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Der var klassisk og jazz og popcorn
i børnehøjde, da DR inviterede til
sommerfestival på Amager, hvor
børnene lærte musikken at kende
på deres egen krop. Bagsiden
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G
uava-tapetet. Det kalder
man det blomstrende tapet
med blade, stængler og
knopper, som snor sig på
væggene i Kongeværelset,

der ligger på øverste stokværk i Vestin-
disk Pakhus. Flora og vækst fra kolonien
Dansk Vestindien, som vi solgte til USA for
100 år siden. Her kunne bestyrelsesmed-
lemmerne i Vestindisk Handelsselskab i
1700-tallet sidde på guldstole og konver-
sere om den særdeles lukrative skibsfart

under dannebrog – og om de formuer,
kompagniet tjente på slavegjorte menne-
skers arbejde i plantagerne på Danmarks
og andre landes koloniserede øer. Måske
med rom i glasset.

Vestindisk Pakhus stod færdigt på ka-
jen i Københavns Havn i 1783, og lige siden
har huset været i statens eje. Men Kultur-
ministeriet er i gang med en analyse af
den måde, pakhuset bliver brugt på, og et
salg er en mulighed. Alene det, at staten
overvejer at afhænde Vestindisk Pakhus,
sætter sindene i kog. Således er en folke-
tingspolitiker, tre forskellige interesseor-
ganisationer og en kunstner, der til efter-
året opstiller et monument over slave-
tiden foran Vestindisk Pakhus, imod et
salg. Direktøren for Statens Museum for
kunst ville være ked af et salg. 

»Det gør mig helt skrækslagen. Jeg er
virkelig ked af den tanke«, siger Anne Wal-
bom, der er formand for den ene af inter-

esseorganisationerne, Dansk Vestindisk
Selskab.

Hun har i mange år ønsket, at Vestin-
disk Pakhus kommer til at danne ramme
om et nyt museum, som fortæller Dan-
marks koloni- og slavehistorie. Lidt som
den britiske by Liverpools museum Inter-
national Slavery Museum, som ligger i et
gammelt pakhus i byens havn. 

»Hvis Vestindisk Pakhus bliver solgt, vil
staten få et engangsbeløb, men de penge
vil hurtigt være brugt – hvorimod vi for al-
tid vil have misset chancen for at at vise
Danmark sin egen mørke fortid i det hus,
der har den tætteste historiske forbindel-
se til Vestindien. Det ville være fattigt for
os som nation, hvis vi valgte at afhænde
vores kulturarv på den måde«, siger hun.

Vestindisk Pakhus er bygget af arkitek-
ten C.F. Harsdorff – som blandt andet står
bag Harsdorffs Hus på hjørnet af Kongens
Nytorv og Tordenskjoldsgade. Han er ikke

en arkitekt med mange bygninger i bæl-
tet, men han er vigtig, fordi han fravalgte
barokkens overpyntede stil. Vestindisk
Pakhus ligger som en gigantisk lego-
klods, rene linjer og en stor port, totalt
renset for dikkedarer. Huset rummer seks
reelle etager og to tagetager. 

Og det er ikke kun Dansk Vestindisk Sel-
skab, der kunne forestille sig, at nogle af
de mange kvadratmeter blev brugt til et
kommende kolonitidsmuseum. Folke-
tingspolitiker og medlem Kulturudval-
get for Alternativet Rasmus Nordqvist har
gjort sig de samme tanker om huset som
en »kulturhistorisk base i forhold til den
historie, vi har med Vestindien«.

»Så det ikke bare husede en udstilling,
men var rammen om en levende og invol-
verende måde at fortælle den historie på.
Og der kunne sagtens være plads til af-
støbningssamlingen samtidig«, siger
han, der mener, det er meget uheldigt, at

Kulturministeriet overvejer at sælge byg-
ningen netop i 2017, hvor vi markerer 100-
året for frasalget af Dansk Vestindien.

»Vi solgte de øer uden at spørge beboer-
ne. En ikke specielt flatterende del af dan-
markshistorien, som vi er nødt til at for-
holde os til. Jeg ville være meget ked af,
hvis man solgte pakhuset fra«, siger han,
der i fredags derfor sendte et spørgsmål
til kulturministeren om, hvorvidt der er
indledt undersøgelser af et muligt frasalg

Kolonihistorie

Vestindisk Pakhus i Københavns Havn rummer lige nu
tre kulturhistoriske samlinger. Men Kulturministeriet er
i gang med en analyse, der kan føre til, at huset bliver 
sat til salg. Planerne vækker skræk og vrede blandt dem,
der ønsker et kolonihistorisk museum i det hus, mange
ser som selve symbolet på vores fortid som kolonimagt.

