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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

1.  Afrika  

- Hvilken rolle spillede afrikanerne i slavehandelen? 

Præsentation 

Sigtet med denne trigger er at gøre eleverne opmærksomme på, at afrikanerne selv spillede en helt 

afgørende rolle i den transatlantiske slavehandel. Men også at den afrikanske slavehandel havde 

eksisteret i flere hundrede år, før europæerne begyndte op i 1600-1700-tallet. Triggeren er således 

rettet mod, hvorfor det blev afrikanere, der blev brugt som slaver, og hvordan slavehandelen i 

Afrika foregik.  

 

Triggeren 

Triggeren består af et billede fra Archibald Dalzel: Slave Trader and Historian of Dahomey, der 

udkom i 1793 samt et udsagn fra kong Gezo af Dahomey (1818 til 1858).  

 

Dahomey var et afrikansk kongerige i det område, hvor det nuværende land Benin ligger. Riget 

eksisterede fra omkring 1600 til 1890’erne. Fra slutningen af 1600-tallet blev Dahomeys konger 

hovedleverandører af slaver. Kongerne førte krig mod naborigerne, og krigsfangerne blev solgt til 

europæiske slavehandlere ved kysten. Kysten ved Dahomey blev da også omtalt som Slavekysten. 



2 
 

 
[http://hitchcock.itc.virginia.edu/SlaveTrade/collection/large/B012.JPG] 

 

Billedet er fra Archibald Dalzel: Slave Trader and Historian of Dahomey, der udkom i 1793. Dalzel 

var både historiker og slavehandler. På stolen sidder Agonglo, der var konge af Dahomey (1789-

1797). 

 

Kong Gezo 

Gezo var konge i Dahomey fra 1818 til 1858. Han førte adskillige krige og tog tusindvis af 

krigsfanger, som blev solgt som slaver. I 1840’erne bad Storbritannien ham indstille slavehandelen. 

Til det svarede kong Gezo: 

 

”Slavehandelen er helt grundlæggende for mit folk. Den er kilden til og herligheden af deres 

velstand […] Mødre luller deres børn i søvn med fortællinger om en fjende, der er reduceret til 

slaveri.” 

 

Sådan kan triggeren bruges 
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Eleverne informeres om, at billedet forestiller en situation fra slutningen af 1700-tallet. I grupper 

afkoder eleverne situationerne på billedet og kommer med bud på, hvad er det for en fortælling, der 

præsenteres. Læreren kan evt. støtte med spørgsmål som:  

 

 Hvad mener I, at der foregår på billedet? 

 Hvorfor mon mændene ligger eller knæler foran kong Agonglo? 

 Hvem er mon to hvide mænd, der sidder til højre for kongen?  

 Overvej billedets brugbarhed som kilde til, hvordan man skaffede sig slaver i Afrika? 

 Hvad fortæller kong Gezos udsagn om holdningen til slaveri i Afrika? 

 I 1850’erne blokerede den britiske flåde Dahomeys havne. Og i 1858 gik kongen med til at 

stoppe slavehandelen. Ville den afrikanske slavehandel være fortsat, hvis briterne ikke havde 

stoppet den? 

 

 
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Gezo_%282%29.jpg] 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 
 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 
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Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling.  

 

Produktet kan fx være en høring mellem kong Gezo og modstanderne af den fortsatte slavehandel. 

Argumenterne for og imod skal inddrage de tilgængelige kilder. 

  



5 
 

Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

2. Slavehandel 

- køb af slaver på Guineakysten 

 

Præsentation 

Triggeren handler om opkøb af slaver på Guineakysten (Slavekysten). Den er således primært rettet 

mod den del af slavehandelen, der foregik ved de europæiske (danske) forter, men også mod 

fremgangsmåder for at skaffe afrikanske slaver. I de ældste klasser kan triggeren evt. også bruges, 

hvis kildekritik er i fokus. Kilden fremstiller en situation fra 1700-tallet, men ophavstiden er 

1830’erne, hvor de europæiske lande har forbudt slavehandelen, og hvor de fleste mente, at 

slavehandelen var umenneskelig og grusom. 

