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I 2006 lavede Undervisningsministeriet en officiel dansk historiekanon, der
indeholder punktet ”Ophævelse af slavehandel”. Når netop dette emne
er medtaget på den fine liste, er årsagen nok blandt andet de senere års
stærkt voksende almindelige interesse for vore tidligere tropekolonier i
Asien, Afrika og Amerika samt ikke mindst, at Danmark var den første
slavehandelsnation, som besluttede at afskaffe sin slavehandel. Det skete
ved en kongelig forordning af 16. marts 1792. Fordi vi kom først, er der
desuden international interesse for dette danske slavehandelsforbud,
dets forudsætninger og dets følger.

Erik Gøbel

Optakten før 1791

Plan for lastning af slaver på det
godt 30 meter lange engelske skib
”Brookes” i 1788. Hvor det var muligt indskød man hylder i lasten, så
der kunne rummes så mange slaver
som overhovedet muligt. Gengivet
efter Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud 1792.
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Danskerne havde kendt til slaver allerede i vikingetiden med dens trælle, og fra 1600-tallet med etableringen af kolonier i Trankebar i Indien, på Guldkysten af Afrika og på
Sankt Thomas i Caraibien blev negerslaveri en del af hverdagen for danskerne i det
fremmede og for administratorerne hjemme i København. Slavehandelen blev den
vigtigste årsag til dansk tilstedeværelse i Guinea, og for Dansk Vestindien (som også
kom til at omfatte Sankt Jan og Sankt Croix) var negerslaver den helt uundværlige
arbejdskraft ved dyrkningen af sukkerrør, som var den caraibiske kolonis eksistensgrundlag. Råsukkeret blev fragtet til Danmark, hvor det raffineredes og i stort omfang
blev reeksporteret og således var af meget stor betydning, især for København, men
også for dansk økonomi i bredere forstand.
Slaveri og slavehandel var ikke noget, der blev sat spørgsmålstegn ved i Danmark
før i anden halvdel af 1700-tallet. Under indtryk af de mange nye tanker i oplysningstidens Europa begyndte man dog så småt også herhjemme at drøfte berettigelsen af slavehandelen og muligheden for eventuel afskaffelse deraf – men ikke af
selve slaveriet, der blev betragtet som helt nødvendigt for at kunne opretholde den
økonomisk vigtige plantagedrift.
Endnu i 1760 forsvarede Københavns biskop, Erik Pontoppidan, således eksistensen
af slavehandelen med to argumenter. For det første havde afrikanerne det materielt
meget dårligt i Afrika, så deres fysiske forhold blev ikke forringede af, at de blev
slaver i Vestindien. For det andet – og vigtigst – fik de derved mulighed for at blive
kristnede.
Fra slaverimodstanderne kom det væsentligste indlæg i den sparsomme danske
debat fra lægen Paul Erdmann Isert. Han udgav i 1788 en bog med titlen ”Reise nach
Guinea”. Heri beskrev han, hvor rædselsvækkende slavehandelen foregik, og hvor
grusomt slaveriet var. Isert havde selv tilbragt nogle år på Guldkysten og var sejlet
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Slaveskibe ud for det danske Fort
Christiansborg på Guldkysten i vore
dages Ghana. Al transport mellem
den havneløse kyst og de opankrede
skibe foregik med rofartøjer. Maleri
af George Webster. Gengivet efter
Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud 1792.
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med slaveskibet ”Christiansborg” derfra over Atlanten til Sankt Croix. Ombord ved
afsejlingen fra Afrika var 46 søfolk og 452 slaver. Disse sidste gjorde oprør ombord,
og kaptajnen berettede at, ”negrene indtil fortvivlende rasenhed anfaldt mandskabet,
berendte stormbatterierne [skansevægge på skibet], indtog forskibet, stordækket og
underlasten, truende med at sprænge alt i luften! Uagtet at disse på menneskekærlig
måde og med den mest ømme omhu til deres kår at lindre stedse blev behandlet, så
havde håbet om deres frihed ved så stor overmagt [overtal] dog bragt dem til denne
fortvivlende handling”. Mandskabet måtte med våbenmagt undertvinge oprøret –
med det resultat, at 34 negre mistede livet, medens overstyrmanden og Isert blev hårdt
sårede, og yderligere tre besætningsmedlemmer let sårede. Iserts tanke var at undgå
disse skrækkelige mennesketransporter over Atlanten og i stedet oprette plantager i
Afrika, hvor man kunne lade slaverne dyrke det eftertragtede sukker og andre tropiske
produkter. Ideen blev dog aldrig realiseret.
Negerslavedebatten i Danmark før 1791 var ikke særlig omfattende eller særlig
heftig – i modsætning til den kolossale og særdeles ophedede debat, som foregik først
og fremmest i England. De danske reformønsker begrænsede sig reelt til afskaffelse
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af slavehandelen over Atlanten, men ikke den
interne handel med slaver i Dansk Vestindien, for
eksempel mellem forskellige plantageejere.
En af de fremmeste slavehandelsmodstandere i Danmark var Ernst Schimmelmann (født
1747, død 1831). Efter statskuppet i 1784 sad
han sammen med A. P. Bernstorff og Christian
Ditlev Reventlow som dobbeltmonarkiets reelle
herskere. Schimmelmann bestred blandt meget
andet posten som finansminister og var medlem
af gehejmestatsrådet.Ved siden af sine offentlige
embeder ledede han det omfattende familieforetagende, Det Grevelige von Schimmelmannske
Fideikommis’ Arvinger. Dette ejede plantager i
Dansk Vestindien, sukkerraffinaderi i København,
geværfabrikken i Hellebæk, godt og vel et dusin
skibe, et palæ (vore dages Odd Fellow Palæet i
Bredgade i København) samt mange værdipapirer.
Desuden ejede Ernst Schimmelmann selv flere
herregårde, blandt andre Lindenborg og Gudumlund ved Store Vildmose, foruden landstedet
Sølyst ved Klampenborg.
De fire plantager i Vestindien med deres slavebesætning på i alt over tusind slaver producerede
årligt 350 tons sukker og 175.000 liter rom. Dermed udgjorde plantagedriften langt den vigtigste
del af Schimmelmanns kolossale indkomster.

