deres reneste 
form. 106  I forbindelse med herværende undersøgelse kan aktør-
netværkteorien og Gumbrechts skelnen mellem betydning og tilstedevær 
bruges til at se på, hvordan genstande, monumenter og andre materialiteter 
både rummer en symbolsk side, der kan tolkes og en materiel side, der kan 
opleves. Otto understreger:  

at den materielle kulturarv ikke kun er redskaber for politiske idéer, men at 
den også tager del i konstitueringen af disse idéer. (…) Fokus er på, hvad 
fortiden gør frem for, hvordan den udlægges.107  

Monumenter og erindringssteder består altså både af en symbolsk og en 
materiel del – på den ene side fungerer de gennem tilskrivningen af 
betydning, og på den anden side indeholder de også en materiel 
dimension, der ikke er repræsenteret, men som blot er. Disse to 
dimensioner spiller sammen og kan ikke fuldstændig adskilles fra 
hinanden. Jeg vil derfor se på, hvad det vil betyde for den kollektive 
erindring om slavetiden, hvis der rejses et fysisk mindesmærke, som folk 
kan sanse og opleve med deres kroppe. 
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METODE 

I dette afsnit vil jeg præsentere mit empiriske materiale og kort komme ind 
på de metodiske overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med 
undersøgelsen. Først og fremmest: hvordan undersøger man den 
kollektive erindring om et givent fænomen? Eksempelvis vil en kvantitativ 
undersøgelse af, hvor mange procent af befolkningen der kender til den 
danske koloniale fortid, ikke være i stand til at rumme den kompleksitet, 
som fænomenet kollektiv erindring indeholder. I studiet af kollektiv 
erindring er man derfor nødt til at gå som katten om den varme grød. 
Kansteiner beskriver, hvordan kollektiv erindring altid kun kan ”be observed 
in roundabout ways, more through its effects than its characteristics.”108 Det er 
umuligt at få direkte adgang til den kollektive erindring, men den viser sig 
gennem sine effekter eller konsekvenser: i folks handlinger, i samfundets 
diskurser eller i materielle udtryk som monumenter, skolebøger, spillefilm 
osv.  

Med denne flygtighed for øje vil jeg dermed gå til analysen af kollektiv 
erindring via dens manifestationer eller udtryk i både diskurs, materialitet 
og performativitet. Med inspiration fra aktør-netværkteorien vil jeg se på, 
hvordan det ikke kun er humane, men også non-humane aktører (som 
eksempelvis monumenter), der er med til at skabe den kollektive erindring. 
Jeg har derfor valgt at centrere min analyse omkring billedkunstneren 
Jeannette Ehlers’ forslag til et mindesmærke over den danske koloniale 
fortid. Dette leder videre til det næste spørgsmål: hvordan analyserer man 
et monument, der endnu ikke findes? 

Her vil jeg bl.a. benytte mig af Youngs begreb om monumentets 
livshistorie. Et monuments livshistorie eller biografi udgøres både af 
monumentets fysiske fremtoning, men inkluderer også de aspekter og 
dimensioner, som går ud over det rent materielle. Dette gælder 
eksempelvis udviklingen af idéen bag monumentet, den historiske og 
politiske kontekst, hvori det blev skabt, dets cirkulation som billede eller 
tekst og de foranderlige betydninger, monumentet tillægges over tid. 
Youngs pointe er, at monumenter kan fremme bestemte versioner af 
fortiden, og at de har en evne til at påvirke den politiske debat via de 
betydninger, vi tillægger dem. Som han skriver:  

Taken together, these stages comprise a genuine activity of memory, by which 
artifacts of ages past are invigorated by the present moment, even as they 
condition our understanding of the world around us.109  

Monumentet står altså i et dialektisk forhold til dets omgivende samfund. 
Fordi den kollektive erindring altid er fortiden set fra nutidens perspektiv, 
dannes monumenters betydning i nutiden, mens monumenter på samme 
tid er med til at konstituere vores forståelse af verden omkring os. Som 
Blaagaard er inde på, så trækker de på referencer og betydninger i det 
sociale imaginære og sender samtidig noget videre i en konstant 
bevægelse.110  
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Helt konkret vil jeg til denne del af min analyse bruge avisartikler og –
debatter, min egen samtale med kunstneren bag monumentet, Jeannette 
Ehlers samt hendes visualiseringer af det foreslåede mindesmærke. Min 
samtale med Ehlers foregik på dennes arbejdsplads i København d. 3. 
februar 2016. Formålet med samtalen var at få præsenteret Ehlers’ forslag 
til en mindeskulptur. Valget af analyseobjekter bunder i et ønske om at se 
på den aktuelle debat om Danmarks koloniale fortid, da denne analyse 
udgør en undersøgelse af et moment i mindesmærkets livshistorie. Der er 
altså ikke tale om en kvantitativ undersøgelse af debatten om Danmarks 
koloniale fortid, men derimod en kvalitativ udvælgelse af de artikler, som 
jeg har fundet relevante i forhold til analysen af monumentet. Det vil sige, 
at de alle taler ind i en national erindringskontekst eller til spørgsmålet om 
kulturel repræsentation i hovedstadens gadebillede. 

De fortællinger, som disse materialer i fællesskab gør synlige, vil jeg 
sammenligne med de narrativer og diskurser om den danske koloniale 
fortid, som blev præsenteret i forskningsoversigten for at se, hvordan både 
den kollektive erindring og det endnu uopførte mindesmærke hele tiden 
påvirker hinanden. Med denne tilgang til analysen er mit mål at vise det 
processuelle og foranderlige både ved fænomenet kollektiv erindring og 
ved mindesmærket.  

På den ene side kan vi altså forstå monumenter som skrøbelige, 
formbare og som værende i konstant bevægelse. Og på den anden side er 
der jo netop også noget meget stabilt og fikseret over dem. Her vil jeg med 
inspiration fra Gumbrechts betydningskultur og tilstedeværelseskultur se 
på, hvordan det ikke kun er os, der gør noget ved monumentet (tillægger 
det betydning, taler om det, fortolker det), men også monumentet, der gør 
noget ved os. Til denne del af analysen vil jeg se på, hvilke performative 
erindringspraksisser, monumentet i kraft af sin materialitet sætter i gang.  

Da monumentet som nævnt ikke er bygget endnu, vil jeg bruge 
visualiseringer af statuen i min analyse. Derudover vil jeg også se på de 
materielle kvaliteter ved dette mindesmærke i forhold til de andre 
materialiserede kulturelle erindringer fra kolonitiden, der allerede findes i 
København. På nuværende tidspunkt i mindesmærkets livshistorie er jeg 
altså ikke i stand til at lave observationer af praksis omkring statuen, men 
jeg kan ud fra visualiseringerne og sammenligninger med andre 
mindesmærker komme med nogle kvalificerede bud. 

Afslutningsvis vil jeg se på monumentets relation til det sted, det 
bliver placeret. Her vil jeg søge inspiration i den visuelle etnograf Sarah 
Pink og geografen Doreen Masseys idé om sted som en spatial-temporal 
begivenhed.111 At forstå stedet som en begivenhed medfører erkendelsen 
af, at steder ikke er faste størrelser, men at de består af forskellige 
elementer, der kastes sammen i steds-begivenheden for derefter at skilles. 
Som Massey skriver: ”The elements of this ’place’ will be, at different times and 
speeds, again dispersed.”112 Derfor vil et sted altid være et nyt sted, og det er 
heller ikke muligt at gå tilbage til det samme sted. Når man siger, at noget 
finder sted, ligger der i udtrykket en implicit anerkendelse af hver enkelt 
begivenheds særegenhed og ugentagelighed:  
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For the truth is that you can never simply ’go back’, to home or to anywhere 
else. When you get ’there’ the place will have moved on just as you yourself 
will have changed.113  

Hvis vi udvider denne tankegang til også at omfatte monumentet, så bliver 
det klart, at monumentet som en socio-materiel begivenhed i tid og rum 
ikke skal ses som en fast ting, man kan vende tilbage til, men tværtimod 
som en begivenhed, der finder sted gang på gang. 

Vi kan altså forstå mindesmærket som noget, der sammen med en 
række andre aktører i et netværk finder sted igen og igen. I analysen vil jeg 
se på nogle af disse elementer som f.eks. Vestindisk Pakhus og området 
omkring Københavns Havn og Frederiksstaden. Her vil jeg bruge 
arkitekturteoretikeren Andreas Huyssens begreb om byer som 
palimpsester. Ordet palimpsest betegner et pergament, hvor den 
oprindelige tekst er blevet skrabet af og overskrevet en eller flere gange.114 
Huyssen argumenterer for, at man kan oversætte dette begreb til at 
omfatte byer som palimpsester, dvs. en  

disparate city-text that is being rewritten while previous text is preserved, 
traces are restored, erasures documented, all of it resulting in a complex web 
of historical markers.115  

På samme måde vil jeg argumentere for, at man kan se en bygning eller et 
fysisk sted som en palimpsest af materielle markører, der peger på dens 
historie og forskellige funktioner gennem tiden. I analysen vil jeg derfor se 
på Vestindisk Pakhus som en palimpsest, der står i relation til 
mindesmærket og i dette samspil er med til at konstituere stedet omkring 
dem som en begivenhed.  

Idéen om netværk er helt central for min forståelse af mindesmærket. 
Som nævnt i teoriafsnittet forstår aktør-netværkteorien verden som 
bestående af utallige netværk. Disse netværk er ikke fastlagte og stabile. De 
er vilkårlige og udvikler sig hele tiden ved at nye forbindelser opstår eller 
ophører mellem aktørerne. Et fænomen som kollektiv erindring gøres, når 
humane og non-humane aktører samler sig i et netværk. Den teoretiske 
ramme taget i betragtning er det vigtigt for mig at understrege, at også jeg 
er en aktør i netværket. Dette speciale ville være blevet til på en anden 
måde eller i en anden form, hvis det var blevet gjort i et andet netværk. 
Når jeg analyserer Jeannette Ehlers’ forslag til et mindesmærke, så skal det 
naturligvis ikke ses som den eneste mulige eller udtømmelige analyse. 
Netværket er i konstant bevægelse, og aktørerne vil på forskellige 
tidspunkter gå sammen og efterfølgende sprede sig. På samme måde som 
stedet hele tiden bliver til, så vil mindesmærket hele tiden finde sted på nye 
måder, som denne analyse (eller nogen analyse i det hele taget) aldrig vil 
kunne rumme det fulde og komplekse omfang af. 

Mit fokus på mindesmærket som et potentielt erindringssted og den 
inspiration, jeg drager fra aktør-netværkteorien gør, at jeg ikke kan betragte 
statuen som et isoleret objekt, men må forstå den i relation til andre 
objekter, til placeringen, til debatter om Danmarks koloniale engagement 

                                                
113 Massey 2005: 124 
114 Den Store Danske Encyklopædi: palimpsest. Bruges desuden også som et 

litteraturteoretisk begreb til at betegne en tekst, der bygger på en anden tekst, eks. James 
Joyces Ulysses.  

115 Huyssen 2003: 81 
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osv. Det giver bedre mening at tale om mit analyseområde end mit 
analyseobjekt, da undersøgelsen således er udvidet til også at indbefatte 
andre objekter og fænomener end udelukkende selve mindesmærket.  

Det teoretisk-metodiske grundlag bevirker også, at analysen hverken 
bliver rent diskursiv eller rent fokuseret på det materielle. Der er snarere 
tale om en blandingsform, fordi en materialitet (i dette tilfælde 
mindesmærket) aldrig er rent diskursiv eller materiel. I stedet vil jeg se på 
de netværk af betydninger, diskurser, materialiteter og praksisser, der er 
med til at konstituere mindesmærket. Det er en vigtig pointe i min analyse, 
at hverken det symbolske eller det materielle (hvis det overhovedet giver 
mening at skille de to ad) skal betragtes som vigtigere end det andet.  
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ANALYSE 

Jeg vil påbegynde min analyse med en grundig beskrivelse, der både 
kommer omkring de tekniske kvaliteter ved skulpturen (form, størrelse, 
materiale) samt Ehlers’ begrundelse for at lave mindesmærket. Den tætte 
beskrivelse af skulpturen hænger sammen med mit teoretiske 
udgangspunkt i aktør-netværkteorien, der skal ses som en fornyet 
empirisme.116 Jeg ønsker så at sige at tage skulpturens materialitet alvorligt 
– dvs. at jeg både vil se på hvilke betydninger, der tilskrives skulpturen, 
men derudover også hvad figuren som materiel eksistens gør ved den 
intenderede beskuer.  

Queen Mary 

Billedkunstneren Jeannette Ehlers har på eget initiativ lavet et forslag til et 
monument med arbejdstitlen Queen Mary. Ifølge Ehlers skal skulpturen 
gøre op med den ”hvide, hegemoniske og patriarkalske tradition, som gennemsyrer 
den vestlige tradition” og minde os ”om vores transatlantiske arv” 117. Ehlers 
ønsker at 

etablere et kontemplativt rum, der på den ene side skaber bevidsthed om den 
fælles arv vi deler med Vestinderne og dermed tilbyder mulighed for at 
revurdere vores nationale selvforståelse og på den anden side, at hylde de 
millioner af slavegjorte afrikanere, der led sig ihjel som følge af opbygningen 
af Den Moderne Verden.118  

Ehlers har dermed et dobbelt sigte med skulpturen: den skal både lede til 
refleksion over fortiden og den nationale identitet og samtidig fungere som 
en hyldest til de mennesker, der gennem deres ufrivillige arbejde var med 
til at lægge grunden for den danske velstand i dag.  