 

Triggeren 

Trigggeren består af ét eller begge af nedestående billeder. Øverst et stik af Richard Drake fra o. 

1860 er udført efter Francois Auguste Biard (1798-1882) maleri ”The Slave Trade” fra 1833.  
 

 
[http://hitchcock.itc.virginia.edu/SlaveTrade/collection/large/C003.JPG] 
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[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Fran%C3%A7ois-Auguste_Biard_-
_La_traite_des_esclaves.jpg] 
 

Sådan kan triggeren bruges 
Eleverne informeres om, at billedet forestiller en situation fra 1700-tallet. I grupper skal eleverne 

afkode situationerne på billedet og komme med bud på, hvad det er for en fortælling, der 

præsenteres. Læreren kan evt. udpege nogle situationer, som eleverne skal fokusere på.  
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 Hvad foregår der? (1, 2 og 3) 

 Hvem er han? (4, 5 og 6) 

 Hvem er de? (7) 

 

Læreren opfordrer grupperne til at overveje følgende om situationerne på billedet: 

 Hvornår og hvor foregår de? Hvilke konsekvenser får situationerne/handlingerne? 

 Hvem er involveret? Hvilke konsekvenser får det for de involveredes liv? 

Grupperne skal også samtale om situationer, som de ikke lige kan forklare eller forstå, og som de 

mener, er relevante at undersøge nærmere  

Grupperne formulerer det, de vil undersøge som 1-3 spørgsmål. Læreren kan evt. kræve, at mindst 

et af spørgsmålene indledes med ”Hvorfor …” 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 
 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r) som eleverne skal bruge for at kunne belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 
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Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Fokuserer problemstillingen på billedmæssig 

fremstilling af slavehandel, kan produktet være en kildekritisk analyse af 3-4 billeder. 

 

En gruppe kan også vælge at designe (beskrive) et mindesmærke over Danmarks deltagelse i 

slavehandelen i 1600-1700-tallet. Mindesmærket skal visuelt være med til at belyse den valgte 

problemstilling. Som hjælp i udformning af mindesmærkets udtryk kan gruppen bl.a. overveje: 

 Hvilke tanker skal mindesmærket fremkalde hos beskueren? 

 Skal mindesmærket fokusere på årsager til slavehandelen – eller dets konsekvenser? 

 Skal mindesmærkets budskab skabe eftertænksomhed eller provokere til ”hidsig” debat? 

 Hvilke følelser skal mindesmærket vække (fx anger, skyld, håb, sorg, vrede)? 

 Hvilken form skal mindesmærket have (fx skulptur, murmaleri, museum)? 

 Hvor skal mindesmærket placeres – og hvorfor lige der? 
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

3. Ombord (5.-6. klassetrin)  

 - om turen over Atlanten 

 
Præsentation 

Triggeren fokuserer på slavetransporten over Atlanterhavet. Hvordan slaverne blev behandlet 

brutalt, men også var en kostbar vare, som det gælder om at holde liv i. Desuden åbner triggeren op 

for spørgsmål om de hvides syn på de sorte. Triggeren henvender sig til 5.-6. klasse. 

 

Triggeren 

Jens Aage Poulsen: Købmandens knægt, Thode 1990, side 118-127 

 

Triggeren er et uddrag af første bind i en historisk børnebogsserie om 

Tordenskiolds (1690-1720) liv og er henvendt til 10-13-årige. I begyndelsen 

af 1700-tallet er han skibsdreng på ”Christianus Quintus”, der sejler fra 

København til Guinea-kysten, hvor det bliver lastet med slaver. 

 

Boomfeldt er kaptajn på skibet og skal på vegne af Det Dansk Vestindiske 

Kompagni opkøbe slaver på den danske fort Christiansborg og sørge for, at 

de bliver transporteret til de Dansk Vestindiske Øer. 

 

 

Sådan kan triggeren bruges? 

I god historisk fiktion er miljø- og personskildring i fokus, og handlingen foregår i en rimelig 

troværdig eller sandsynlig kontekst. Personernes tanker, handlinger, relationer og de 

handlingsbærende konflikter har potentialer til at tale til læsernes følelser og dermed vække 

interesse og engagement – og dermed bruges som anslag til, at eleverne stiller spørgsmål til 

udvalgte tematikker. 