Sommeren 1791
På trods af hans personlige økonomiske interesser
var det Ernst Schimmelmann, som tog initiativ til at få afskaffet slavehandelen under
Dannebrog. Situationen var den, at efter årelange debatter forkastede det engelske
parlament den 18. april 1791 indtil videre forslaget om ophævelse af slavehandelen.
Der var imidlertid al god grund til at antage, at spørgsmålet inden længe ville blive
taget op i England igen, og at det uundgåelige engelske forbud snart ville blive gennemført. Man måtte videre regne med, at England derefter ville forsøge at presse de
øvrige slavehandlende nationer til også at forbyde deres slavehandel over Atlanten.
Under indtryk af disse politiske realiteter; og med tanke på de stadige problemer
med at skabe overskud i den danske slavehandel (ikke mindst forårsaget af udgifterne
til forterne i Afrika); og ud fra sin grundlæggende humanitære overbevisning fandt
Schimmelmann tiden moden til at træde i aktion.
I løbet af forsommeren 1791 havde han foretaget sonderende samtaler med blandt
andre den almægtige regeringsleder A. P. Bernstorff og med Jørgen Erik Skeel, der var
leder af Generaltoldkammeret, til hvis ressort kolonien i Vestindien hørte. I juni 1791
var underhåndsaftalerne på plads, og måneden efter vidste de indviede, at kongen
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Ernst Schimmelmann som 42-årig i
elegant blå jakke med halsbind og
hvide manchetter samt hvidpudret
paryk med sløjfe i nakken. Maleri af
Emil Paulsen, 1789. Gengivet efter
Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud 1792.
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var villig til at nedsætte den ønskede slavehandelskommission, og at Schimmelmann
ville blive udpeget som medlem deraf.
Han satte sig derfor og lod den 16. juli 1791 sin privatsekretær nedfælde et pro
memoria på tyve sider til den kommende kommission. I følgebrevet skrev Schimmelmann med en koket underdrivelse, at pro memoriet blot indeholdt enkelte
henkastede tanker, som forhåbentlig kunne danne udgangspunkt for drøftelserne i
kommissionen. I virkeligheden var der tale om et længe gennemtænkt og nøje gennemarbejdet dokument, hvis tanker da også i altovervejende grad kom til at gå igen
i kommissionens store betænkning.