Monumentet er en ca. 7 meter høj irret bronzeskulptur på en sokkel, 
der skal placeres på havnefronten foran Det Vestindiske Pakhus. 
Skulpturen forestiller en slank, ung sort kvinde, der sidder i en stol med et 
stort ryglæn, der står i en cirkel bag hendes ryg. Ryglænet og hendes ranke 
holdning giver nærmest det indtryk, at det er en trone, hun sidder på. Hun 
sidder med begge ben lige ned foran sig. Den højre arm holder hun 
nogenlunde i en 90 graders vinkel ud fra kroppen. Den venstre arm er 
løftet en smule, så hånden er omtrent ud for hendes hals. I venstre hånd 
holder hun skæftet til en pisk og piskesnerten går i en blød bue foran 
hendes krop over til den højre hånd, som holder fast i den anden ende. 
Hun bærer et klæde, der dækker hendes overkrop som en slags korsage, 
mens benene er bare. På hovedet har hun en beklædning, der i form 
minder lidt om den ægyptiske dronning Nefertitis krone, men som er mere 
ujævn i kanterne. Hun ser bestemt lige frem for sig. Kvinden giver et 
indtryk af magt og styrke i kraft af sin store størrelse og sin placering oppe 
på soklen. Hun ser afslappet ud på grund af placeringen i stolen, men 
samtidig giver pisken og det stålsatte, ligefremme blik indtrykket af en vilje 
til aggression. Hun sidder ikke og kigger forlegent ned eller væk – hun ser 
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direkte frem mod sin imaginære modstander. Statuens udtryk bygger 
videre på et af Ehlers’ tidligere værker, performancen Whip It Good. 
Figuren er dermed formgivet i Ehlers’ eget udseende.   

 

 
Queen Mary. Visualisering: Daviid Ranløv 

Ehlers har valgt at give statuen arbejdstitlen Queen Mary efter den virkelige 
person Mary Thomas, der levede på De Dansk-Vestindiske Øer i 1800-
tallet. Mary Thomas var sammen med to andre kvinder, Axeline Elizabeth 
Salomon (kaldet Agnes) og Mathilda McBean, med til at lede et oprør 
blandt de sorte markarbejdere på St. Croix i 1878.119 Oprøret fandt sted 30 
år efter slaveriets ophør, men de sorte og farvedes arbejdsforhold var ikke 
blevet forbedret væsentligt efter slaveriets ophør. For eksempel var der 
kun én dag om året, hvor det var tilladt for markarbejderne at skifte 
plantage. Denne dag var kendt som skiftedag.120 På skiftedag 1. oktober 
1878 og frem til d. 5. oktober udviklede et oprør sig blandt arbejderne.121 I 
løbet af oprøret mistede 87 personer livet: tre af dem var hvide, resten var 
sorte og farvede markarbejdere.122 

De tre kvinder, der efter oprøret blev kendt som queens, blev alle tre 
oprindeligt dømt til døden for deres engagement i oprøret. Efterfølgende 
blev de dog benådet og sendt til kvindefængslet på Christianshavn i 
København.123 Efter omkring fem år i København blev Queen Mary sendt 
tilbage til St. Croix for at afsone resten af sin straf der.124 Queen Mary 
spiller stadig i dag en stor rolle i den kollektive vestindiske erindring, hvor 
hun har opnået en semi-mytisk status og bliver erindret gennem sange og 
fortællinger.125 Der er desuden rejst en statue for de tre oprørsdronninger 

                                                
119 Marsh 1981: 343 
120 www.virgin-islands-history.org/timeline/1878-endnu-et-oproer-paa-st-croix/, 

tilgået 15/3-2016 
121 Hoxcer Jensen 1998: 135 
122 Marsh 1981: 344 
123 www.virgin-islands-history.org/timeline/1878-endnu-et-oproer-paa-st-croix/, 

tilgået 15/3-2016 
124 www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/de-tre-oproersdronninger/,  

tilgået 25/3-2016 
125 Bastian 2003: 12f  
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på St. Thomas, og en hovedvej på St. Croix lyder navnet Queen Mary 
Highway.126  

Mindesmærke eller monument? 

I sin motivationsskrivelse for statuen omtaler Ehlers den selv som en 
mindeskulptur.127 Det er i tråd med tendensen for kunst i det offentlige 
rum i den vestlige verden. Det 19. århundrede var nationalismens 
århundrede og med til nationsopbygningen hørte rejsningen af 
glorificerende monumenter over nationens historie og helte. I det 20. 
århundrede med to verdenskrige, en verden delt i øst og vest og de store 
fortællingers død blev mindesmærket i stedet det foretrukne skulpturelle 
udtryk.128  

I 2014 lavede KØS, Museum for Kunst i det Offentlige Rum, et stort 
forskningsprojekt om mindesmærker i dag. Som en del af denne 
undersøgelse så kunsthistorikeren Mette Haakonsen på forskellen mellem 
klassiske statuemonumenter primært fra 1800-tallet og de nye senmoderne 
og primært abstrakte mindesmærker. Hun har opstillet kendetegnene fra 
de to traditioner overfor hinanden i et dikotomisk skema. Haakonsen 
medgiver selv, at skemaet er meget sort/hvidt og forenklende, men 
påpeger at det kan være  

brugbart til forståelse af både af mindesmærketraditionens store spændvidde 
og af de forskydninger, der trods alt er opstået mellem især statuetraditionen 
og mindesmærker i dag.129 

Jeg vil derfor her benytte mig af skemaets modsætningspar til at åbne op 
for en analyse af Queen Mary, men uden hensigten at placere statuen i den 
ene eller den anden søjle.  

Skulpturen af Queen Mary benytter sig af mange af de træk, der 
kendetegner Haakonsens statuemonument: den er en permanent, figurativ 
og vertikal størrelse. Statuen skal betragtes på afstand. Dens placering på 
soklen gør, at den ikke lægger op til berøring eller kropslig interaktion. 
Man skal ikke bevæge sig igennem mindesmærket, som man f.eks. gør i 
Berlin ved Mindesmærket for Europas myrdede jøder.  

På trods af at statuen benytter sig af nogle traditionelle virkemidler og 
et klassisk formsprog, så bryder den dog med traditionen i sit indhold og i 
budskab. Den forestiller ikke en konge, militærmand eller anden 
prominent og magtfuld mandlig person, men derimod en arbejdende sort 
kvinde, der i sin levetid befandt sig i periferien fremfor centrum af 
samfundet netop på grund af sin hudfarve og sit køn. Statuen er 
samfundskritisk fremfor samfundsbevarende. Den skal ses som en hyldest 
til modstanden eller modmagten. Den repræsenterer hverken det 
daværende eller nuværende officielle Danmark, men giver plads til en af 
dem, der normalt ikke ville få en statue rejst af sig. Den skal forstås både i 
en national, en lokal og en global ramme. Danmarkshistorien og den 
geografiske nærhed til Amalienborg udgør den nationale ramme, mens 
placeringen foran Det Vestindiske Pakhus, der tidligere blev brugt til at 
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127 Ehlers’ motivation 
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opbevare varer produceret af slaverne på De Dansk-Vestindiske Øer, 
markerer en lokal og stedsspecifik ramme. Endelig indtager statuen også 
en position i en global diskussion om Europas koloniale fortid. Fremfor at 
understrege en homogen dansk national identitet giver den et bud på en 
heterogen forståelse af danskhed og den danske historie - Queen Mary er 
også en kvinde fra den danske historie, selvom hun ikke ligner de Moder 
Danmark-figurer, som udgør langt hovedparten af de skulpterede kvinder i 
Danmark.130 Hun repræsenterer flere hidtil usynliggjorte grupper i den 
danske historie, nemlig kvinderne, arbejderne og de sorte. Statuen leger 
altså med konventionerne – den benytter sig af magtens billedsprog til at 
vise styrken hos de tilsyneladende magtesløse og undertrykte. 

Abstraktion og figuration 

Siden 1980’erne har de mest markante nye mindesmærker ellers benyttet 
sig af et abstrakt, senmoderne formsprog. Dette gælder f.eks. Maya Lins 
Vietnam Veterans Memorial fra 1982, Peter Eisenmans Monument for 
Europas myrdede jøder, der blev indviet i Berlin i 2005 og Jonas 
Dahlbergs forslag til et mindesmærke over massakren på Utøya. 
Modstanden mod de figurative monumenter begyndte allerede efter 1. 
verdenskrig blandt den kunstneriske avantgarde, der mente, at kunstens 
opgave var at udfordre verdens realiteter og konventioner. 131  2. 
verdenskrig og den brutale udslettelse af Europas jøder under Holocaust 
bidrog til opfattelsen af, at en figurativ repræsentation af fortidens 
grusomheder ikke ville kunne rumme den meningsløse forbrydelse, som 
menneskeheden havde været udsat for. Det glorificerende og 
monumentale blev set som fascismens formsprog og dermed som 
upassende. 132  I 2016 kritiserede en sydafrikansk kunstnergruppe 
monumentet i en postkolonial sammenhæng og efterlyste ikke blot en 
udskiftning af fortidens monumenter, men en helt ny måde at tænke 
offentlige rum og erindringssteder. De sydafrikanske kunstnere betragter 
”any solidly defined, articulated and aestheticised representation of the now that is 
privileged enough to presume its relevance in the future” 133 som et farligt objekt, og 
det at rejse monumenter bliver for dem udtryk for en efterligning og 
dermed en legitimering af en kolonial handling. Det er derfor interessant, 
at Ehlers alligevel vælger at opføre en skulptur, der i sit formsprog mimer 
de monumenter, der har hyldet de tidligere kolonisatorer.  

Når Ehlers vælger at lave et figurativt statuemonument, kan det 
skyldes en forventning om, at det figurative monument er bedre i stand til 
at tale til et kollektiv, end det abstrakte mindesmærke er. Som Young 
argumenterer:  

In its hermetic and personal vision, abstraction encourages private visions in 
viewers, which would defeat the communal and collective aims of public 
memorials.134  

                                                
130 Haakonsen 2015: 30. Ifølge Inge Adriansen og Kulturarvsstyrelsens store 

undersøgelse af danske mindesmærker foretaget i perioden 2000-2007 er kun 2 % af de 
danske mindesmærker for personer rejst over kvinder (Adriansen 2010: 207). 

131 Haakonsen 2015: 22ff 
132 Haakonsen 2015: 20; Young 1993: 5 
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Youngs pointe er, at det abstrakte mindesmærke altid kun refererer til sig 
selv, og at det derfor har svært ved mobilisere refleksion eller 
erindringsbearbejdning på et kollektivt eller nationalt plan.  

Mange af de nye abstrakte mindesmærker arbejder bevidst med at 
fremmane et refleksivt rum for det enkelte individ ved at koreografere 
beskuernes kroppe og bevægelser på vej gennem mindesmærket. Når man 
begiver sig ind mellem de 2711 steler i Mindesmærket for Europas 
myrdede jøder, og lydene fra den omkringliggende storby langsomt 
forsvinder, så står man pludseligt alene med sine tanker og refleksioner. 
Den kropslige påvirkning ”understøtter en refleksion, hvor andre menneskers 
erfaringer gøres til ens egen erindring”,135 eksempelvis gennem den kropslige 
erfaring af isolation mellem stelerne.  

Diskussionen om abstraktion og figuration afdækker to forskellige 
standpunkter i holdningen til monumenter og mindesmærkers funktion. 
Skal de fungere som ”a point of departure for political performances,”136 som 
Young argumenterer for, eller kan de også fungere som et kollektivt rum 
for individuel refleksion? Kan de gøre begge dele samtidigt? Som det var 
tydeligt ved åbningen af 9/11 mindesmærket i New York, hvor navnene 
på alle ofrene fra angrebene blev læst op, så er de abstrakte mindesmærker 
i stand til at forene de individuelle erfaringer med de lokale, nationale og 
globale erindringer. Det er derfor også muligt for et abstrakt mindesmærke 
at opretholde en kollektiv diskurs om emner som krig, terror, fascisme 
eller slaveri.137 

Det er nok nærmere noget andet, der er på spil i Ehlers’ valg af et 
figurativt formsprog fremfor et abstrakt. Det abstrakte kan bruges til at 
formidle de begivenheder, der allerede har en tydelig form i vores 
erindring, enten fordi de er nære i en tidslig henseende, eller fordi de har 
opnået status af et nationalt eller globalt erindringssted i Noras forstand. 
På grund af museer, film og andre kulturelle mediers repræsentation af 
emnet har vi i den vestlige verden udviklet en særlig æstetik til at erindre 
Holocaust. Dette sker eksempelvis ved brugen af bestemte symboler som 
pigtråd, jernbaneskinner, sko, sten etc.138 Når beskuerne placerer småsten 
fra gaden på det abstrakte New England Holocaust Memorial i Boston, så 
skabes koblingen til jødedommens tradition for at lægge sten på graven i 
stedet for blomster. Fordi genstandene er symbolsk ladede, kan de tages 
ud af deres kontekst og forstørres, formindskes eller på anden måde 
manipuleres og bruges i et abstrakt univers, uden at det går udover deres 
refererende evne.  

Af de symboler, der knytter sig til fortællingen om slaveriet, er pisken 
den mest fremtrædende.139 Statuen af Queen Mary benytter sig også af 
dette symbol. Men da den tidligere kolonimagt Danmark primært erindres 
som de humane koloniherrer, der var de første til at opgive slavehandlen 
og ikke som dem, der svingede pisken, er pisken som symbol udelukkende 
i stand til at referere til slaveriet som sådan, ikke specifikt til det danske 
engagement i historien. På grund af den manglende kobling mellem den 
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danske nationale identitet og slaveriet, bliver det vanskeligt at formidle det 
danske engagement i den europæiske kolonialisme gennem abstraktion.  