 

I grupper kan eleverne drøfte spørgsmål, som de mener, at uddraget åbner op for, fx 

 Hvor foregår handelen? 

 Hvorfor holder købmanden mon slaverne fanget i lænker i kælderrum?  

 Hvordan foregår opkøbet af slaverne? Hvad fortæller det om den tids menneskesyn?   

 Hvordan er slavernes forhold ombord på skibet?  

 

En anden mulighed er rollespillet ”Den varme stol” enten for hele klassen eller gruppevis. Udvalgte 

elever spiller centrale personer fra uddraget, fx 

 Slavekøbmanden på Christiansborg 

 Krabben 

 Kaptajn Boomfeldt 

 Peter (Tordenskiold) 

 En slave 

 

De øvrige elever stiller spørgsmål til den, der sidder i den varme stol om hans rolle i slavehandelen, 

syn på slaveriet og de sorte osv.  
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Læreren noterer, hvad personerne i den varme stol ikke ved, har svært ved at svare på – eller som er 

forkert. Noterne bruges som støtte til elevernes undersøgelsesspørgsmål og udarbejdelse af 

problemstillinger. 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 
 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Da triggeren er et uddrag af en historisk børnebog, 

er det oplagt, at eleverne eller grupperne på baggrund af analyser af kilder digter med, imod eller 

videre på kapitler eller situationer i børnebøgerne. Det kan ske i form af tekst eller en digital 

fortælling i fx Pixton (SkoleTube-pakken). 

 

Produktet/præsentationen kan også være gruppens overvejelser over, hvordan kildearbejdet og 

belysningen af problemstillingen kan formidles som en film – og produktet kan være en poster til 

filmen. 

 Gruppen vælger et antal centrale punkter fra besvarelsen af problemstillingen, der skal med. 

 Hvad skal være filmens titel? Hvilke markante udsagn skal med på posteren? 

 Hvilke illustrationer skal være på posteren?  

 

Fra Jens Aage Poulsen: Købmandens knægt, 1990. Side 118-126 

 

Endelig oprandt dagen, hvor der var bragt så mange negre til Christiansborg, at Boomfeldt og 

bartskærene på kompagniets vegne ville købe de sundeste og mest arbejdsduelige. Peters vagthold 

skulle holde styr på slaverne og få dem bragt sikkert om bord.  

I fæstningens gård vent de sømændene på, at Boomfeldt og slavekøbmændene fik snakket færdig 

om, hvordan handelen skulle foregå.  

Langs murene stod grupper af soldater. Det var med at være på vagt, når de sorte blev lukket ud i 

gården. For få år siden var nogle slaver sluppet løs og havde overfaldet og dræbt soldaterne.  

»Så kan vi begynde!« råbte Boomfeldt.  

Peter skulle hjælpe med at hente det første parti slaver.  

En soldat kom med et par lygter og låste døren til kælderen op. »Tag et par mundfulde frisk luft, 

inden I går derned,« sagde han.  

De gik ned ad den fugtige stentrappe. Fra kælderrummene hørtes jernkædernes raslen og 
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fortvivlede råb.  

»Købmand, se så at få fundet din slavekasse, inden vi kradser af!« gispede soldaten og holdt sig 

for næsen.  

Slavekøbmanden vimsede foran og låste op til et af rummene. Lygterne lyste på de rædselsslagne 

mennesker. Købmandens sorte hjælper råbte noget på et uforståeligt sprog. Kæderne raslede, og 

negrene kom på benene. Stadig lænket blev de jaget op i fæstningsgården, hvor de blev gjort 

begribelige, at de skulle sætte sig i en rundkreds.  

Deres hud glinsede i den stærke sol.  

»Palmeolie! Jeg kender jeres rævestreger,« sagde Boomfeldt til købmanden. »Og så har du vel 

dækket deres sår med aske.«  

Slavekøbmanden rystede ivrigt på hovedet og forsikrede, at han skam var en ærlig mand.  

»Lad mig se dem,« brummede Boomfeldt.  