Schimmelmanns plantage Carolina
på Sankt Jan i Dansk Vestindien –
med sukkermøller og slavehytter.
Akvarel af Frederik von Scholten,
1833. Gengivet efter Erik Gøbel: Det
danske slavehandelsforbud 1792.
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Slavehandelskommissionen nedsættes
Ved kongelig resolution af 5. august 1791 nedsattes ”en kommission til negerhandelens
bedre indretning på Vore vestindiske ejlande og kysten Guinea”. Som medlemmer
udpegedes Ernst Schimmelmann samt seks fremtrædende embedsmænd fra centraladministrationen. Noget egentligt kommissorium blev ikke udfærdiget; men man
har sikkert regnet med, at alt var i de bedste hænder hos den ivrige, velforberedte og
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Royal Danish American Gazette for
onsdag den 23. januar 1771 med annoncer bl.a. for salg af negerslaver,
netop ankommet til Sankt Croix, og
om en bortløben slave. (Det Kongelige Bibliotek).
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energiske Schimmelmann. Han havde da også sørget for i kommissionen at få indsat
Ernst Philip Kirstein, der var hans egen privatsekretær, og som kom til at fungere
som kommissionens kompetente og effektive sekretær.

Kommissionens betænkning
Kommissionen, hvis papirer findes i Rigsarkivet, arbejdede hurtigt, så allerede den
28. december 1791 kunne medlemmerne underskrive den færdige betænkning. Den
fylder 102 sider i folioformat, hvortil kommer otte bilag til nærmere belysning af
forskellige kvantitative aspekter af slavehandelen og slavebefolkningen i Vestindien.
Betænkningen nævner først den aktuelle politiske situation i England. Derefter
beskrives slavehandelen i Afrika og transporterne over Atlanten, samt den meget beskedne betydning, slavehandelen har for dansk handel og søfart. Dernæst behandles
forholdene i Dansk Vestindien, som kan forbedres, men dette forudsætter hjælp fra
staten. Fri import af slaver i en tiårs periode vil være nødvendig for at forøge slavebefolkningen og justere dens køns- og alderssammensætning, inden tilførslen af nye
slaver kan afskaffes. Økonomisk hjælp til slaveejerne vil være nødvendig hertil, og
de må overbevises om fordelen ved at bedre slavernes forhold, så de kan komme til
at reproducere sig selv. Når dette er opnået, vil slavehandelen over Atlanten kunne
afskaffes. Foruden disse hårdtslående argumenter fremhæver betænkningen til slut, at
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Fregatten ”Fredensborg” sejlede i
slavefart på trekantruten fra 1778
til 1790. Stormbatterierne anes ved
fokke- og stormast. De høje runde
anordninger er luftindtag til at lede
lidt frisk luft ned på det beklumrede
underdæk. Maleri fra 1785. Maleriet
er i privateje. Gengivet efter Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud
1792.
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Forsiden af den smukt trykte forordning om negerhandelens ophævelse
16. marts 1792. (Rigsarkivet).
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Medalje slået 1792 til minde om ophævelsen af den danske negerhandel.
Den unge afrikaner siger ”Me miserum” (Jeg ulykkelige), og gudinden
Nemesis svarer ”En adsum” (Se, jeg
er her). Medalje af Pietro Gianelli
efter udkast af Nicolai Abildgaard.
Medaljen findes på Nationalmuseet.
Gengivet efter Erik Gøbel: Det danske
slavehandelsforbud 1792.

såfremt kongen beslutter at forbyde den danske slavehandel, vil det utvivlsomt gøre
stort indtryk på andre slavehandlende nationer – og måske få følger, som kan blive
til velsignelse for hele folkeslag og til stor hæder for majestæten selv.

Forordningen af 16. marts 1792
Efter praktisk sagsbehandling i Generaltoldkammeret kunne Christian den Syvende
sætte sin underskrift under den udarbejdede ”Forordning om Neger-Handelen” den
16. marts 1792 på Københavns Slot.
Den berømte forordning består af en kort fortale samt seks kortfattede paragraffer.
Disse bestemte, at fra den 1. januar 1803 skulle al dansk slavehandel udenfor Dansk
Vestindien ophøre, men indtil da var alle nationer velkomne til at føre slaver til den
danske koloni. Man fik endda tilladelse til at eksportere et vist kvantum sukker til
gengæld for hver slave, man tilførte øerne, helst kvindeslaver. Samtidig blev det forbudt
at eksportere slaver fra den danske koloni.
Bemærkelsesværdigt nok indeholdt forordningen ikke noget som helst om etiske
eller humane bevæggrunde for afskaffelsen af handelen. Ej heller om, at Danmark hermed var den første nation, som besluttede at ophæve sin transatlantiske slavehandel.