VARTEGN. Foran Vestindisk Pakhus 
i Toldbodgade står en kopi i bronze af 
Michelangelos David-statue, og det har
den gjort siden 1993, da den blev 
overført hertil fra Østre Anlæg i 
forbindelse med afstøbningssamlingens
flytning. Foto: Jens Dresling

GUDRUN MARIE SCHMIDT

Det gør mig helt skrækslagen
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disse stereotyper en lang historie bag
sig«, siger Moa Matthis. 

Hvorfor har I lavet sådan et site?
»Der opstår ofte intensive eller endda

aggressive debatter om billeder i offent-
ligheden. Ikke bare i Sverige, men over he-

E n, to, tre – det er så let at tegne«, står
der i det svenske ugeblad fra 1954. 

Det er en tegneøvelse til børn,
der giver tre eksempler på, hvad man kan
lære at tegne: 

»Tag nu blyant og papir frem, og lær at
tegne en neger, en mand og en frø«.

Skridt for skridt viser det svenske uge-
blad, hvordan man skal tegne et sort
menneske: først et par unaturligt store øj-
ne, så en bred mund, så kruset hår og til
sidst en rund næse, der ligner Plutos. Teg-
neøvelsen er et af de eksempler, man fin-
der på det nyoprettede videnssite Bilders
Makt. Et initiativ Mångkulturellt cen-
trum, et vidensprojekt under Unesco,
samt det svenske postnummerlotteri,
står bag. 

Sitet samler racistiske stereotype bille-
der og forklarer, hvor de kommer fra. For
eksempel hvor langt tilbage i historien
man har fremstillet jøder som menneske-
ædende bæster, asiater som blæksprutter
og skadedyr og sorte mennesker som pri-
mitive, vilde og infantile. 

Bag sitet står blandt andet redaktør
Moa Matthis, der også er forfatter, forsker
i litteraturvidenskab og skribent på den
svenske avis Dagens Nyheter.

»Mange tror, at et billede bare er et bil-
lede. Men det er i virkeligheden et sprog i
sig selv. Når man illustrerer en pose la-
krids med en tegning af en sort, rødmun-
det, storøjet person med kruset hår, har

le verden. Disse debatter præges ofte af
mangel på viden. De, der forsvarer de raci-
stiske stereotype billeder, kender kun til
det enkelte billede, men mangler histo-
rien bag, hvorfor den stereotyp er opstå-
et. Det er den viden, vi gerne vil hjælpe
med at bidrage til i en kultur, der bliver
stadig mere visuel med eksempelvis In-
stagram, Facebook og memes som kom-
munikationsform«, siger Moa Matthis.

Forventer I, at sådan et site kan gøre en
forskel, for eksempel i forhold til at forhindre
racistiske stereotyper?

»Ellers havde vi ikke gjort det. Men det
er klart, at hvis man er overbevist om, at
muslimer vil lave et kalifat i Europa, eller
man tror, at jøder konspirerer om at over-
tage verden og deler stereotype billeder
på den baggrund, kan vi ikke ændre det
ved at oplyse om de her stereotypers op-
rindelse og historie«, siger hun.

»Men jeg tror, at man kan nå folk i al-

mindelighed ved at uddanne og oplyse
dem. For eksempel viser vi, at det stereoty-
pe billede af, at muslimer forsøger at
invadere Europa stammer helt tilbage fra
1600- og 1700-tallet med voldsomme ag-
gressive afbildninger af muslimer med
turban og krum sabel«, siger Moa Mat-
this.

Ikke et debatindlæg
Redaktøren understreger, at sitet ikke er
et indlæg i en debat. Derfor er ingen af ek-
semplerne på sitet særlig nye. 

Der er altså ingen tegninger fra Mu-
hammedkrisen eller klip fra Pippi-filme-
ne, hvor tv-kanalen SVT bortredigerede,
når Pippi laver skæve øjne for at imitere
en asiat eller siger ordet ’negerkonge’.

Er det aldrig okay at anvende stereotyper i
et billede?