En spinkel kvinde blev løsnet af lænken. Hun rystede af skræk, da hun blev slæbt hen til 

Boomfeldt og bartskærerne. En af bartskærerne greb hende hårdt om kæberne og tvang hende til at 

åbne munden. »For dårlige tænder,« konstaterede han.  

Slavekøbmanden vred sine hænder. ”I skal få hende for sytten rigsdaler.«  

Boomfeldt rystede på hovedet. »Næste!«  

En ung, kraftig mand blev ført frem. Bartskærerne mærkede på hans arme og ben og undersøgte 

hans øjne, mund og kønsdele. Så nikkede han anerkendende. Her var en vare, som ville indbringe 

en god sum på Sankt Thomas.  

»Fyrre rigsdaler,« krævede købmanden.  

»Tredive,« tilbød Boomfeldt. »Ellers kan du sætte ham i lænker igen.«  

Men Boomfeldt måtte give sig og betale fireogtredive rigsdaler. »Ole, Peter og Sivert, han skal 

mærkes,« beordrede han.  

Først nu så Peter, at Krabben stod ved fæstningsmuren og varmede et jernstempel over en 

spritflamme.  

Ole og Sivert sprang straks til og forsøgte at slæbe slaven af sted. »Skynd dig, Peter! Vi har ikke 

hele dagen,« sagde Sivert.  

Modvilligt greb Peter om slavens arm. Et øjeblik fangede han det skræmte blik og ville slippe, 

men så tog han sig sammen. Den sorte er kun en hedning, den sorte er kun en hedning, måtte han 

gentage for sig selv, mens de trak den unge slave over til Krabben.  

Synet af det rødglødende stempel gav slaven nye kræfter, og han kæmpede desperat for at 

komme fri.  

»Hold fast!« hvæsede Krabben.  

Peter lukkede øjnene.  

Ekkoet fra skriget lød længe mellem murene, og en forfærdelig stank af brændt kød hang i luften.  

Peter blev svimmel. Omtåget hjalp han sine to kammerater med at lægge fodlænker på slaven.  

»Du vænner dig til det,« trøstede Ole.  

»Næste!« Boomfeldt nikkede mod en ung kvinde, som bartskærerne havde sagt god for.  

Peter, Ole og Sivert trak kvinden hen til Krabben. Hun knugede et sammenrullet stykke klæde 

ind til sig.  

»Hvad helvede gemmer du der!« Krabben rev tøjbylten fra hende.  
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Kvinden skreg fortvivlet, da Krabben løftede hendes barn op over hovedet for at knuse det mod  

muren.  

»Stop!« brølede Boomfeldt.  

Krabben sænkede armene og så usikkert mod skipperen.  

»Giv hende barnet!«  

»Vi kan da ikke have det med,« mumlede Krabben og rakte barnet til moren, der var sunket ned 

på knæ og bedende rakte hænderne mod ham.  

Boomfeldt vendte sig vredt mod købmanden.  

»Du ved, at jeg ikke køber mødre med spædbørn.«  

»Jeg vidste det ikke.« Købmanden vred sig. »Du får hende for ti rigsdaler.«  

Boomfeldt kiggede på den unge kvinde, der hulkende knugede barnet ind til sig. »I orden.«  

Krabben tog jernet for at brændemærke hende.  

»Nej!« råbte Boomfeldt. »Hun er fri og kan gå.«  

En forbløffet mumlen bredte sig. Skipper plejede ikke at være blødsøden.  

Fortumlet kom kvinden på benene. På sit fremmedartede sprog forklarede købmandens hjælper  

hende, at hun kunne gå.  

Tøvende bevægede kvinden sig mod porten, som om det ikke rigtigt var gået op for hende, at hun 

var  

fri. Så satte hun i løb og forsvandt.  

»Jeg har købt hende fri!« tordnede Boomfeldt til købmændene. »Gud nåde og trøste jer, hvis I 

kommer slæbende med hende igen!«  

Boomfeldt købte to hundrede og fireogtredive sunde negre på Christiansborg. Det var omkring det 

halve af, hvad skibet kunne laste. Det ærgrede ham, at han ikke kunne sejle direkte til De 

vestindiske Øer, men blev nødt til at fortsætte langs Afrikas kyst til andre fæstninger og 

handelsstationer for at få lasten fyldt. 