Måske ligger der i valget af figuration også et ønske om ikke at 
indskrive historien om den danske slavehandel i en Holocaustdiskurs. 
Huyssen argumenterer for, at diskursen omkring erindringen af Holocaust 
kommer til at fungere som det prisme, andre traumatiske begivenheder 
bliver set igennem.140 Ved at benytte den æstetik, der bruges til erindringen 
af Holocaust, kan andre begivenheder tilskrives nogle af de samme 
konnotationer som Holocaust har.141 I en dansk erindringskontekst vil en 
af disse medbetydninger være historien om det danske folk, der frelste 
jøderne ved at hjælpe dem til Sverige. 2. verdenskrig og jødeudryddelsen 
erindres altså i høj grad som et positivt narrativ, hvad angår Danmarks 
rolle i begivenhederne.142 Ved at skabe associationer til denne fortælling 
ville resultatet ikke blive en ”revurdering af den nationale selvforståelse”,143 som 
Ehlers ønsker, men derimod en gentagelse og forstærkning af den. Ved i 
stedet at appropriere og parodiere den æstetik, som ellers normalt er 
forbeholdt nationens konger og magtfulde mænd, inkluderer statuen de 
mennesker, der ellers tidligere er blevet udgrænset fra den nationale 
fortælling.  Danmarkshistorien udvides fra at handle om ”det folk, der taler 
dansk” 144 til også at omfatte de tidligere koloniale subjekter. Pointen er her, 
at Danmark og danmarkshistoriens begivenheder ikke skal forstås som 
isolerede fra udviklingen i resten af verden. Denne pointe understreges i 
Ehlers’ motivationsskrivelse, hvor skulpturen beskrives som  

en fejring af frihedskamp og frihedskæmpere som f.eks. Queen Mary over 
Martin Luther King Jr. til den højaktuelle Black Lives Matter-bevægelse. 145  

Med disse aktuelle referencer indskriver statuen sig i et større, globalt 
kollektiv og en fælles skæbne på tværs af Atlanten. 
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Livshistorie 

Som nævnt er argumentet i dette speciale, at et mindesmærke altid vil 
indeholde både diskursive og materielle elementer. I et mindesmærke 
sammenvæves det materielle, det spatiale, det diskursive, det sociale og det 
performative, og betydningen dannes konstant i en cyklus mellem det 
materielle og det immaterielle. For analysens klarheds skyld vil jeg dog i det 
følgende fokusere på den diskursive eller symbolske side af statuen. Til 
dette formål vil jeg benytte Youngs begreb om et monuments livshistorie. 
Det betyder ikke, at Young mener, at monumentet skal forstås som 
værende rent diskursivt eller at Runia, som jeg i næste afsnit vil bruge til at 
se på monumentets materielle kvaliteter, omvendt mener, at monumentet 
udelukkende skal forstås som fysisk tilstedevær. Det vil i analysen blive 
tydeligt, at denne skelnen er svær, hvis ikke umulig, at opretholde 
fuldstændigt. Til sidst i min analyse vil jeg også komme ind på, hvordan de 
to dimensioner spiller sammen, og hvordan monumentet konstitueres i 
spændingen mellem de to.  

I Youngs begreb om et monuments livshistorie udvider han 
mindesmærkers liv og tekstur til at inkludere  

the ties and places in which they were conceived; their literal construction 
amid historical and political realities; their finished forms in public spaces; 
their places in the constellation of national memory; and their ever-evolving 
lives in the minds of their communities (…) over time.146  

Offentlige debatter og andre diskurser om slavehistorien samt erindringen 
af den dansk-vestindiske historie er i denne optik med til at forme folks 
opfattelse af monumentet, som derfor godt kan siges at have en eksistens, 
endnu inden det er blevet rejst i fysisk form på en tiltænkt placering. Jeg vil 
derfor i dette afsnit se på nogle af disse diskurser og kontekster, som 
mindeskulpturen Queen Mary skriver sig ind i og op imod. 

Guldalderens mørke bagside 

I et interview med Politiken fra oktober 2015 efterlyser Ehlers et større 
fokus på Danmarks koloniale fortid. I interviewet kobler Ehlers 
guldalderen og denne periodes betydning for den danske identitet sammen 
med slavefortiden ved at henvise til en af de nationale helte, H.C. 
Andersen, som skrev teaterstykket ”Mulatten”, der blev opført første gang 
i 1840. Som hun siger i interviewet:  

Det er så vildt, at H. C. Andersen har skrevet om slavehandel. Men som alt 
andet, der handler om vores kolonitid og den tids grusomheder, er det ikke 
noget, vi kender særlig meget til.147  

Ehlers efterlyser, at vi hører mere om den anden side af sagen, ”guldalderens 
mørke bagside” 148 – dvs. handlen med mennesker over Atlanten. Ehlers 
henviser dermed til to forskellige, men sammenhængende fænomener med 
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betydning for den danske nationale identitet: perioden guldalderen og 
eventyrdigteren H. C. Andersen.  

I 1800-tallet opstod idéen om det danske folk med en dertilhørende 
dansk identitet. Denne identitets udtryk hentede mange af sine symboler 
fra periodens litterære og kunstneriske billeder. Det var i den samme 
periode, at styreformen i Danmark overgik fra enevælde til demokrati. 
Ifølge Nonbo Andersen har det tidslige sammenfald mellem slaveriets 
ophør og demokratiets indførsel medført, at  

it has been possible to relegate the most obvious injustice of Danish 
colonialism – slavery and the slave trade – to the political system that was 
broken down i 1848.149 

 Slaveriets uretfærdigheder er på denne måde ikke en del af narrativet om 
det moderne, danske demokrati, selvom øerne var på danske hænder helt 
frem til 1917. Gennem den nationale historieskrivning og defineringen af 
danskerne ud fra Herders folkebegreb, blev de afrocaribiske undersåtter i 
riget udgrænset fra det forestillede fællesskab, som udgør det danske 
folk.150  

Den anden figur, som Ehlers referer til i debatten, er H. C. Andersen. 
Ved at illustrere hvordan kolonitiden og slaveriet var en del af H. C. 
Andersens kunstneriske værk, skabes der en kobling mellem et nationalt 
symbol eller erindringssted i Noras forstand og den danske slavehandel. 
Da eventyret Den lille Havfrue i 2008 blev optaget i Kulturkanonen, blev 
Andersens status som udtryk for noget særligt dansk eksplicit cementeret 
fra officielt hold. Men kulturanalytiker Anne Klara Bom har vist, hvordan 
Andersen også blandt den brede danske befolkning bliver brugt i debatter 
om danskhed og det danske riges tilstand.151 Bom argumenter for, at  

de danske mediedebattører anvender Andersens pointer både for at styrke 
deres argumenter og for at indfange målgruppen, følelsesfællesskabet, der 
forstår eventyrreferencerne.152  

Ehlers benytter altså her et velkendt retorisk greb ved at bruge H. C. 
Andersen til at tale til danskernes følelser. Med henvisningen viser Ehlers, 
hvordan vores erindring altid er ufuldstændig og selektiv, selv når det 
kommer til en kanoniseret person som H. C. Andersen. Ehlers forsøger at 
tage historien om det danske engagement i slavehandlen og flytte det fra 
den kulturelle erindrings arkiv i Aleida Assmanns forstand over til kanonen 
via koblingen til det nationale erindringssted H. C. Andersen. Ved at sætte 
spørgsmålstegn ved, hvor godt vi egentlig kender vores kære eventyrdigter, 
kan der potentielt også sættes spørgsmålstegn ved den danske 
selvforståelse. 

Hvad gik tabt i det tabte paradis 

Ehlers er ikke den eneste, der er ude i dette ærinde. I en kronik i Politiken 
fra januar 2015 fremhæver den daværende formand for foreningen 
Kolonihistorisk Center153 Anders Bjørn, at i  

                                                
149 Nonbo Andersen 2013: 60 
150 Nonbo Andersen 2013: 60  
151 Bom 2014: 76 
152 Bom 2014: 94 
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andre havnebyer med en lignende kolonial fortid er man de senere år begyndt 
at få øjnene op for nødvendigheden af at synliggøre kolonitiden og dens 
mange krænkelser af det, vi i dag kalder menneskerettigheder.154  

Danmark omtales som dem, der har sovet i timen (”København sakker 
bagud” 155) i modsætning til England, Frankrig og Holland, der alle har rejst 
mindesmærker eller åbnet museer for slavefortiden og dens ofre. 156 
Narrativet om danskerne, der var de første til at afskaffe den 
transatlantiske slavehandel og dermed blev ”frataget deres position blandt 
kolonimagterne på grund af en human gerning”, hvorefter ”storhed blev afløst af 
storsindethed”,157 afvises som gammeldags og reaktionært. Den følelse af 
moralsk overlegenhed eller storsindethed, som Olwig identificerede som et 
vigtigt element i det danske narrativ om kolonifortiden, beklikkes altså her. 
Budskabet er, at selvom Danmark forbød den transatlantiske slavehandel, 
før de andre europæiske magter gjorde det samme, er vi til gengæld langt 
bag dem, når det kommer til at forholde sig kritisk og refleksivt til denne 
del af vores historie. Det bliver fremhævet som umoderne at undlade at 
forholde sig til dele af den nationale fortid, og dermed kommer narrativet 
om de progressive og humanitære danskere til at fremstå endnu mere 
karikeret og ude af trit med virkeligheden.158 Og ved at insistere på at 
fortælle historien om Danmark og danskerne som et lighedssøgende og 
egalitært folk, der afskaffede slaveriet af humanistiske årsager, 
reproducerer vi paradoksalt nok fortidens ulighed.  

Et andet karakteristikum fra Olwigs danske nationalistiske narrativ er, 
at det på en sær måde er danskerne af i dag, der bliver fortællingens ofre. 
Vores position i dag som et lille og på det storpolitiske plan mere eller 
mindre ubetydeligt land ses i denne fortælling som en konsekvens af vores 
storsindethed. De tidligere dansk-vestindiske øer fremstilles som det tabte 
paradis, som vores forfædre ofrede på humanitetens alter. Dermed bliver 
italesættelsen af tabet en vigtig figur i fortællingen om den dansk-
vestindiske fortid. Dette ses eksempelvis, når Bravo Tours proklamerer at 
”We have reconquered the islands” 159 (underforstået: vi har vundet det tabte 
tilbage), eller når der i en reportage i Nordjyske Stiftstidende udtrykkes 
ærgrelse over, at vi solgte det ”lille ø-paradis” til amerikanerne:  

Tænk sig, hvis man uden pas og større forberedelser kunne hoppe på den nye 
direkte afgang og efter ni timers flyvetur lande i sol og varme i Caribien – og 
stadig være i Danmark!160  

Denne følelse af tab har litteraten Paul Gilroy identificeret som en vigtig 
komponent i det mønster, han kalder for postkolonial melankoli. Gilroy 
beskriver den postkoloniale melankoli som et sammensurium af følelser 

                                                                                                                 
153 Kolonihistorisk Center er en forening, der arbejder for at få oprettet et center 

med bl.a. udstillinger, foredrags- og undervisningsfaciliteter, der skal formidle historien 
om den danske kolonialisme. Se http://kolonihistoriskcenter.dk/.  

154 Bjørn (Politiken 30/1-2015) 
155 Bjørn (Politiken 30/1-2015) 
156 Bjrøn (Politiken 30/1-2015) 
157 Olwig 1994: 169 
158 Idéen om, at den problematiske fortid skal overvindes gennem bevidst 

stillingtagen til ens egen rolle i historien, stammer fra efterkrigstidens Tyskland og 
begrebet Bewältigung der Vergangenheit, se Nielsen 1976: 240, 254 

159 Nonbo Andersen 2013 
160 Følbæk &Schousboe (Nordjyske Stiftstidende 25/12-2015) 
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som skam, skyld, ignorance, fornægtelse, tab mm., som kommer til udtryk 
i det danske narrativ om de koloniale fortid. Ifølge Gilroy bliver de 
underliggende følelser af skyld og skam kanaliseret over i en opfattelse af 
eget tab, da det er lettere at fokusere på sig selv som et offer for historien 
end at se på de aspekter af historien, som man ikke er så stolt af.161 Det er 
denne særlige form for melankoli, der er på spil, når hverdagsgenstande, 
der egentlig stammer fra et kolonialt verdenssyn som eksempelvis 
Cirkelpigen eller Lille Sorte Sambo omgærdes med nostalgi – et emne, som 
Information satte til debat i begyndelsen af 2015.162 

I foråret 2016 blev idéen om det danske tab italesat på en anden 
måde, da der på Ehlers’ initiativ blev afholdt et debatarrangement på 
Hovedbiblioteket i København under overskriften ”What we lost in 
Empire”.163 Titlen leger med den postkoloniale melankolske følelse af tab, 
men vender det på hovedet, så det ikke længere handler om det danske 
materielle tab af et lille ø-paradis, men derimod tabet af noget andet – en 
menneskelig indsigt, en forståelse af det anderledes eller tabet af en større 
mangfoldighed i det, der efterfølgende blev til den befolkningsmæssigt 
homogene nationalstat Danmark. Debatten tager i sin overskrift 
udgangspunkt i den velkendte måde at tale om den dansk-vestindiske 
fortid (det tabte paradis), men tildeler den i efterligningen en ny betydning. 
I debattens titel ses endnu en gang, hvordan omvendingsfiguren bruges til 
at synliggøre normen eller det eksisterende narrativ om det tidligere 
Dansk-Vestindien.   