»Hvis det er racistiske og antisemitiske
stereotyper, kan jeg ikke se noget formål

med det andet end
at oppiske had og
vold i majoritets-
befolkningen og
dæmonisere en
minoritet. Hvis det
er det, man vil, er
det forfærdelig ef-
fektivt at bruge de
her visuelle stereo-
typer«. 

Bør man fjerne
stereotype billeder,
som allerede eksi-
sterer, for eksempel
fra kunstværker, bø-
ger, film? I Danmark

har vi haft debat om eksempelvis at ændre
værkers titler der indehold ordet ’neger’. 

»Det er et teoretisk spørgsmål, for man
vil aldrig kunne fjerne alt. Der er så afsin-
digt meget af det. I Uppsala Domkirke er

der for eksempel en ’jødeso’ (en velkendt
antisemitisk afbildning af en so, der giver
mælk til en flok grådigt drikkende jøder. I
mange kirker har soen ansigtet vendt i
den retning, hvor byens jødiske kvarter lå
før i tiden, red.). Skal man fjerne disse
’jødesøer’ fra kirker i hele Europa? Det må
man diskutere fra sag til sag. Det kunne
også være en idé at forsyne stereotypen
med et skilt, der forklarer dens ophav og
betydning«.

I Danmark vakte det diskussion, da ek-
sempelvis SVT fjernede Pippis brug af ordet
’negerkonge’ i tv-dramatiseringen. Argu-
mentet lød, at ordet beskriver en ulighed
mellem folk, som er en del af historien. Risi-
kerer man ikke at miste den historiske dyb-
de, hvis man retter i historien?

»Igen må man tage det fra tilfælde til til-
fælde. Men med kultur rettet til børn er
der alligevel et særligt hensyn. Jeg synes,
man må spørge sig selv, hvilke børn skal
læse det her? Hvordan føles det, hvis man
er et barn, der har sort hud, og ser en an-
den med sort hud beskrevet sådan? Dis-
kussionen om Pippi-filmen var absurd,
fordi den handlede om et enkelt ord. Bo-
gens pointer er jo ikke afhængig af et en-
kelt ord. Man gør det til et gigantisk pro-
blem at fjerne det ord med henvisning til
ytringsfriheden. Jeg tror ikke, at Astrid
Lindgren ville have haft noget imod at
fjerne det ord«. 
sandra.brovall@pol.dk

Visuel kultur 
Interview

Websitet Bilders Makt
samler racistiske billeder
og placerer dem i en 
historisk kontekst. 
Redaktøren bag håber, at
mere viden om stereo-
typernes historie kan 
modvirke brugen af dem. 

Svensk billedbank samler på racistiske stereotyper

IKKESTEREOTYP. På Bilders 
Makt-siden finder man også eksempler 
på ikkestereotype billeder for at vise, 
hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre
at afbilde uden at ty til stereotyper. Fra
øverste højre mod venstre er billederne
lavet af: Sara Singh, Franzi/Shutterstock,
Karin Rönmark, Lisa Wool-Rim Sjöblom,
Bitte Andersson. Bitte Andersson, Bitte
Andersson, Bitte Andersson, Karin 
Rönmark, MsX, Siri Ahmed Backström,
Bitte Andersson.

SANDRA BROVALL 

Hvordan føles
det, hvis man er
et barn, der har
sort hud, og ser
en anden med
sort hud be-
skrevet sådan?
Moa Matthis, 
forfatter og
redaktør bag
Bilders Makt

FAKTA

Bilders Makt
Et svensk oplysende initiativ støttet af
Mångkulturellt centrum, et vidensprojekt
under Unesco og af Postkodlotteriets
Kulturstiftelse.

Billederne er udvalgt af sitets advisery
board, der består af 23 mennesker, der
beskæftiger sig med kunst, forskning,
billedproduktion, medier og pædagogik.
De har også været med til at skrive 
teksterne på sitet. 
Læs mere på 
WWW bildersmakt.se

Kultur 3
Siden er redigeret/layoutet af:
Peter Lembo/Aslak Elias Kelkka
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af Vestindisk Pakhus, eller om der er
planer om det.

Internationalt kulturhus
Anders Juhl er formand for Foreningen
for Kolonihistorisk Center. Han advarer
mod, at vi udvisker de fysiske spor af kolo-
nitiden. Selv om hans forening egentlig
arbejder for at få etableret et kolonihisto-
risk center på Christianshavn, har de også
talt om, at et sådant center kunne ligge i
Vestindisk Pakhus. 