Han vidste af bitter erfaring, at jo flere dage de sorte måtte tilbringe på skibet, des større var 

risikoen for at der udbrød dødelige epidemier. 

 

Over Atlanten  

 

Syv uger var der nu gået, siden »Christianus Quintus« havde lettet anker fra handelsstationen, Fida, 

på Afrikas kyst og sat kursen mod Sankt Thomas. De sidste af de i alt fire hundrede og syvogfyrre 

slaver var lænket til de hårde hylder i lastrummene; mænd og kvinder hver for sig.  

I begyndelsen havde fortvivlede råb lydt fra lasten. Men efter nogle døgn hørtes kun den evige 

raslen af kæder og en mumlen fra skibets dyb.  

Dækslugerne var erstattet med kraftige trådnet, så frisk luft kunne trænge ned i de overfyldte 

lastrum.  

Nogle af matroserne havde prøvet at overtale Boomfeldt til at sætte lugerne på igen. For det var 

ikke kun stanken af urin, bræk og afføring, der steg op gennem trådnettet. Lopper og lus havde 

formeret sig til store hærskarer, der vrimlede op fra dybet. Lukaferne var så levende af utøj, at 

mændene ikke kunne falde i søvn. Natten lang lå de og kradsede sig  
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og bandede over de sviende bid.  

Men Boomfeldt ville under ingen omstændigheder efterkomme matrosernes ønske. Hvis lugerne 

blev lukket, så der ikke kom frisk luft ned i lasten, ville dødeligheden blandt slaverne stige. I 

forvejen var det galt nok, at atten af dem var døde og kastet i havet.  

»Gennemryg lastrummene og lukaferne,« foreslog Boomfeldt. »Det hjælper.«  

Med mellemrum lagde så Peter eller en anden af dæksdrengene glødende jernstykker i 

eddikespande, der blev sat ned i lasten. Den bidende damp fik slaverne til hoste og gispe efter 

vejret. Det hjalp da også noget, men efter kort tid var mængden af utøj lige så stor som før.  

»Slaverne skal fodres,« råbte kokken. Dæksdrengene og letmatroserne, der skulle give slaverne 

mad, mødte i kabyssen for at hente de store trætrug med den ubestemmelige blanding af udkogt 

flæsk, bønner, gryn og palmeolie. 

Peter og Ole hjalp hinanden med at bakse det skvulpende trug ned ad den stejle trappe.  

De standsede ved foden af trappen for lige at vænne sig til den ubehagelige stank. Fra 

dækslugerne stod støvfyldte søjler aflys, der bevægede sig hen over det skidne gulv i takt med 

skibets rulninger. 

Længere inde i lastrummet overvågede to bevæbnede matroser nogle slaver, der var sat til at gøre 

rent.  

»Ville du bytte med ham?« grinede Ole og nikkede mod en slave, der med en spartel skrabede 

hylderne rene.  

»Nej, fy for pokker.« Peters mave krympede sig ved tanken. Han havde set de syge slavers 

hylder, hvor afføring og opkast i en glat og slimet masse trægt sivede ned ad plankerne.  

Slaverne bankede utålmodigt på hylderne og rakte blikskålene frem.  

»Lad os få det overstået.« Peter hankede op i madtruget.  

»Puh,« sukkede Ole, da han og Peter igen var kommet op på dækket og tog en pause ved 

rælingen. »Endelig en mundfuld frisk luft.«  

Peter nikkede fraværende. Gid de snart kom til Sankt Thomas. En nagende tvivl var vokset i ham. 

Selvom negrene var hedninge, var de trods alt en slags mennesker. Var det nu også rigtigt at gøre 

dem til slaver og sejle dem tusinde mil over havet til fremmede øer? Han fortrød, at han havde taget 

hyre på et slaveskib. 
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 
 

4. Ombord (7.-9. klassetrin) 
 

Præsentation 

Triggeren er et klip fra den amerikanske TV-serien ”Roots” (Rødder) (1977). Klippet viser en scene 

ombord på slaveskibet, der transportere Kunta Kinte og andre afrikanske fanger mod Amerika. 

Triggeren er rettet mod vilkårene for slaver under transporten over Atlanterhavet. 