Mary, Whip It Good 

Debatten om den danske bevidsthed om slavetiden er blot én af de 
kontekster, der indgår i statuens livshistorie. En anden forståelsesramme er 
Jeannette Ehlers selv og hendes øvrige kunstværker, som mindesmærket 
vil blive læst op ad og sammenlignet med. Et eksempel på dette er, 
hvordan statuens fysiske udtryk bygger på Ehlers’ performance Whip It 
Good.164 Her er Ehlers iklædt et hvidt klæde, og med hvide mønstre malet i 
ansigtet og på overkroppen og armene tildeler hun langsomt et hvidt 
lærred det ene piskeslag efter det andet. Værket er opført flere steder rundt 
om i verden blandt andet i Det Vestindiske Pakhus. Man kan tolke 
performancen som en invertering af fortidens magtforhold: nu er det en 
mørk kvinde fremfor en hvid mand, der svinger pisken. Inverteringen ses 
også i de mørke striber, som det hvide lærred efterhånden dækkes af, og 
som kommer til at fungere som et negativ af de lyse streger, som piskene 
igennem tiden har sat på den mørke hud.  

Det er bemærkelsesværdigt, at Ehlers åbenlyst bygger statuen på et af 
sine egne kunstneriske værker og på samme tid opkalder den efter en 
historisk person, den vestindiske oprørsdronning Queen Mary. Pisken, 
stolen og Queen Marys beklædning er direkte taget fra Ehlers’ 
performance og ikke fra historiske kilder om Mary Thomas. Det er ikke til 

                                                
161 Gilroy 2006: 3 
162 Scherrebeck (Information 2/1, 22/1-2015) 
163 Blandt de medvirkende, der alle havde afrikansk baggrund og boede i Danmark, 

var bl.a. Ehlers og skuespiller Anna Neye, der i foråret 2016 aktuel med programserien 
”Kald mig bare brun”, der sætter fokus på Danmarks koloniale fortid. 

164 Samtale med Ehlers. På Ehlers’ hjemmeside kan man se et filmet uddrag fra 
performancen: http://www.jeannetteehlers.dk/m4v/video21.htm , tilgået 23/5-2016 
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at sige, om hun rent faktisk har været i besiddelse af en pisk, men på 
samtidige tegninger ses hun med en sukkerkniv og en brændende fakkel, 
og hun blev efter oprøret dømt for brandstiftelse.165 Når Ehlers alligevel 
vælger at udstyre statuen med en pisk fremfor disse andre redskaber, må 
det være for at trække på associationerne til den omvending eller 
invertering, der foregår i performanceværket og for at benytte et symbol, 
som de intenderede beskuere kan genkende fra øvrige kulturelle 
repræsentationer af slaveri, som f.eks. fra filmen 12 Years a Slave (2013). På 
denne måde fungerer statuen via pisken som en intertekstuel reference til 
Ehlers’ øvrige værk samtidig med, at mindesmærket gennem 
navngivningen låner legitimitet fra den virkelige person.   

Denne leg med at blande historiske fakta med myter og fiktion 
illustrerer meget godt, hvordan kollektiv erindring aldrig kan reduceres til 
udelukkende at bestå af historiske kendsgerninger.  Erindringen foregår 
altid i et sammenspil med forglemmelsen og med fortællingen. Den Queen 
Mary, som statuen hædrer for hendes mod og handlekraft, var eksempelvis 
tidligere straffet for mishandling af sine børn.166 Denne kontroversielle del 
af fortællingen om Mary Thomas spiller ingen rolle for den mytologiske 
status, hun sidenhen har opnået på øerne.167 I det hele taget er der meget 
usikkerhed om Queen Mary og hendes liv. På Rigsarkivets hjemmeside 
fortælles det, at hun ved ankomsten til København var omkring 40 år 
gammel168 og derfor må være blevet født inden slaveriets ophør i 1848, 
mens historikeren George F. Tyson argumenterer for, at hun var lidt yngre 
og først var kommet til St. Croix i midten af 1860’erne som immigrant fra 
den britiske ø, Antigua.169 Hvis dette er sandt, har Mary Thomas altså slet 
ikke været dansk slave. Når Ehlers vælger at gøre hende til symbol på den 
dansk-vestindiske historie, sker det altså gennem en opprioritering af visse 
elementer på bekostning af andre.  

På den anden side kan Ehlers’ valg af Queen Mary som symbol på 
den dansk-vestindiske historie måske ses som en understregning af, at 
ansvaret rækker videre end til frigivelsen af slaverne. I et interview med 
Weekendavisen fra marts 2014 argumenterer hun netop for denne pointe, 
når hun siger: 

Det er jo ikke sådan, at der i dag går danskere rundt, som har et direkte ansvar 
for de overgreb, der fandt sted. Alligevel synes jeg godt, man kan tale om et 
ansvar, fordi der er nedlagt strukturer af racistisk karakter i de samfund, der er 
tidligere kolonier. Strukturer som er svære at slippe af med.170  

Ehlers mener, at historien om den danske indblanding i slaveriet endnu 
ikke er slut - den fortsætter også efter skibene holdt op med at lægge til kaj 
med lasten fuld af mennesker. Ved at vælge en figur som Queen Mary, 

                                                
165 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/de-tre-

oproersdronninger/, tilgået 2/5-2016. At oprøret i 1878 er kendt som the Fireburn, er 
endnu en implikation på sandsynligheden i, at Mary Thomas har været i besiddelse af en 
fakkel snarere end en pisk, se eksempelvis Marsh 1981: 335. 

166 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/de-tre-
oproersdronninger/, tilgået 16/3-2016 

167 Tyson 1995: 149 
168 http://www.virgin-islands-history.org/skaebnehistorier/de-tre-

oproersdronninger/, tilgået 2/5-2016 
169 Tyson 1995: 149 
170 Rifbjerg (Weekendavisen 28/3-2014) 
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som formentlig levede i tiden umiddelbart efter det danske slaveris ophør, 
kan Ehlers understrege sin pointe om kolonialismens fortsatte 
konsekvenser i dag.  

Danmark og Vestindien sammensmeltet 

I min samtale med Ehlers fremhævede hun, hvordan beslutningen om at 
opkalde statuen efter Queen Mary også byggede på et ønske om, at ”det 
tager fokus væk fra mig som person, det er ikke mig, det handler om.” 171 Alligevel er 
det uundgåeligt, at opfattelsen af Ehlers og hendes personlige baggrund 
spiller en rolle for forståelsen af skulpturen. Dette skyldes både det 
indlysende faktum, at figuren er formgivet i hendes billede, men også at 
forslaget om at rejse den sker på Ehlers’ eget private initiativ.  

Ehlers er opvokset i Danmark som datter af en dansk kvinde og en 
mand fra Trinidad, som er efterkommer af tidligere slaver. 172  Denne 
dobbelte identitet bliver understreget, når Ehlers i Weekendavisen omtales 
som ”den dansk-vestindiske kunstner Jeannette Ehlers” 173, og når det i Politiken 
beskrives, hvordan hun ”bærer både Europas og Afrikas side af historien i 
kroppen.” 174  Ehlers har også selv beskrevet, hvordan et besøg på 
Jomfruøerne føltes som om ”to kulturer i mig [stødte] sammen.” 175 Ehlers 
kommer på denne måde til at stå som en inkarnation af det dansk-
vestindiske forhold. I interviewet i Politiken d. 4. september 2015 taler 
Ehlers om sin solidaritet med den afrikanske side, som hun på trods af 
opvæksten i Danmark altid har følt stor tilknytning til (”Jeg har altid følt en 
solidaritet med og en stærk tilknytning til sort kultur, selvfølgelig også ved at kigge på 
mig selv” 176), men samtidig skriver hun sig selv ind i det store danske ’os’, 
når hun i sin motivationsskrivelse for mindeskulpturen skriver, at den 
”minder os om vores transatlantiske arv”177 (mine fremhævninger), eller når 
hun i Weekendavisen udtaler, at  

(…) det er på tide, at vi for alvor anerkender den relation, vi har med øboerne 
på Jomfruøerne og tager det ansvar på os, der følger med. Det vil klæde vores 
nation.” 178  

Ehlers rummer altså både skylden, skammen og den dårlige samvittighed, 
men også smerten, styrken og modet til at gøre oprør. Dobbeltidentiteten 
kommer til at fungere som et prisme på den dansk-vestindiske historie, der 
ligeledes består af en sammenvævning af alle disse elementer. Gennem 
Ehlers smelter det danske og det vestindiske sammen i statuen og 
materialiseringen af den dansk-vestindiske dobbeltidentitet peger på den 
historiske afhængighed mellem de to geografiske områder. Gennem 
relationen til Ehlers’ personlighed kommer skulpturen til at stå som et 
bogstaveligt billede på den sammensmeltede dansk-vestindiske historie, og 
den kan dermed åbne op for en anden og mere inkluderende forståelse af 
Danmark og danmarkshistorien.  

                                                
171 Samtale med Ehlers 
172 G.M. Schmidt (Politiken 27/10-2015); Rothstein (Weekendavisen 4/9-2015) 
173 Rifbjerg (Weekendavisen 28/3-2014) 
174 G.M. Schmidt (Politiken 27/10-2015) 
175 Rifbjerg (Weekendavisen 28/3-2014) 
176 G.M. Schmidt (Politiken 27/10-2015) 
177 Ehlers’ motivation 
178 Rothstein (Weekendavisen 4/9-2015), mine fremhævninger 
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Materialitet og performative erindringspraksisser 

Efter at have set på den diskursive eller symbolske side af mindesmærket, 
vil fokus i det kommende afsnit være på materialiteten. Som vi netop har 
set, cirkulerer mindesmærket allerede inden dets materielle tilbliven som en 
idé i blandt andet debatter og som visualiseringer. På den anden side er der 
i et færdigt monument også en uomtvistelig materiel tilstedeværelse, som 
gør noget ved os. Vi forstår ikke kun statuen med vores intellekt, men vi 
oplever den også og interagerer med den med vores kroppe. I det følgende 
vil jeg se på de socio-materielle erindringspraksisser, som Queen Mary er en 
del af. Her forstås erindring ikke som en egenskab, der findes indeni 
mennesket, men som en praksis, der gøres mellem forskellige aktører. Ikke 
bare mennesker, men også genstande og ting er som fortidens tilstedevær i 
nutiden aktive deltagere i denne praksis.  

Kamp, kontemplation 

Lene Otto har lavet en undersøgelse af monumenter i det post-sovjetiske 
Østeuropa. Her er der tale om tilfælde, hvor fortidens tilstedevær bliver så 
massivt, at det påvirker folk til handling. Otto arbejder med tre kategorier 
for socio-materielle erindringspraksisser: kamp, karneval og 
kontemplation. 

Kampen som erindringspraksis betegner bl.a. det kendte fænomen, at 
et samfund ved en overgang til et ny styreform gør op med det tidligere 
styres materielle kulturarv. Kampen hænger sammen med Aleida 
Assmanns begreb om aktiv glemsel – den er ”den aktive destruktion eller den 
fysiske forhindring af en daglig omgang med det tidligere systems materielle kultur”179 
med det formål at glemme eller erstatte den tidligere fortælling med en ny. 
Berlinmurens fald er et ikonisk billede på denne erindringspraksis, ligesom 
en gruppe sydafrikanske studerendes nylige kamp mod en kolonial statue 
under kampråbet #RhodesMustFall180 og nedrivningen af den seks meter 
høje statue af Saddam Hussein i Bagdad i 2003181 er et udtryk for denne 
praksis.  

Som eksempel på en kontemplativ erindringspraksis bruger Otto et 
besøg på et rumænsk fængselsmuseum, der fungerer som mindesmærke 
over og erindringssted for de mange mennesker, der blev taget til fange 
under kommunismen.182 I kontemplationen er det vigtigere at bearbejde 
fortiden følelsesmæssigt end at tilegne sig viden om den. 183 
Mindesmærkemuseer faciliterer en kontemplativ erindringspraksis bl.a. 
gennem deres materielle udformning, og som Otto argumenterer: 

                                                
179 Otto 2009: 161 
180 http://rhodesmustfall.co.za/, tilgået 20/4-2016 
181 http://politiken.dk/udland/ECE56658/statue-af-saddam-vaeltet/, tilgået 13/4-

 2016 
182 Otto 2009: 163 
183 Otto 2009: 166 
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de fremmer empati for dermed at tilskynde til handling, blandt andet i kraft af 
den tilrettelagte kropslige interaktion med fortiden, hvor den materielle aura 
er vigtigere end informationsværdien.184  

Den måde, som et museum som f.eks. Jüdische Museum Berlin er 
indrettet på, koreograferer vores bevægelse igennem udstillingerne og 
påvirker dermed vores kroppe for at fremme en refleksion over fortidens 
grusomheder.185 

Karneval 

Den sidste erindringspraksis, som Otto beskriver, er karnevalet – den 
ironiske og parodiske tilgang til fortiden. Otto er inspireret af Mikhail 
Bakhtins karnevalsbegreb, der dækker over en ”æstetisk materialisering af 
latteren, der lægger op til, at alle ler af alle og ikke mindst af sig selv.” 186 Som 
eksempel fremhæver Otto en skulpturpark i Litauen, hvor gamle statuer 
fra Sovjettiden er taget ned fra deres sokler og sat sammen i en ”ny og helt 
anderledes blanding af temapark, losseplads og kirkegård.” 187 I Grutas Park eller 
Stalin’s World, som det populært kaldes, kan besøgende således vandre 
rundt mellem de tidligere Sovjetledere, som de nu befinder sig i øjenhøjde 
med. Det er denne omvending af roller og latterliggørelse af de tidligere 
ledere, der tilbyder ”en tidsbegrænset befrielse fra den herskende sandhed og en 
midlertidig ophævelse af alle hierarkiske relationer, normer og forbud.” 188 I Bakhtins 
optik er karnevalet både nedbrydende og opbyggende på samme tid. Han 
understreger, at ”karnevalets parodi ligger fjernt fra en nyere tids rent negative og 
formaliaefterlignende parodier: karnevalsparodien genføder og fornyer, samtidig med at 
den negerer.” 189 Karnevalet består altså altid af den dobbelte bevægelse af 
degradering og fornyelse på samme tid.  