»Men vi er ikke naive omkring drifts-
omkostninger ved at drive en kulturinsti-
tution. Det er en enorm bygning, og den
skal kunne rumme mere end et moderne
center til formidling af denne afgørende
del af vores historie. Man kunne sigte
mod et internationalt orienteret kultur-
hus, der blandt andet anerkender vores
fælles fortid«, siger han, der foreslår, at
husets mange etagemeter kunne udlejes
til andre, som arbejder med internatio-
nale problemstillinger.

1. oktober opstiller kunstneren Jeannet-
te Ehlers foran Vestindisk Pakhus et mo-
nument over slavetiden, som hun har
skabt sammen med kunstneren La
Vaughn Belle fra St. Croix. Hun har blandt
andet støtte fra Kulturministeriet, der har
givet 300.000 kroner til skulpturen ’Que-
en Mary’, som forestiller en af oprørsle-
derne under oprøret Fireburn på St. Croix
i 1878. Hun har også flere gange brugt
Vestindisk Pakhus som ramme for sine
performances, der tager udgangspunkt i
kolonitidens forbrydelser mod menne-
skeheden. Hun støtter også tanken om et
kolonihistorisk museum.

»Det ville være skandaløst, hvis man
solgte pakhuset, som er så vigtig en del af
vores kulturhistorie. Det bør bevares på
statens hænder. Hvis man sælger det hus,
er man med til at slette den historie og de
spor, der er i huset. Hvorved man igen er
med til at usynliggøre en del af vores
historie, som alt for længe har været fejet
ind under guldtæppet«, siger hun.

»Et salg af huset ville derfor være et sta-
tement. Et statement, som siger: ’Koloniti-
den er en historisk periode, som vi ikke
ønsker at beskæftige os med. Den er irre-
levant, og den er ikke vigtig for nogen.
Derfor skal man ikke værne om de histori-
ske minder’. Og det er jo virkelig ærger-
ligt, at folk, der sidder på magten, har det
sådan. Det er jo netop det, jeg har kæmpet
imod i mange år med hele min kunstneri-
ske praksis«.

SMK fik besked for tre år siden
Da Vestindisk Pakhus blev bygget, var Kø-
benhavn kernepunktet i Nordeuropa for
handel med sukker og kaffe. Den store
bygning blev opført på statens regning
som lager for kaffe og lidt sukker og tobak
– værdifulde handelsobjekter, der blev så-
et, høstet og forarbejdet mellem hænder-
ne på slavegjorte afrikanere og deres ef-
terkommere på de koloniserede øer i Ca-
ribien. Desuden tjente selskabet mange
penge på at forpagte toldadministratio-
nen på St. Thomas og St. Jan. Indenfor i

huset tårner enor-
me grove bjælker
fra gulv til loft, og
historien går, at
den danske kron-
prins, som senere
blev Frederik VI, i
1801 fulgte med i
søslaget på Reden
fra et vindue Kon-
geværelset på ot-
tende sal, hvorfra
han så englænder-
ne smadre en stor
del af den dansk-
norske flåde.

»Skrækscenariet
er, at huset bliver

hotel eller ejerlejligheder. Eller at et eller
andet revisionskontor får sig en fin adres-
se. I stedet for et hus, som offentligheden
kan have glæde af ... Suk, suk, suk. Kan du
høre mig sukke«, spørger Anne Walbom. 

Vestindisk Pakhus rummer i dag tre for-
skellige samlinger. Først og fremmest er
pakhuset havn for Den Kgl. Afstøbnings-

samling, som hører under Statens Mu-
seum for Kunst. Samlingen består af om-
kring 2.500 kopier af de største hits i den
europæiske skulpturhistorie, gipsafstøb-
ninger af klassiske gudinder og guder, af
heltinder og helte, og hvem der ellers har
huseret i de vestlige kulturfortællinger,
som de er blevet dyrket fra antikken og til
renæssancen. 

Dernæst har Det Kgl. Bibliotek en sam-
ling af gamle aviser i huset, og endelig op-
bevarer Det Kongelige Teater sin kostu-
mesamling her. 