 

Triggeren 

TV-serien ”Rødder” er i otte afsnit og bygger på Alex Haleys (1921-1992) slægtsroman af samme 

navn. Haley skrev bogen på baggrund af mange års research. Triggeren indeholder to klip. Man kan 

vælge, at eleverne ser begge – eller kun det ene. For en god ordens skyld indeholder begge klip 

brutale sekvenser. 

 

 
A)  https://www.youtube.com/watch?v=V4wgZ6NaQ0g&t=0m35s (ca. 5 min.) 

Under dæk på skibet, hvor slaverne ligger lænket. Nogle er syge og skriger af smerte, andre ligger 

apatiske, mens andre igen skriger desperate. Der er en dialog mellem seriens hovedperson Kunta 

Kinte og en voksen slave om mulighederne for at slippe fri. Klippet afsluttes med en scene mellem 

kaptajnen og Mr. Slater, der er ansvarlige for slaverne, og som viser forskellige menneskesyn. 

 

 
B) https://www.youtube.com/watch?v=ejQ7xKF2tA8 (3:30 min.) 

Slaverne bliver jaget op på dækket, hvor spande med havvand bliver kastet på dem. Slaverne har 

åbne sår fra lænker og af at ligge dagevis på rå brædder, så de skriger af smerte. Mr. Slater forlanger 

at de skal røre sig. 
 

Sådan kan triggeren bruges 
Eleverne informeres om, hvor klippene er fra, og at afsnittet i tv-serien fortæller om noget, der 

foregik i midten af 1700-tallet. I grupper drøfter eleverne situationer fra klippene, og de formulerer 

et bud på, hvad er der foregår. Læreren kan evt. udpege nogle scener, som grupperne kan fokusere 

på, fx 

 Hvorfor er mændene lænkede? 

 Dialogen mellem Kunta Kinte og den voksne slave 

 Kaptajnens og mr. Slaters menneskesyn 

 Hvorfor jages slaverne op på dækket? 

 

Læreren opfordrer grupperne til at drøfte situationerne fra klippene – og om de er realistiske. 

Grupperne skal også samtale om situationer, som de ikke lige kan forklare eller forstå, og som de 

mener, er relevante at undersøge nærmere  

https://www.youtube.com/watch?v=V4wgZ6NaQ0g&t=0m35s
https://www.youtube.com/watch?v=ejQ7xKF2tA8
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Grupperne formulere det, de vil undersøge som 1-3 spørgsmål. Læreren kan evt. kræve, at mindst et 

af spørgsmålene indledes med ”Hvorfor …” 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 
 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Det kan fx være 

 Et situationsspil, hvor mænd fra samtiden drøfter, hvordan man sikre, at så mange slaver som 

muligt overlever turen over Atlanterhavet i så god stand som muligt. 

 ”Varm stol”, hvor to elever, der spiller henholdsvis kaptajnen og mr. Slater udspørges om deres 

syn på slavehandelen 

 En digital fortælling forholdene ombord på slaveskibene. 
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

5. Hvad skete der? 
 
Præsentation 
Triggeren er i sin helhed rettet mod slavehandelen som sådan - fra tilfangetagelse i Afrika, transporten over 
havet til tilværelsen som slave på de Vestindiske Øer. I sin helhed kan den bruges i 5.-6. klasse, hvor 
eleverne måske har en begrænset forhåndsviden om slavehandel og slaveri i 1600-1700-tallet, eller den kan 
deles op, så der fokuseres på forskellige aspekter.  
 
Eleverne (5.-6.) får at vide, at det var noget, der foregik i 1600-1700-tallet. De får nedenstående lasteplan 
samt en række stikord, som 

 udfordrer dem til at stille spørgsmål, der bearbejdes til problemstillinger 

 besvares ved hjælp af kilder fra kildebank 
 
Triggeren 
Triggeren består af nedenstående stikord eller nøgleord samt lasteplan. 
 