Da statuen af Queen Mary ikke er rejst, er det endnu ikke muligt at 
sige, præcis hvilke erindringspraksisser den vil indgå i; bliver det et sted, 
hvor folk slår sig ned og drikker en øl op af soklen, vil den blive brugt til 
demonstrationer eller som et populært motiv til sociale medier? 
Mulighederne er mange, men det ligger i sagens natur udenfor dette 
speciales rækkevidde at spå om dem. Det, vi dog kan se på, er den praksis, 
der ligger intenderet i skulpturen, nemlig betragtningen af statuen.  

På grund af statuens højde vil Queen Mary altid blive betragtet nedefra. 
I denne praksis ligger en invertering af adskillige tidligere hierarkier: 
hierarkiet mellem sorte og hvide, mellem mænd og kvinder, mellem center 
(forstået som nationalstaten Danmark) og periferi (de tidligere Dansk-
Vestindiske Øer). Denne omvending af rollerne giver associationer til 
karnevalismen og især de romerske saturnalier, hvor herrer og slaver 
byttede plads for en eller flere dage.190 Det er derfor primært i forhold til 
denne erindringspraksis, at jeg vil analysere statuen.  

Også Queen Marys beklædning leder tanker hen på det 
karnevalistiske. Når man betragter statuen, ligner hendes hovedbeklædning 
en egyptisk dronningekrone, som man kender dem fra afbildninger af 
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187 Otto 2009: 153 
188 Otto 2009: 156 
189 Bakhtin 2001: 32 
190 Den Store Danske Encyklopædi: saturnalia 
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Nefertiti. Men hvis man ser på fotografierne fra Whip It Good-
performancen, bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en krone, men 
derimod et stykke klæde, der er viklet om hendes hår. Som tidligere 
argumenteret, skal performancen ses som en del af statuens livshistorie, 
der er med til at forme den i beskuerens øjne. Hovedbeklædningen kan 
dermed komme til at fungere som en parodi på en dronningekrone; som 
om Mary har klædt sig ud som dronning for at træde op på soklen. På den 
måde parodierer skulpturen andre skulpturer – man skal være dronning 
(eller allerhelst konge) for at blive udødeliggjort som statue. Desuden ved 
vi (de intenderede beskuere og borgere i den tidligere kolonimagt) godt, at 
statuen ikke forestiller den rigtige dronning, for hun bor rundt om hjørnet 
på Amalienborg. Queen Marys skikkelse er desuden uproportionelt stor i 
forhold til den afstøbning af Michelangelos David, der står på den anden 
side af bygningens facade. De to skulpturer er lige høje, men hvis man 
forestiller sig, at den siddende Queen Mary rejste sig op, så ville hun være 
en del større, end Davidsfiguren er det. Som kæmpekvinden sidder klar på 
soklen med pisken i hånden og klar til angreb, kommer hun nærmest til at 
fremstå som en mareridtsagtigt forvrængning af, hvad vi forventer af en 
dronning. I skulpturens titel og udseende ligger der dermed om ikke en 
direkte latterliggørelse så i det mindste en ironisering over den danske 
nationale identitet, som dronningen er ikon for.  

Men i karnevalet peger pilen begge veje – både ud mod verden og ind 
mod karnevalsdeltageren selv. Som tidligere nævnt var Queen Mary en 
kontroversiel figur, som bl.a. inden oprøret i 1878 var blevet dømt for 
mishandling af et af sine børn.191 For de beskuere, der kender til denne del 
af statuens livshistorie, vil betragtningen af statuen formentlig rejse 
spørgsmålet om, hvordan man dog kan rejse en statue og hylde en 
børnemishandler som en dronning. Men selv de, der er uvidende om den 
kontroversielle Mary, vil nok undre sig over, hvorfor en dronning sidder 
med en pisk i hænderne. I relationen mellem statuen og beskueren 
bevæger latteren sig dermed begge veje. Som Bakhtin skriver, så er 
karnevalslatteren en ambivalent latter, der er  

rettet mod alt og alle (herunder mod karnevalsdeltagerne selv), hele verden 
fremstår som latterlig, bliver set og opfattet i dette latterlige lys, i sin muntre 
relativisme. 192 

Latteren er både munter og alvorlig, opbyggelig og nedbrydende, og den 
udstiller historiens relativisme eller tilfældigheder.193 Tilfældigheden i, at vi 
kun rejser statuer af hvide mænd og ikke af sorte kvinder; tilfældigheden i, 
at det er Margrethe II og ikke Mary Thomas, der er dronning; og ikke 
mindst tilfældigheden i de magthierarkier, der opstod i Europa, Afrika og 
Caribien for mange hundrede år siden, og som vi stadig lever med 
eftervirkningerne af i dag.  

Heri ligger det opbyggelige potentiale i karnevalet som 
erindringspraksis. Det groteske eller ironiske bruges til at udstille og 
nedbryde magtstrukturerne, så noget nyt kan bygges op. Skulpturens 
hensigt er ikke at vende fuldstændigt om på magtforholdene i Danmark 
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eller verden og skabe et nyt racehierarki med de sorte øverst og de hvide 
nederst. Den viser os tilfældigheden i, at det blev netop sådan, og at det 
kunne have været anderledes.  

Et utopisk rige af frihed og lighed 

Karnevalet står altså for den simultane dobbelte bevægelse af nedbrydning 
og opbygning, men det ligger også i karnevalets natur, at ophøret af 
hierarkier og normer altid kun er midlertidigt. Det giver ”for en kort tid alle 
mulighed for at træde ind i et utopisk rige af fællesskab, frihed, lighed og overflod.” 194 
Otto fremfører, hvordan Grutas Park kommer til at fungere som mere end 
en midlertidig omvending af rollerne, fordi den ”foregår side om side med den 
politisk seriøse erindringsbearbejdning, der foregår andre steder.” 195  Fordi den 
kollektive erindring foregår i et samspil mellem materialitet og diskurs, skal 
statueparken ses som ét element i den vifte af erindringspraksisser, der 
foregår på både officielt og uofficielt niveau i Litauen. Dermed rækker 
dens potentiale ud over det midlertidige.  

I erindringspraksissen, der foregår mellem beskuer og Queen Mary, 
sker en omvæltning af hierarkiet, men i den øvrige del af samfundet 
fortsætter mange af de magtstrukturer, der stammer fra kolonitiden. Når 
man bevæger sig rundt i Københavns gader, er ingen af dem opkaldt efter 
den tidligere afrocaribiske del af den danske befolkning. Til gengæld er 
Christianshavn fyldt med materialiserede kulturelle erindringer om de 
skibsværftsejere og købmænd, som tjente penge på trekantshandlen. 

  

 
Wildersgade på Christianshavn. Foto: Mararie 

Eksempelvis er Andreas Bjørns Gade opkaldt efter købmanden Andreas 
Bjørn (1703-1750), som bl.a. var medstifter af Det almindelige 
Handelskompagni, som købte slaver på Guldkysten, fragtede dem over 
Atlanten og solgte dem i Vestindien,196 og Wildersgade har sit navn fra 
Carl Wilder (1698-1765) og hans søn Lars Wilder (1738-1810) på hvis 
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værft, der blev bygget skibe til trekantshandlen.197 For ikke at tale om 
Schimmelmanns Palæ, der er opkaldt efter skatmesteren 198  og 
plantageejeren H. C. von Schimmelmann (1724-1782), og som i dag huser 
Odd Fellow Ordenen eller Moltkes Palæ (det nuværende Christian VIIs 
palæ på Amalienborg), der nu fungerer som dronningens 
repræsentationslokaler, men som oprindeligt var hjem for A. G. Moltke 
(1710-1792), overhofmarskal og præsident for Vestindisk Kompagni.199  

Det fører os tilbage til Jan Assmanns pointe om, at den kulturelle 
erindring i et samfund altid er betinget af hierarkier. Det drejer sig både 
om magt- og videnshierarkier, som definerer retten til at materialisere og 
institutionalisere den kulturelle erindring f.eks. gennem oprettelsen af 
museer eller rejsningen af statuer. Eller sagt med Aleida Assmanns ord: om 
magten til at definere den nationale erindringskanon. Denne magt har i 
Danmark ene ligget på den tidligere kolonimagts side. Som Nonbo 
Andersen påpeger, så er det danske narrativ om kolonitiden ikke blevet 
udfordret af efterkommere af slaverne, og det har derfor fået lov at stå 
mere eller mindre uimodsagt. Dette i en sådan grad, at det danske 
patriotiske narrativ uden videre reproduceres på Nationalmuseets 
hjemmeside, hvor enevælden præsenteres som  

perioden, hvor foretagsomme handelsfolk med støtte fra kongemagten kunne 
tjene formuer på den indbringende trekanthandel mellem Danmark, Afrika og 
Dansk Vestindien.200   

Her bliver det i overordentlig grad tydeligt, hvem der betragtes som aktive 
subjekter med magt til at påvirke historiens gang og hvem, der end ikke 
bliver repræsenteret i den selv samme historie. 

De materialiserede kulturelle erindringer om denne del af 
danmarkshistorien reproducerer konstant de magtstrukturer, der var 
gældende på De Dansk-Vestindiske Øer samt idéen om, at kun hvide 
(mænd) kan drive historien fremad. Den fratagelse af identitet, som 
afrikanerne blev udsat for, når de blev solgt som slaver og fragtet til Den 
Nye Verden, gentages i den manglende repræsentation, de har i det 
københavnske gadebillede og i historieskrivningen om kolonitiden.  
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Screenshot af Nationalmuseets hjemmeside, tilgået 6/5-2016 

Når Nationalmuseet fremhæver de ”foretagsomme handelsfolk” eller Peter von 
Scholten erindres som manden, der egenhændigt afskaffede slaveriet i 
1848, vægtes den navngivne hvide mands rolle på bekostning af de 
navnløse slavers andel i historien. 

Gentagelse af fortiden 

Ved at vende op og ned på det etablerede magthierarki gør Queen Mary det 
altså synligt, hvordan de koloniale magtstrukturer konstant gentages og 
reproduceres i dagens Danmark. Denne ufrivillige og ubevidste gentagelse 
af fortiden beskriver historiefilosoffen Eelco Runia som en ”compulsion to 
repeat” 201, der opstår ”when we are ’overtaken by history’ and start – regressively – to 
do things that are at odds with our identity.” 202 Ifølge Runia er det denne 
ufrivillige gentagelsestrang, der er på færde, når israelerne opfører en mur 
for at holde palæstinenserne ude i en form for historisk efterligning af de 
jødiske ghettomure. Ligeledes er det at gøre forskel på mænd og kvinder 
eller sorte og hvide at odds med vores nationale selvopfattelse som et 
egalitært og humanitært samfund, men ikke desto mindre gør vi det 
konstant i repræsentationen af kolonihistorien. 

At vi på denne måde kan blive indhentet af fortiden, skyldes ifølge 
Runia, at historiens gang skal forstås som værende både kontinuerlig og 
diskontinuerlig på samme tid. Som eksempel fremhæver han ”the fact that we 
are completely unchanged yet completely different from the person we used to be.” 203 Det 
er muligt at adskille kontinuitet og diskontinuitet på det individuelle plan 
med døden som den absolutte form for diskontinuitet. På det kollektive 
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eller samfundsmæssige plan er denne skelnen dog umulig: man kan ikke 
forestille sig en absolut diskontinuitet for historien eller en historiens død, 
om man vil. Den historiske diskontinuitet er derfor altid bundet sammen 
med den historiske kontinuitet, og de kan derfor heller ikke studeres i 
isolation.204 Sammenfletningen af diskontinuitet og kontinuitet betegner 
Runia som tilstedevær, og han karakteriserer dette fænomen som ”the living 
on of the past in the here and now.” 205 Tilstedevær betegner altså en situation, 
hvor fortiden er tilstede i nutiden. Eller sagt på en anden måde: hvor 
fortiden og nutiden er tilstede på samme tid. De fleste kan genkende 
følelsen af at være på et historisk sted og blive overvældet af fortidens 
nærvær. Det kan f.eks. være et besøg i en koncentrationslejr eller på en af 
markerne, hvor 1. verdenskrigs skyttegrave var, hvor man får 
fornemmelsen af, at fortiden både er meget tæt på og samtidig meget langt 
væk. Det er netop denne følelse, som Runia forklarer som en effekt af 
fortidens tilstedevær i nutiden. Den danske kolonifortid er tilstede i det 
nutidige københavnske gadebillede: slaveriet og kolonialismen er officielt 
afskaffet, men der er nogle strukturer og nogle konsekvenser, som 
eksempelvis spørgsmålet om kulturel repræsentation, der alligevel lever 
videre.  