Afstøbningssamlingen var åben for of-
fentligheden indtil marts sidste år, hvor-
efter Statens Museum for Kunst lukkede

stedet for at møde et statsligt krav om be-
sparelser, så der i dag kun er adgang til
gipsen to uger om året. Nu har Kulturmi-
nisteriet sat gang i en undersøgelse af, om
de tre samlinger kunne være et andet
sted, så man kan komme frem til en afgø-
relse om husets fremtid.

»Vi har ikke truffet en beslutning om, at
huset skal sælges, men vi er inde at kigge
på, om vi bruger det til de rigtige ting. Og
det er klart, at hvis vi ikke skal bruge det
mere, skal vi selvfølgelig overveje, hvad
der skal ske med bygningen«, oplyser
Steen Kyed, der er afdelingschef i Kultur-
ministeriet.

Hvad ville være det mest sandsynlige, der
skete med bygningen?

»Hvis den blev tømt for indhold, ville
det være, at den blev sat til salg«.

Dét kommer ikke som en overraskelse
for Mikkel Bogh, der er direktør på Sta-
tens Museum for Kunst, som teknisk set
ejer Vestindisk Pakhus, men ikke kan be-
stemme over det. 

»Meldingen om et muligt salg fik jeg al-
lerede for tre år siden, lige da jeg begynd-
te som direktør. Det var en slags varsling
af, at det her, det kommer nok. Men det er
først nu, at det er begyndt at konkretisere
sig«, siger han.

»Hvis vi fik en etage til, tror jeg, vi kun-
ne gøre fantastiske ting dernede. Så jeg er
ked af den foreløbige melding om, at det
er en plan at sælge huset, men det er ude
af mine hænder. Jeg kan kun levere argu-
menter og sige, at det er jeg ked af, for vi
kunne godt se os selv blive i det hus«.

Mikkel Boghs drømmescenarie er, at
Kulturministeriet går sammen med Sta-
tens Museum for Kunst for at finde en pri-
vat fond, der kan betale den renovering til
omkring 300 millioner kroner, som huset
trænger til. Han ønsker, at Den Kgl. Af-
støbningssamling bliver genåbnet for pu-
blikum, og altså meget gerne i pakhuset.

»Afstøbningssamlingen er en prioritet,
også i vores kommende strategi. Vi vil ar-
bejde mere aktivt med samlingen, og vi

kan under ingen omstændigheder se for
os, at den samling bliver opmagasineret«,
siger han.

Her er Mikkel Bogh på linje med fore-
ningen Afstøbningssamlingens Venner,
som arbejder for en genåbning af gips-
samlingen. 

Formand Ernst Jonas Bencard advarer
imod en udflytning af Afstøbningssam-
lingen med det argument, at det vil blive
»hundedyrt«.

»Der er omkring 2.500 gipsskulpturer,
alt fra byster til rytterstatuer, og hvis du
skal flytte på samlingen, skal du skille alt
ad, registrere alle dele og pakke dem i flyt-
tekasser – og sikre dem efter alle kunstens
regler og under konservatoropsyn, for
gips er et uhyre skrøbeligt materiale. Før
man har gennemført flytningen og gen-
opstillet samlingen et nyt sted, vil man
have brugt mange af de millioner, som
staten ville have tjent på at sælge huset«,
siger han.
gudrun.marie.schmidt@pol.dk

Det gør mig helt ...
Fortsat fra forsiden

LUKKET LAND. Den hvide mands 
hvide kunst er Afstøbningssamlingen 
blevet kaldt. For tiden kan enkelte af 
gipsfigurerne ses i vinduerne til 
pakhuset. Foto: Jens Dresling

Vi kan under
ingen omstæn-
digheder se for
os, at den 
samling bliver
opmagasineret
Mikkel Bogh,
direktør for
Statens 
Museum 
for Kunst

FAKTA

Vestindisk Pakhus
Toldbodgade 40 i Københavns Havn.
Stod færdigt i 1783

Opført af Vestindisk Handelsselskab,
som blev etableret i 1778, primært som
lager for kaffe fra Caribien.

I dag huser samlingen Den Kgl. 
Afstøbningssamling, kostumer fra Det
Kongelige Teater og en avissamling fra
Det Kgl. Bibliotek. Publikum havde 
adgang til Den Kgl. Afstøbningssamling
indtil marts sidste år, da SMK, som ejer
gipsskulpturerne, lukkede udstillings-
stedet som følge af statslige besparelser.
Der er åbent to uger om året. 
Udstillingen kan åbnes efter aftale.




