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Museum om slavegjorte
splitter historikere
Efter politisk zigzag lægger
røde partier pres på
regeringen for etablering
af et nyt kolonihistorisk
museum. Historikere
er uenige om, hvor
det bør ligge.
museer
IDA HERSKIND

D

et er på tide, at Danmark får et kolonihistorisk museum, der belyser vores mørke tid som slavenation. Det er både politikere og historikere enige om.
»En nation som Danmark, der har koloniseret andre lande og slavegjort andre
mennesker, mærker sjældent efterdønningerne af historien. Men sådan er det
ikke i De Amerikanske Jomfruøer (det tidligere Dansk Vestindien, red.). Her lever
de stadig med arven efter dansk kolonialisme. Og det er vigtigt at anerkende og
belyse«, siger historiker Gunvor Simonsen fra Saxo-Instituttet i København.
Hun er en af de mange historikere, der
er begejstret for forslaget om at åbne et
kolonihistorisk center i hjertet af København i det næsten 7.000 kvadratmeter
store Vestindisk Pakhus, der blev bygget i
1700-tallet som lager til kaffe fra Caribien.

Et forslag, som de seneste uger har været
ramt af politisk zigzagkurs.
»Pakhuset ligger centralt. Og historisk
set dér, hvor pengene fra kolonierne blev
lavet og brugt til at bygge Frederiksstaden. Det er godt tænkt«, siger hun.
Ideen stammer fra foreningen Kolonihistorisk Center, der har foreslået politikerne, at de i første omgang sætter en
halv million kroner af til at nedsætte en
arbejdsgruppe, der kan undersøge, hvordan det skal realiseres.
Alle Folketingets partier, lige fra Enhedslisten til Nye Borgerlige, har i flere
uger været positivt stemt over for ideen.
Men kun to partier, Radikale Venstre og
Enhedslisten, har indtil nu villet sætte
den halve million af. Nu er stemningen
dog vendt. SF har ændret holdning og vil
ligefrem have forslaget med til finanslovsforhandlingerne som »et vigtigt

FYSISKE RAMMER. Historiker
Gunvor Simonsen er begejstret for
forslaget om et kolonihistorisk center
i det næsten 7.000 kvadratmeter store
Vestindisk Pakhus. Det er et forslag,
som i de seneste uger har været
præget af en politisk zigzag-kurs.
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krav«. Det udtalte partiet onsdag til Kristeligt Dagblad.
»Der er simpelthen en dagsorden, der
presser sig på. Der er et behov med Black
Lives Matter-bevægelsen«, siger SF’s kulturordfører, Charlotte Broman.
Også Socialdemokratiet er nu positivt
stemt. Den nye kulturordfører Kasper

Sand Kjær synes, at det lyder spændende,
men vil dog endnu ikke sige, om regeringen er klar til at sætte den halve million
af, der kan skubbe processen i gang.
Det store spørgsmål er dog, hvordan og
ikke mindst hvor Danmarks kolonihistorie bør fortælles.
For historiker Michael Böss, Aarhus
Universitet, er det afgørende, at det bliver
et reelt museum med historiske genstande.
»Efter min opfattelse risikerer et center
at blive holdningspræget og styret af oplevelser frem for formidling af viden og
forskning«.
Han foreslår derfor, at et nyt kolonimuseum bliver en del af Nationalmuseet, der
allerede har en samling af relevante genstande. Og det ser Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, meget gerne. Hvis
man opretter et nyt separat kolonihistorisk center, risikerer man, at kolonihistorien blot bliver et »appendiks til danmarkshistorien«, siger han og fortsætter:
»Det skal være en integreret del af historien, og vi vil meget gerne have det under
os. Men vi kan ikke udfolde det på en engagerende og debatskabende måde i vores nuværende rammer«.
ida.herskind@pol.dk
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MEDIEKONKURRENCE FOR SKOLER 2020

UNGE HAR OGSÅ RET

Sommerpriser på 1, 2 og 3 dages spaophold
Hør fuglene synge, mens du slapper af i Skovbadet. Skift mellem det varme
OM EMNET
Unge forandrer verden. De spiller en afgørende rolle
for den demokratiske udvikling både i Danmark og i
resten af verden. Overalt tager unge ordet. Lige nu
især i forhold til klimakrisen, men også når det gælder
kampen for at indfri andre rettigheder, blandt andet
kampen for ligestilling og demokrati. De demonstrerer,
stiller krav og bruger deres ret til at ytre sig. I Afrika er
børn og unge flere steder aktive medspillere i deres
eget liv, og er med i udviklingen af deres demokratier.
Det er vigtigt at børn og unge er bevidste om deres
rettigheder – og bruger dem. Mediekonkurrencen 2020
sætter fokus på FN’s konvention om børns rettigheder.
Den giver børn og unge lige rettigheder uanset, hvem
de er og hvor de kommer fra.
OM KONKURRENCEN
Deltag i konkurrencen ved at lave en professionel avis
i Newsdesk, som trykkes i 500 eksemplarer. Vinderne
får 5000 kr. til klassekassen, og bliver kåret til et stort
event i Pressen i JP/Politikens Hus. Konkurrencen foregår i ugerne 38-46 i 2020, og elever fra 6. til 10. klasse
kan deltage.
Læs mere og tilmeld klassen på newsdesk.dk.

vand i ildbadet og det kolde i isbadet – og få blodet til at rulle i årerne.
Flyd i det fantastiske saltbad i thalasso området og nyd solterrassen, hvor
kombinationen af luft, sol og salt byder på skøn velvære.
Sidst men ikke mindst oplev den smilende natur fra de historiske kurveje.

Sommerophold i perioden 19. juni til 23. august 2020
■ Entre til afslappende spaoplevelser i De Termiske Bade & Thalasso Spa
fra ankomstdagen kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 14.00
■ Tre-retters middag hver aften
■ Overnatning(er), vælg selv værelsestype
■ Morgenmadsanretning hver morgen

Kontakt os på 7682 3380
www.hotelvejlefjord.dk/ferie

Priser pr. person inkl. ovenstående, fx på dobbeltværelse i hovedbygningen
En nat kr. 1.465,- | To nætter kr. 2.670,- | Tre nætter kr. 3.920,Priserne er baseret på 2 personer pr. dobbeltværelse

www.hotelvejlefjord.dk/booking

Sanatorievej 26 | 7140 Stouby
receptionen@vejlefjord.dk