Den foregående analyse viser, at selvom karnevalspraksissen ikke er 
den åbenlyse intention med statuen, modsat eksemplet Grutas Park, så 
animerer statuens materialitet dog til, at man omgås den på denne måde. 
Hvis Queen Mary skal fungere som mere end et midlertidigt billede på 
karnevalets utopiske rige af lighed og frihed, er det dog nødvendigt, at den 
indgår i et samspil med den øvrige erindringspolitik. Ved siden af den 
manglende officielle erindringsbearbejdning (i denne analyse 
eksemplificeret ved Nationalmuseets manglende repræsentation af 
trekantshandlens slavearbejdere samt de eksisterende materialiserede 
kulturelle erindringer i København), så kan statuen komme til at fungere 
som en udelukkende midlertidig oprejsning. I det tilfælde risikerer den at 
ende som de romerske saturnalier, som aldrig udgjorde en egentlig trussel 
mod samfundsopbygningen, da alle vidste, at de kun var for en afgrænset 
periode.206 

I det ovenstående har jeg analyseret Queen Mary-statuen ud fra Ottos 
begreb om karnevalet som erindringspraksis. Jeg vil i det følgende knytte 
et par kommentarer til Ottos øvrige kategorier, kontemplation og kamp. 
Hvor statuens materialitet rummer et potentiale til at skabe diskussion om 
den nationale identitet, er det dog mere tvivlsomt, om Ehlers’ målsætning 
om at skabe et kontemplativt rum omkring skulpturen vil lykkes. Som 
Otto viser i sin beskrivelse af kontemplationen som erindringspraksis, så er 
koreograferingen og ritualiseringen af kroppens bevægelser et vigtigt 
element, ”der fordrer af de besøgende, at de agerer på en bestemt måde, nemlig at 
besøget tager form som kontemplation eller et helende sorgarbejde.” 207 Skulpturens 
materialitet animerer ikke til sådanne ritualiserede handlinger; den lægger 
hverken op til berøring eller koreograferer beskuerens rute. På dette 
tidspunkt i skulpturens livsforløb er det svært at sige, om den også vil 
lægge an til den sidste af Ottos erindringspraksisser, kampen. Erfaringen 
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viser, at nye mindesmærker eller monumenter i det offentlige rum ofte 
bliver genstand for debat, som det eksempelvis skete med kunstnerduoen 
Elmgreen & Dragsets HAN, da den blev opstillet i Helsingør i 2012. Det 
er oplagt at forestille sig, at Queen Mary bliver genstand for en diskussion 
eller kamp om tolkningnen af den nationale identitet og historie. Hvorvidt 
skulpturen – såfremt den bliver til noget - bliver omdrejningspunkt for 
korporlige kampe også, kan kun tiden vise. 

Forslaget om at placere Queen Mary-statuen foran Det Vestindiske 
Pakhus gør, at statuen ikke kan forstås udenom stedets betydning. I 
samspillet mellem statuen, stedet og pakhuset kommer statuen til både at 
henlede opmærksomheden på sig selv som materielt og æstetisk objekt, 
men også på fænomenet bag mindesmærket – den danske kolonialisme og 
slavehandel. I det næste stykke vil jeg bruge stedet som en prisme til at se 
på dette samspil. Her bliver det tydeligt, at det er i spændingsfeltet mellem 
det materielle, symbolske, performative og diskursive, at statuen Queen 
Mary skal forstås. 
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En placering i historien 

Når en bestemt erindring stedliggøres, dvs. knyttes til et udvalgt sted, 
bliver fortiden kropsligt tilgængelig. Som historikeren Anette Warring 
skriver, så kan fortiden  

med et minimum af forudgående viden opleves gennem et nærvær på det 
historisk betydningsladede sted. Fjernhed i tid kompenseres af en egen 
kropslig erfaring af stedet. 208  

Stedliggørelsen af erindringer er med til at styrke dem og sikre deres 
transmission, fordi nye grupper indrulleres i erindringen og dens praksisser 
ved besøg på erindringsstedet. I nationalstatens erindringsfællesskab findes 
der derfor altid udvalgte steder, som understøtter den nationale fortælling. 
Dybbøl Mølle er et eksempel både på et sådant symbolladet erindringssted, 
hvor fortiden kan ”opleves som et ’nu’, fordi den er knyttet til et ’her’, som 
nutidsmennesket direkte kan opsøge, erfare og sanse.” 209 Men hvad er det for et 
’her’, man vil kunne opleve omkring Queen Mary-statuen? 

For at kunne svare på det spørgsmål er det nødvendigt at inddrage 
den historiske kontekst. Skulpturen har en foreslået placering foran Det 
Vestindiske Pakhus på Toldboden i København. Pakhuset er et stort 
bygningsværk i syv etager, der ligger direkte ned til havnekajen. Huset blev 
tegnet af arkitekten C. F. Harsdorff og opført for det statslige 
handelskompagni Vestindisk Handelsselskab i 1780-81 til opbevaring af 
varer fra De Dansk-Vestindiske Øer.210 Bygningen har altså en direkte 
forbindelse til den dansk-vestindiske historie. Forholdet mellem skulpturen 
og stedet er dermed kendetegnet ved en  

indeksikal stedsspecificitet, hvor indeks (lat.: udpege) henviser til en særlig stærk 
nærhedsrelation mellem stedet og mindesmærket. 211  

Den indeksikale stedsspecificitet rækker endda videre end selve bygningen. 
Pakhuset og dermed skulpturen er nemlig placeret i Frederiksstaden, som 
blev opført som en ny bydel i anden halvdel af 1700-tallet. Denne periode 
er kendt som den florissante handelsperiode, da Danmark tjente godt på at 
være neutral handelspartner i et Europa, der var præget af konflikter 
mellem tidens stormagter.212  

Danmark var både i absolutte og relative tal en lille spiller i den 
transatlantisk slavehandel, men ikke desto mindre har historikeren Per O. 
Hernæs gennem et omfattende arkivstudie anslået den samlede eksport af 
slaver på de danske skibe til at være omkring 100.000 personer fra 
opstarten i 1660’erne og frem til, at forbuddet mod den transatlantiske 
slavehandels trådte i kraft i 1803.213 Derudover blev der også solgt slaver 
fra de danske forter på Guldkysten til andre europæere som f.eks. 
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portugisere, englændere eller franskmænd.214 Allerede fra begyndelsen af 
den danske tilstedeværelse på Guldkysten blev der satset på slavehandlen 
som handelsform:  

The Danes, contrary to other European nations on the Coast, concentrated 
on slaves from the very beginning of the 18th century. Whereas slave exports 
from the Gold Coast on the whole did not shoot ahead until the 1720s and 
1730s, slaves were the major export commodity in Danish trade already from 
the late 1690s and rapidly became totally dominant.215  

Den danske slavehandel nåede sit højdepunkt mellem 1793 og 1803, hvor 
der gennemsnitligt blev udskibet 12,5 skibe årligt med lasten fuld af 
mennesker,216 og selv efter forbuddet mod slavehandlen blev der mellem 
1803 og 1806 gennemsnitlig sendt 6,3 skibe afsted årligt.217 På grund af den 
danske neutralitet kunne varerne produceret på De Dansk-Vestindiske Øer 
afsættes til begge sider i de verserende europæiske konflikter, og 
København blev et centrum for handlen med koloniale varer.218 
 

 
Frederiksstaden. Amalienborg med Moltkes Palæ til højre. Foto: Ida Emilie Nemming 

Den danske trekantshandel har sat sine spor på Frederiksstaden, der er 
kendetegnet ved mange palæer, som storkøbmændene og andre vigtige 
personer byggede til sig selv samt de mange pakhuse, hvor varerne fra 
handlen blev opbevaret. Frederiksstaden var fra starten planlagt som en 
mønsterbydel til den enevældige konges ære. Som det står i GoldenDays’ 
guide til Frederiksstaden, så er bydelen   

med sin orden og harmoni et håndgribeligt symbol på den enevældige 
kongemagt. Mange stednavne hentyder til kongehuset, og alt er sat i system.219  
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Kongefamilien holdt egentlig til på Christiansborg Slot, men da dette 
brændte i 1795, flyttede de midlertidigt ind i det ene af Amalienborgs fire 
palæer.220 Efterfølgende har kongefamilien også overtaget de tre andre 
palæer på Amalienborg, som dermed er blevet den officielle kongeresidens. 
Frederiksstadens betydning blev hermed yderligere understreget. Udover 
at være scenen for det nationale samlingspunkt dronningens nytårstale, er 
Frederiksstaden i dag et kvarter med dyre hoteller ned til havneløbet – et 
af dem endda indrettet i et tidligere pakhus – og kvarteret huser 
hovedkontoret for A.P. Møller-Mærsk på Esplanaden. Det er altså et 
område, der er ladet med erindringsfigurationer og nationale symboler, og 
som dermed har en vigtig betydning for den danske identitet. Som Young 
påpeger, så er en placering på et sted også en placering i historien,221 og 
med forslaget om at opstille skulpturen i Frederiksstaden placeres historien 
om den danske slavehandel midt i centrum af den nationale historie og 
identitet.  

Palimpsest 

Med Massey og Pinks forståelse af et sted som en begivenhed kan man 
sige, at placeringen i Frederiksstaden er én af de processer, der er med til 
gøre, at monumentet finder sted. At forstå stedet som en begivenhed 
implicerer et blik for ”the coming together of humans, skills, discourses, cameras, 
and other technologies and processes”,222 der tilsammen udgør den specifikke 
stedbegivenhed. Den herværende analyse af Queen Mary finder altså sted i 
mødet mellem en række materielle, diskursive, sociale og performative 
aktører, der blandt andet omfatter skulpturen selv, Frederiksstaden som 
kvarter, diskurser om national dansk identitet og historie, den kollektive 
erindring af den danske slavehandel, Det Vestindiske Pakhus og 
undertegnede som dansk statsborger og kulturanalytiker. Analysen er både 
spatial og temporal – i det følgende vil jeg se på, hvordan den tidslige 
dimension af stedet kan aflæses i Det Vestindiske Pakhus’ materialitet.  

Huyssen har som tidligere nævnt i et essay om Berlins arkitektur og 
historie peget på, at man skal forstå Berlin som en palimpsest.223 Jeg vil i 
det følgende argumentere for, at man også kan tale om bygninger, i dette 
tilfælde Det Vestindiske Pakhus, som palimpsester, hvor forskellige tidslige 
lag er tilstede samtidig. Runia har kritiseret Huyssens brug af 
palimpsestbegrebet, fordi en by ikke bliver overskrevet på en systematisk 
og ensartet måde, men snarere lokalt, irregulært og sporadisk.224 Runia 
fremfører, at i en pergament-palimpsest overskrives det fortidige 
fuldstændigt og er herefter synligt under den nye tekst som en slags 
utilsigtet levn, hvorimod det kun er visse dele, der overskrives i Huyssens 
begreb om palimpsest-byen. Runia fokuserer i sin distinktion altså på det 
tilsigtede tekstlige indhold af palimpsesten og ikke på materialiteten, der 
står tilbage efter overskrivningen.  

Jeg vil dog argumentere for, at selvom tekstindholdet på et pergament 
overskrives fuldstændigt, så vil selve det fysiske pergament stadig stå 
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tilbage omend ikke upåvirket: man vil måske kunne aflæse dele af den 
gamle tekst, men derudover vil materialet sandsynligvis også bære præg af 
den praksis, det har været en del af. Måske er der røget et hjørne af 
pergamentet, måske er pergamentet visse steder blevet så slidt, at der er 
gået hul. Disse utilsigtede, irregulære og sporadiske brugsspor er i lige så 
høj grad en del af overskrivningen. Hverken pergament-palimpsestens eller 
by-palimpsestens overskrivning kan dermed siges at være ensartet og 
systematisk. I tilfældet med pakhuset er indholdet (eller i dette tilfælde 
bygningens funktion) blevet overskrevet adskillige gange fra først at være 
pakhus for kolonialvarer til i dag at huse Den Kgl. Afstøbningssamling, og 
hver funktion har sat sig som brugsspor og historiske markører i 
bygningens materialitet. Jeg mener derfor, at man med god grund kan 
bruge palimpsest-begrebet i denne sammenhæng også.  

 

 
Facaden på Det Vestindiske Pakhus. David ses yderst til venstre. Foto: Ida Emilie Nemming 

Det Vestindiske Pakhus’ forskellige historiske funktioner aflæses allerede 
ved betragtning af bygningen udefra. Den store Davidsstatue, 
besøgsindgangen med glasdør samt et banner med Statens Museum for 
Kunsts logo, der hænger ud fra facaden fortæller historien om bygningen 
som udstillingssted. Bygningens massive størrelse og tårnet, hvorfra de 
koloniale varer blev hejst op fra kajen og lodset ind i pakhuset vidner 
derimod om bygningens oprindelige funktion som opbevaringsrum.  
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Den Kongelige Afstøbningssamling i Det Vestindiske Pakhus. Februar 2016.  

 Foto: Ida Emilie Nemming 

I de tilfælde, hvor bygningen er åben for publikum,225 vil man indenfor 
kunne se den samme sammenfletning af nyt og gammelt. Pakhusets 
massive egetræsbjælker, store rum og små vinduer er til stede side om side 
med udstillingsrummets nyere spinkle vindeltrappe og et loungeområde 
med lænestole og bogreoler. Mest fremtrædende er alle de hvide 
gipsfigurer, som bliver udstillet. Bygningens fortid som et mørkt og køligt 
lagerrum for tørvarer er overskrevet med den nuværende funktion som 
udstillingsrum, men de materielle spor fra en anden tid er rejst med som en 
slags blinde passagerer.  