Den danske slavefart
Hvad drejede den danske slavefart sig om? Først og fremmest var der tale om de såkaldte
trekantfarter, som gik fra Danmark til Afrika, derfra videre med slaver til Vestindien
og endelig derfra retur til Danmark. Desuden sejlede et mindre antal skibe frem og
tilbage mellem Vestindien og Afrika; men omfanget af denne fart er ikke kendt.
De cirka 350 trekantfarter under Dannebrog fra 1660’erne til 1802 fragtede i alt
omkring 100.000 afrikanere over Atlanten. Langt flest, nemlig i årligt gennemsnit 13
skibe med 2.500 slaver ombord, blev der tale om i afviklingsperioden 1793-1802.
Ruten, kaldet mellempassagen, fra Guldkysten til Caraibien krydsede ækvator to
gange og varede oftest tre måneder at gennemsejle. Forholdene ombord var skrækkelige, ofte var der mangel på drikkevand, og Slavehandelskommissionen beregnede,
at i 1780’erne døde som regel 16 procent af slaverne under overfarten. Slavelasterne
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var på denne tid i gennemsnit på 349 personer, hvoraf 56 procent var mænd og 10
procent drenge. En stor del af slaveladningerne blev solgt til fremmede nationers øer
i Vestindien, især franske.

Udviklingen efter 1792
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Reaktionerne i Danmark på forordningen af 16. marts 1792 var meget beherskede.
Men i London gav nyheden om den danske beslutning anledning til, at slavespørgsmålet på ny blev taget op i Underhuset den 2. april 1792 – dog foreløbig uden
positivt resultat.
I Dansk Vestindien reagerede man ved at udnytte mulighederne for at få offentlige
lån til indførsel af nye slaver fra Afrika, og således voksede slavebefolkningen fra 28.000
i 1791 til 36.000 i 1803, selvom der til stadig døde flere på øerne, end der blev født.
Det kunne øjensynlig bedre betale sig for plantageejerne at importere nye slaver end
at søge at bedre levevilkårene – og dermed øge fertilitet og levetid – for de slaver,
som allerede var i kolonien. Fra vestindisk side satsede man derfor på, at forbudet
mod slavehandel ikke ville blive håndhævet, når tiden var inde.
Men regeringen i København fastholdt, trods adskillige vestindiske appeller, at
slavehandelsforbudet skulle træde i kraft fra 1. januar 1803. Enkelte skibe under
Dannebrog deltog illegalt i slavehandelen derefter; men af gode grunde ved vi ikke
meget om omfanget af den ulovlige handel. Nogle danske søfolk omgik forbudet
ved at træde i fremmede slavehandleres tjeneste, for eksempel spanske.
Hertil kom, at mange udenlandske skibe fuldt lovligt brugte Sankt Thomas som
fri transithavn på vej med slavelaster fra Afrika til andre nationers kolonier i Caraibien. De danske myndigheder opregnede cirka 2.000 sådanne transitslaver om året
1803-1807.
I december 1807 blev Dansk Vestindien imidlertid besat af englænderne, og dermed
ophørte al import og eksport af slaver til og fra kolonien definitivt.
I Dansk Guinea skulle al slavehandel være ophørt fra 1803. Men da den udgjorde
næsten hele berettigelsen for vor tilstedeværelse dér, vedblev dansk slavehandel på
kysten næsten uhindret og endda med de lokale danske embedsmænds deltagelse
helt til 1820’erne – og i beskedent omfang helt til besiddelsen blev solgt til England
i 1850.
Dette land havde forbudt sin slavehandel i 1807, samme år som De Forenede Stater.
I 1814 fulgte Nederland og i 1815 Frankrig, medens Portugal og Spanien forbød
deres slavehandel i henholdsvis 1814 og 1815, dog kun nord for ækvator. Fra 1815
søgte England at forhindre al slavehandel. Det sidste slaveskib, man har kendskab til,
kom over Atlanterhavet til Cuba med sin menneskelast i 1867.
Da havde europæerne siden 1527 gennemført 35.000 slavesejladser til Afrika, hvorfra
man havde fragtet 12,5 millioner sorte slaver over havet til den nye verden.
Den danske andel udgjorde kun omkring 1 procent heraf. Og vi var de første
til at beslutte i 1792 at stoppe denne form for mennesketransport. Men slaveriet i
Dansk Vestindien fortsatte længere end så mange andre steder. Ikke før i 1848 frigav
generalguvernør Peter von Scholten danskernes slaver.
Erik Gøbel er seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivets Publikumsafdeling.
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