Det er netop billedet af den blinde passager, som Runia bruger til at 
forklare, hvordan fortiden kan være tilstede i nutiden: ”presence travels with 

                                                
225 Fra d. 1. marts 2016 har pakhuset ikke længere faste åbningstider, men er åben 

ved særarrangementer f.eks. i skoleferierne og til Kulturnatten. Derudover er det muligt at 
booke omvisninger eller undervisningsforløb i samlingen; http://www.smk.dk/besoeg-
museet/udstillinger/den-kgl-afstoebningssamling/, tilgået 11/3-2016. 
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our stories not as a paying passenger but as a stowaway.” 226 Som en blind 
passager er den koloniale virkelighed rejst med gennem tiden og er tilstede 
i pakhusets materialitet. I Runias optik fungerer pakhuset dermed som et 
kontaktpunkt mellem fortid og nutid.  

Metafor og metonymi 

For at forstå, hvordan pakhuset på denne måde kan ses som en passage 
mellem dengang og nu, er vi nødt til at se på Runias begreb om metaforer 
og metonymier. Ifølge Runia kan fortiden være tilstede i nutiden på to 
forskellige måder: enten som metafor eller som metonymi. I Retorisk 
Leksikon defineres en metonymi som en ”omnevning” eller en ”trope som gir et 
ord en annen, men beslektet betydning.” 227 I metonymien sættes et ord altså i 
stedet for et andet, der er hentet indenfor det samme betydningsområde. 
Det er eksempelvis det, der sker, når man benævner et land fremfor dets 
regering f.eks. i sætningen ”Saudi-Arabien og Egypten vil bygge bro over 
Det Røde Hav”228, eller når man ”har drukket tre glas”, hvor beholderen 
nævnes, selvom det naturligvis er indholdet, man har drukket. Runia 
bruger sætningen ”at læse DeLillo” til at vise, hvordan metonymien 
fungerer: 

metonymy might be described as the willfully inappropriate transposition of a 
word that belongs to context 1 (for example, the domain of proper names: 
DeLillo) to context 2 (the domain of books), where it subsequently stands out 
as just slightly ’out of place.’229  

Når Runia beskriver metonymien som ”slightly ’out of place’”, skal det ikke 
forstås som mere, end at den ofte optræder i hverdagssproget, uden at vi 
lægger mærke til det. Fordi metonymien altid opretholder en konkret 
sammenhæng mellem det, den benævner og det, den henviser til, så 
studser vi ikke over, at ordet Christiansborg bruges i stedet for Folketinget, 
som igen er en metonymi for de medlemmer, der er valgt ind. Metaforen 
er derimod mere fri i sin association og dermed også mere åbenlyst out of 
place. I sætningen ”kvinden er en rose” kræver det en tolkning at forstå, 
præcis hvilke egenskaber ved rosen, som også gør sig gældende ved 
kvinden – er det farven, formen eller skønheden, der tænkes på. I 
modsætning til metaforen, der forudsætter en intellektuel tolkning, så kan 
metonymien gå den direkte vej til vores følelser og ”strike home on the level of 
pathos.” 230 Af disse årsager kan metonymien påvirke os og få os til at føle 
et kropsligt tilstedevær, som metaforen ikke på samme måde kan.  

Når metonymien således forbinder to kontekster, gør den 
opmærksom på både den sammenhæng, den kommer fra og den nye 
sammenhæng, den er sat ind i. Runia skriver: 

In the displaced word or phrase, different ’contexts,’ different ’spheres of 
appropriateness,’ or (…) different ’places,’ are connected as well as 

                                                
226 Runia 2006b: 315, original fremhævning 
227 Eide 1999: 95 
228 Taget fra pol.dk d. 9/4-2016 
229 Runia 2006a: 15f 
230 Runia 2006b: 313, original fremhævning 
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juxtaposed. In fact, a displaced, metonymical word might be visualized as a 
’fistula’ – an ’abnormal passageway’ – between two different topoi231.  

Når pakhuspalimpsesten således gør opmærksom på både sin oprindelige 
og sin nuværende kontekst, skaber det en forbindelse mellem de to 
kontekster og fungerer derfor som en fistel eller en passage mellem 
fortiden og nutiden. Runia understreger, at selvom metonymi er en figur 
hentet fra lingvistikken, så findes der også non-verbale metonymier: 

photographs, (…) train tickets, receipts, postcards, advertisements, and so on 
– function as fistulae or holes through which the past discharges into the 
present.232  

Genstande eller bygninger som Det Vestindiske Pakhus kan altså også 
være tilstede som fortid i nutiden.  

Selvom fortiden altså er tilstede iblandt os, så er det ikke altid, at vi 
lægger mærke til den. Som Runia fremfører: 

it resides right in front of us, but in places that coincide with our blind spots. 
Presence succeeds in going unnoticed not because it is hidden from view, but 
because it coincides with our culture. 233  

I denne analyses tilfælde er kolonialismen tilstede som en af de historiske 
baggrunde for vores kultur af i dag. Kultur skal her forstås som ”the set of 
things we do not have to talk about” 234  dvs. de praksisser og kulturelle 
handlinger, som vi ikke tillægger betydning gennem tolkning, men som vi 
bare gør. I Runias optik er den danske slavefortid tilstede i nutiden, fordi 
den endnu ikke er tillagt betydning. En bygning som Det Vestindiske 
Pakhus er ikke blevet til et erindringssted i den danske kollektive erindring, 
og det er dermed ikke skrevet ind i den nationale fortælling, som et sted 
som Dybbøl Mølle er det. På samme måde kan det københavnske 
gadebilledes opretholdelse af et kolonialt magthierarki ses som fortidens 
tilstedevær i nutiden. Fortiden er tilstede ”right in front of us” 235, men fordi 
den er en del af vores kultur, lægger vi ikke mærke til den. 

Ifølge Schudson sætter fortiden altid nogle begrænsninger for, 
hvordan eftertiden kan erindre den. En af disse begrænsninger var den 
specifikke fortids konsekvenser for nutiden. Pakhuset og det 
københavnske gadebilledes opretholdelse af et kolonialt magthierarki kan 
ses som sådanne konsekvenser i nutiden, men alligevel har erindringen om 
den danske slavehandel kunnet udvikle sig til det særlige patriotiske eller 
uskyldige narrativ, hvor kolonihistorien ikke blev glemt, men i hvert fald 
blev udgrænset så meget fra danmarkshistorien, at det tenderede glemsel. 
Dette narrativ har kunnet opretholde sin betydning så længe, det gav 
mening i en nutidig sammenhæng, dvs. så længe det blev anset som 
relevant i forhold til den nutidige danske identitet. I 1800-tallets Danmark 
var behovet at skabe en samlende national fortælling, hvor territoriale tab 
blev vekslet til moralsk vinding. Samtidig med denne bevægelse blev 
forståelsen af Danmark som de dansktalendes hjem grundlagt, og den 

                                                
231 Runia 2006a: 16, original fremhævning 
232 Runia 2006a: 16 
233 Runia 2006b: 315 
234 Runia 2006b: 316 
235 Runia 2006b: 315 
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koloniale historie blev dermed henvist til en rolle som en eksotisk arena 
for de dristige danske handelsfolks gerninger. 

Men på trods af denne udgrænsning af den koloniale historie er det 
som om, den bliver ved at dukke op til overfladen. At kolonifortiden ikke 
er fuldstændigt glemt, kan blandt andet ses i de kritiske reaktioner, der 
kom efter aflysningen af Nationalmuseets udstilling, hvor aflysningen bl.a. 
i et læserbrev blev kaldt ”dybt kritisabel”,236 og hvor museet blev anklaget for 
at ”svigte sit ansvar”.237 Det er svært at forestille sig, at en lignende debat ville 
komme, hvis museet havde aflyst en særudstilling om eksempelvis 
Svenskekrigene. Der er altså noget ved den koloniale fortid, der gør, at vi 
ikke helt kan glemme den. Den befinder sig et sted imellem erindring og 
forglemmelse.  

Nonbo Andersen viser, at det først er i løbet af de sidste 30 år, at 
danske historikere er begyndt at interessere sig for de mennesker, som 
Danmark koloniserede.238 I samme periode er Danmark gået fra at være et 
forholdsvist homogent samfund til være mere multikulturelt.239 Som Otto 
har skrevet, så medfører store samfundsmæssige forandringer altid et 
erindringsarbejde, hvor nye identiteter og en ny fælles erindring om 
fortiden skal skabes.240 I det danske samfund foregår der som følge af disse 
ændringer i befolkningen en kamp om den danske identitet, som f.eks. 
udspilles gennem debatter om en danmarkskanon og hashtags på de 
sociale medier som #danskekvinderkommeriallefarver. Da identitet og 
erindring er tæt forbundne, kommer denne kamp om identitet til at 
inkludere en kamp om den kollektive erindring. Nye grupper i samfundet 
udfordrer det patriotiske narrativ, der hidtil har været gældende omkring 
den danske koloniale fortid både på baggrund af nogle interne udviklinger 
i Danmark, men også som del af en international tendens, hvor 
eksempelvis Black Lives Matter sætter fokus på, hvordan der stadig gøres 
forskel på hvide og sorte liv. Denne kamp om erindringen vil formodentlig 
kun intensiveres i forbindelse med 100-årsjubilæet for salget af De Dansk-
Vestindiske Øer næste år.  

I Danmark begynder vi altså nu at tage livtag med denne del af 
fortiden. Med Runias ord har den egentlig hele tiden været til stede for 
øjnene af os, men vi har været blinde for den, fordi den er 
sammenfaldende med vores kultur. Han argumenterer for, at vi bliver ved 
at reproducere den fortid, der endnu ikke er tillagt betydning i den 
overordnede nationale fortælling. Men måske kan man sige, at problemet 
ikke er, at den dansk-vestindiske fortid ikke er blevet tillagt betydning. 
Problemet er måske snarere, at betydningen ikke længere ses som relevant 
i en nutidig sammenhæng. I Danmark i dag er der et begyndende brud 
med opfattelsen af historien som de store mænds store gerninger og et 
behov for at italesætte danskhed som noget andet end lyst hår og blå øjne. 
Først hvis vi aktivt begynder at tage livtag med denne tolkning eller 
erindring af fortiden ved f.eks. at rejse statuer og opkalde gader efter de 
tidligere slaver eller på anden måde sikre disse menneskers kulturelle 

                                                
236 Bjørn (Politiken 4/11-2015) 
237 Mordhorst (Information 6/11-2015) 
238 Nonbo Andersen 2014: 18 
239 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-

danmark-efter-1945/?no_cache=1, tilgået 15/5-2016; Schmidt 2015 
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repræsentation og tillægge dem en betydning i historien, så kan vi ifølge 
Runia begynde at gøre os fri af fortidens magt over os.  

Queen Mary  som stedsbegivenhed 

Hvis det ender med, at statuen af Queen Mary bliver rejst foran det 
metonymiske kontaktpunkt Det Vestindiske Pakhus, så spiller fortidens 
tilstedevær i pakhusets materialitet ind i den stedsbegivenhed, som 
mindesmærket er. Men mindeskulpturen selv har også visse metonymiske 
kvaliteter. Statuen efterligner andre statuer i hovedstaden, men den er 
slightly out of place ved at vise en navngiven sort kvinde fremfor en hvid 
mand. I sit udseende henviser Queen Mary til den vestindiske kontekst, som 
hun er taget fra og kommer dermed til at fungere som en passage mellem 
det danske og det caribiske samfund. Derudover påpeger Runia, hvordan 
navne er den metonymiske figur par excellence:241 ”By providing the names of 
the dead, absent lives are made present in the here and now.” 242 Ved at navngive 
statuen efter Mary Thomas kommer hun som enkeltperson tilstede i 
statuen. Skulpturen vil ikke give forståelsen af omfanget af slaveriet eller 
kolonialismen, men den vil skabe en forbindelse mellem Danmark og de 
tidligere Vestindiske Øer og vise én navngiven person fremfor det 
umælende og anonyme menneskehav. Statuen af Queen Mary kommer 
dermed til at stå som en repræsentant for alle de enkelte, individuelle liv, 
der blev påvirket af det danske engagement i kolonialismen. 
 

 
Queen Mary foran Det Vestindiske Pakhus. Visualisering: Daviid Ranløv 

Der er altså mange ting, der samles og finder sted omkring statuen af 
Queen Mary. Mindesmærket tilbyder både en umiddelbar, kropslig 
oplevelse af fortidens tilstedevær gennem Pakhusets materialitet og den 
karnevalspraksis, man som beskuer involveres i. Men statuen er samtidigt 
at fleksibelt objekt, der kan tilskrives forskellige betydninger af forskellige 
besøgende. Statuen indeholder dermed elementer fra både Gumbrechts 
betydnings- og tilstedeværelseskultur. Den indgår som en relationel 
materialitet i et netværk med stedet, pakhuset, beskuerne, debatter, 
diskurser i samfundet mm. Pakhuset fortæller en historie om Danmark i 

                                                
241 Otto 2009: 169, Runia 2006b: 310 
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verden – en historie, som debatten omkring Queen Mary også indgår i, når 
den sættes i forbindelse med bevægelser som Black Lives Matter og 
historien om sort frihedskamp andre steder i verden. Mindesmærket har 
potentiale til at fungere som et nyt erindringssted for den danske 
slavehandel, men det er ikke et erindringssted i en snæver national 
kontekst, som Nora analyserede dem. Mindesmærket skal ses som 
forankret i både en lokal, national og global fortælling. Den lokale kontekst 
udgøres af samspillet med Pakhuset og nærheden til Frederiksstadens 
palæer. Den nationale fortid, men også nærheden til kongehuset sikrer den 
nationale kontekst, hvor en placering på et sted implicerer en placering i 
historien. Endelig taler statuen også ind i en diskussion af kolonialismen 
som en global fortid. 243  I den kollektive erindring om den danske 
slavefortid mødes alle disse dimensioner og finder sted netop i statuen af 
Queen Mary. 

                                                
243 Haakonsen 2015: 30 
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KONKLUSION 

Idéen til dette speciale opstod som en undren over, at der ikke findes 
nogen mindesmærker over den dansk-vestindiske historie. Kunne det 
skyldes nationens skam over at have deltaget i den transatlantiske 
slavehandel, eller var der slet og ret tale om en form for forglemmelse? 
Skulle fraværet af et mindesmærke ses som et fravær af kollektiv erindring? 
For at komme nærmere et svar blev specialet indledt med en oversigt over 
den hidtidige forskning om den kollektive erindring af den danske 
slavehandel. Herefter fulgte en teoretisk undersøgelse af begrebet kollektiv 
erindring, herunder dets forskellige former, udtryk og funktioner. I mit 
indledende arbejde med emnet var jeg blevet gjort opmærksom på 
Jeannette Ehlers og hendes foreslåede mindesmærke, og jeg valgte derfor 
at centrere analysen omkring dette med perspektiveringer til andre 
materialiserede kulturelle erindringer i det københavnske gadebillede samt i 
diskurser i medier og på Nationalmuseets hjemmeside.  

Jeg har igennem dette speciale argumenteret for at mindesmærker bør 
ses som noget, der finder sted i et netværk af aktører. Hvis man blot 
forstår et mindesmærke som en materialitet, hvorpå afsenderen indskriver 
en bestemt mening eller intention, går man glip af nogle vigtige indsigter i, 
hvordan mindesmærket i kraft af sit tilstedevær kan igangsætte andre 
forståelser eller oplevelser af fortiden. Et mindesmærke som Queen Mary 
skal ikke betragtes som et isoleret objekt, men som et knudepunkt i et 
netværk, der indeholder adskillige andre elementer som den kollektive 
erindring af slavetiden, samtidige debatter og diskurser i landets medier, 
kvarteret Frederiksstaden og Det Vestindiske Pakhus samt de intenderede 
beskuere for at nævne et udvalg. Når man skal forstå et mindesmærke som 
Queen Mary, er det derfor vigtigt både at have blik for, hvordan beskuerne 
tillægger mindesmærket betydning, men også for hvordan mindesmærkets 
materialitet byder, at man omgås det på en særlig måde. Med litteraten 
Hans Ulrich Gumbrechts ord indeholder mindesmærket altså både en 
betydnings- og en tilstedeværelsesdimension.  

Mindeskulpturen Queen Mary er en skulptur, der gør brug af 
omvendingen til at synliggøre normen. En sort kvinde placeret på en 
piedestal og ovenikøbet med titel af dronning vil stikke ud i det 
københavnske gadebillede. Den vil være i stand til at synliggøre den 
ulighed, som vi ellers ikke lægger mærke til, som f.eks. at 98 procent af 
mindesmærker over navngivne personer i Danmark forestiller mænd,244 og 
at denne skævhed reflekteres i vores nationale historieskrivning, der tager 
udgangspunkt i de hvide danske mænds gerninger. Ved at vise en sort 
kvinde, der var en aktiv medspiller i den dansk-vestindiske historie, 
udfordrer statuen det narrativ, som den kollektive danske erindring om 
Dansk Vestindien er struktureret omkring. Fortællingen om de humane og 

                                                
244 Tallet er taget fra Inge Adriansens allerede omtalte undersøgelse af danske 

mindesmærker. Undersøgelsen blev foretaget mellem 2000 og 2007. Det er derfor muligt, 
at fordelingen har ændret sig en smule siden. Eksempelvis blev det i marts 2016 besluttet 
at rejse et mindesmærke over seismologen Inge Lehmann (1888-1993), der opdagede 
jordens faste kerne (http://politiken.dk/kultur/ECE3104982/seismolog-inge-lehmann-
haedres-med-monument-paa-frue-plads/, tilgået 17/3-2016) 
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foretagsomme danskere, der frigav slaverne og dermed satte menneskets 
universelle lighed over egen indtjening, har gennem mange år været så 
fasttømret, at vi ikke sætter spørgsmålstegn ved, at den konstant 
reproduceres i både diskurs og materialitet. Hver gang denne fortælling 
reproduceres, cementeres dens placering i det sociale imaginære, der 
binder samfundet sammen, og som er med til at definere, hvad vi tager for 
alment givet. Vi bider simpelthen ikke mærke i det, når Nationalmuseet 
kun fremhæver ”de foretagsomme handelsfolk” og ikke de slavegjorte afrikanere 
som grundlag for den indbringende trekantshandel. Jo mere denne 
fortælling reproduceres, jo mere sand og naturlig kommer den til at 
fremstå. Ved at hægte historien om det danske slaveri på symboler eller 
erindringssteder med relation til den danske historie og identitet, forsøger 
Ehlers at overføre Mary og den alternative forståelse af fortiden, som hun 
repræsenterer, fra den kulturelle erindrings arkiv til kanonen via 
eksempelvis en kanoniseret figur som H. C. Andersen. Ved retorisk at 
spørge efter den omvendte historie – guldalderens bagside – gør Ehlers 
opmærksom på, hvordan den gængse fortælling af danmarkshistorien 
udelukker et vigtigt kapitel ved at udgrænse den koloniale historie til en 
eksotisk birolle. 

Omvendingsfiguren er også på spil i de erindringspraksisser, der vil 
komme til at foregå omkring mindeskulpturen. I betragtningen af 
skulpturen bliver rollerne fra kolonitiden byttet om. Indbyggerne i den 
tidligere kolonistat Danmark er nu henvist til rollen som beskuere af den 
ophøjede Queen Mary, præcis som indbyggere i det tidligere Dansk 
Vestindien gennem historien har skullet se op på statuer af danske konger 
og vigtige mænd. Denne omvending har jeg beskrevet som en 
karnevalspraksis, da den minder om de romerske saturnalier, hvor herrer 
og slaver byttede roller i en fejring af høstguden Saturn. Saturnalierne var 
en årligt tilbagevendende begivenhed, der lod hele befolkningen træde ind i 
et utopisk rige af lighed og frihed for en afgrænset periode. Det utopiske 
rige af lighed og frihed, som sker i karnevalspraksissen omkring Mary, 
risikerer dog også at forblive midlertidigt. Så længe de materialiserede 
kulturelle erindringer om slavetiden entydigt fokuserer på den hvide 
danske side af historien, så opretholdes det koloniale magthierarki, selvom 
det måske ikke er intentionen. Ligeledes opretholdes dette hierarki, når 
medlemmer af Folketinget som repræsentanter for det demokratiske 
Danmark insisterer på at bruge ordet ’neger’, som Esben Lunde Larsen (V) 
gjorde det i begyndelsen af 2014,245 og som Søren Espersen (DF) gør det i 
den aktuelle debat om Dansk Folkepartis nye kampagne.246 Debatten om 
politisk korrekthed er dermed én af de debatter, som mindesmærket bliver 
set og forstået igennem.  

Historiefilosoffen Eelco Runia argumenterer for, at den fortid, der 
ikke er tilskrevet en betydning, men blot er tilstede i nutiden som en slags 
blind passager, kan komme til at tage kontrollen over os. Fortidens 
tilstedevær fordrer os at opføre os imod vores værdier om alle menneskers 
ligeværd, når vi konstant reproducerer et verdensbillede, hvor hvide er 
aktive og navngivne, mens sorte er passive og identitetsløse. Slavetiden har 
ikke været synlig for os i dagligdagen. Ellers også har den netop været det i 
så høj grad, at den er blevet usynlig for os. Det Vestindiske Pakhus med 
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plads til alle kolonialvarerne og Frederiksstadens palæer har været tilstede 
for øjnene af os. Men med Runias ord ænser vi ikke fortidens tilstedevær, 
fordi det er en del af vores kultur. Ved at placere en sort kvinde på en 
sokkel som en del af vores kultur har statuen et potentiale til at synliggøre 
eftervirkningerne af de koloniale magtstrukturer og dermed hjælpe på vej 
mod en mere balanceret kulturel repræsentation i det københavnske 
gadebillede og i erindringen af den danske slavehandel. Jo mere det 
patriotiske narrativ udfordres både i materialitet og diskurs, jo større 
mulighed er der for, at en alternativ erindring om slavefortiden kan finde 
sted.  

Præcis som mindesmærket finder sted i et netværk af aktører, skal den 
kollektive erindring om en begivenhed også ses som en del af et netværk. 
Den kollektive erindring om den danske slavefortid er ikke en fast form, 
som installeres i folks hoveder, men finder sted i en konstant 
vekselvirkning mellem aktiv og passiv forglemmelse og erindring. Selvom 
den danske erindring af slavetiden synes at være blevet låst fast i et bestemt 
patriotisk narrativ, så viser teorierne om kollektiv erindring, at denne 
fortælling kun opretholder sin betydning så længe, den giver mening i en 
nutidig sammenhæng, dvs. så længe den bliver anset som relevant i forhold 
til den nutidige danske identitet. Der er noget, der kunne tyde på, at det 
patriotiske narrativs relevans ikke er så tydelig mere. Gennem de senere år 
er debatten om den kollektiv erindring eller ikke-erindring af slavetiden 
dukket op adskillige gange. Diskussionen om den danske kolonialisme 
kædes sammen med andre diskussioner om dansk identitet, hvor der 
advokeres for en bredere forståelse af danskhed end definitionen på den 
etniske dansker. Behovet for at italesætte dansk identitet på en ny måde 
spiller dermed ind på den danske kollektive erindring. Erindring er på 
denne måde en dynamisk proces, der påvirkes både af interne udviklinger i 
det danske samfund, som f.eks. de seneste årtiers indvandring fra ikke-
vestlige lande, men også af internationale tendenser og bevægelser som 
eksempelvis Black Lives Matter og de andre tidligere kolonimagters 
diskussioner om deres koloniale fortider, hvor Danmark bliver betragtet 
som den sløve dreng i klassen. Disse debatter vil utvivlsomt fortsætte de 
næste år på grund af 100-års jubilæet for salget af De Dansk-Vestindiske 
Øer i 2017. Opførelsen af mindeskulpturen Queen Mary vil lokalisere denne 
del af danmarkshistorien ved at give den en placering i både tid og rum og 
dermed hjælpe til, at erindringen om den danske slavefortid kan finde sted. 
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BILAG 

Bilag 1: Jeannette Ehlers’ motivation for mindeskulpturen Queen Mary. 
 
  
  
 
 



QUEEN MARY- en mindeskulptur.  
 
 
At Danmark var en slavenation i mere end 200 år, er et forsømt kapitel i vores lands historie. De 
Caribiske øer St. Croix, St. Thomas og St. John – i dag the US Virgin Islands – var under dansk flag 
indtil 1917, hvor de blev solgt til USA.  

2017 markerer 100-året for salget af øerne, og er en ideel mulighed for at fremhæve denne del af vores 
historie.  

Med salget forsvandt bevidstheden om vores stærke relation til Caribien, til kolonialiseringens tyranni 
og væk blev anerkendelsen af medansvaret for følgerne af dette brutale kapitel i menneskehedens 
historie. Så selvom vores kulturarv har dybe rødder i både det afrikanske og amerikanske kontinent, er 
den præget af den hvide, hegemoniske og patriarkalske tradition, som gennemsyrer den vestlige 
kultur.  

Opførelsen af Mindeskulpturen  “Queen Mary” (arbejdstitel) er vigtig, fordi den gør op med denne 
tradition og minder os om vores transatlantiske arv. Og så vil den være den hidtil første og eneste af 
sin slags herhjemme.  
 
Intentionen er, at den ca. 7 meter høje bronzeskulptur skal placeres foran det tidligere Vestindisk 
Pakhus, i dag Den Kongelige Afstøbningssamling, beliggende ved Københavns Havn.  
Den Kongelige Afstøbningssamling huser omk. 2.000 gipsafstøbninger af Europæiske ikoniske 
skulpturer fra den vestlige kunsthistorie. Det er et mærkeligt sammentræf at have den hvide mands 
hvide kunst udstillet på det lager, hvor varerne (rom og sukker mm) produceret af sorte slavegjorte 
afrikanere en gang blev opbevaret. 
 
En kæmpe bronzeskulptur af Michelangelo’s "David" pryder allerede havnefronten foran bygningen.  
I 2017 vil "David" blive ledsaget af  "Queen Mary", der er opkaldt efter den rebelske Queen Mary alias 
Mary Thomas, som var en af lederne af oprøret på St. Croix i 1878. Mary Thomas afsonede i øvrigt sin 
dom for dette i København. 
Placeringen er altafgørende. Med ”Queen Mary” skabes en harmonisk fremhævelse af bygningens 
karakter, og en vigtig historisk, kunst- og kulturhistorisk dialog med ”David” og det gamle pakhus 
dannes. 
 

 
 
Hensigten med ”Mindeskulpturen” er, at etablere et kontemplativt rum, der på den ene side skaber 
bevidsthed om den fælles arv vi deler med Vestinderne og dermed tilbyder mulighed for at revurdere 
vores nationale selvforståelse og på den anden side, at hylde de millioner af slavegjorte afrikanere, der 
sled sig ihjel som følge af opbygningen af Den Moderne Verden. Desuden er det en fejring af 
frihedskamp og frihedskæmpere som f.eks. Queen Mary over Martin Luther King Jr. til den højaktuelle 
Black Lives Matter – bevægelse, der til stadighed kæmper mod den massive racediskrimination af 
sorte borgere.  