Stikord: 
Landsby i Vestafrika … fredeligt … stråtækkede hytter … geværer …hensynsløs … prygl … taget til fange … 
lænker … uden medlidenhed … march … bevogtet … fort ved havet … opkøbere … varer … store sejlskibe … 
om bord … under dæk … lænket … tæt pakket … opsynsmand … pisk … smerte … sult og tørst …ingen sollys 
… rådne fisk … stinkende vand .. . storm … søsyge … sygdomme … døde … kastes overbord … søfolk uden 
medfølelse …. Som dyr … endelig land … slaver fra borde … slavemarked … sælgere og opkøbere …. 
Undersøge slaver … plantager … hårdt arbejde … 16 timere … ingen fridage …. Hvides liv i luksus … foragt for 
slaver … uretfærdighed … fortvivlelse. 
 
Lasteplan: 
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Sådan kan triggeren bruges? 
Eleverne arbejder sammen i mindre grupper (evt. CL-grupper eller parvis), som hver får en kopi af 
triggeren. Læreren fortæller, at triggeren vedrører noget, der skete i 1600-700-tallet. På 20-30 min. skal 
grupperne ud fra triggeren: 

 Brainstorme om, hvad de tror, der skete 

 Gruppen giver et bud på, hvad der skete 

 Vælge 1-2 sammenhænge, som de ikke kan forklare/forstå, og som de mener, der er interessante at 
undersøge 

 Grupperne formulerer det, de vil undersøge som 1-3 spørgsmål. Læreren kan foreslå, at det er en god 
ide, at indlede spørgsmålet med ”Hvorfor …” 

 
Problemstilling 
Grupperne kan skrive deres spørgsmål i Padlet, og de gøres tilgængelig på klassens SmartBoard – eller de 
samles på andre måder. Læreren styrer en klassedrøftelse vedr. spørgsmålene, der kvalificeres og 
formuleres til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af kilder. 
 
Læreren foreslår den/de kildepakke(r), som de enkelte grupper kan bruge til at belyse den valgte 
problemstilling. 
 
Læreren som vejleder 
Eleverne kender til og kan anvende enkle kildekritiske begreber og værktøjer. I sin vejledning kan læreren 
støtte eleverne i valg af begreber og værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og vurdering 
af deres egnethed til at belyse problemstillingen. 
 
Forslag til produkt/præsentation 
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Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt præsenterer deres ”svar” på 
deres problemstilling. Det kan fx være i form af en kort digital fortælling eller et situationsspil eller andre 
former for historiske scenarier. 
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

6. Slaveauktion 

 - om slaveauktioner i Vestindien og tab af frihed 

 

 
 

Præsentation 

Filmen ”12 years a slave” fra 2013 lever sig helt ind i slaveriet og den menneskelige fornedrelse, 

der medfølger. Den tematiserer, hvad det vil sige at blive frataget sin frihed, alle sine rettigheder og 

i det hele taget retten til at blive betragtet som et menneskeligt væsen. Filmens styrke er dens 

analyse af slaveriets psykologi, og der lægges ingen fingre imellem i den barske skildring af 

brutalitet og fornedrelse. NB. Filmens handling udspiller sig i Nordamerika og ikke på De 

Vestindiske øer. Triggeren henvender sig til 7.-9. klassetrin. 

 

Triggeren 

Triggeren består af 5 minutters filmklip fra filmen ”12 years a slave”, fx ”Auktions-scenen”, hvor 

hovedpersonen Solomon bliver solgt på en auktion sammen med andre slaver. Klippet kan findes på 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=A7iIyAfWg_w – eller ved at indtaste ”12 years a 

slave auction scene” i søgefeltet. Et alternativt filmklip, der også kan bruges: 

https://www.youtube.com/watch?v=TnHKwtXEVTQ 

  

 

Sådan kan triggeren bruges 

Efter klassen i fællesskab har set et klip (eller hele filmen), skal eleverne hver især på et stykke 

papir skrive 3 svar eller bud på følgende spørgsmål: ”Hvad er forskellen på at være slave og fri?”. 

Det er vigtigt, at eleverne skriver deres tre svar med tydelig og letlæselig skrift (det kunne også 

være på pc, men så skal sedlen printes ud først) 

https://www.youtube.com/watch?v=A7iIyAfWg_w
https://www.youtube.com/watch?v=TnHKwtXEVTQ
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Klasselokalet ryddes, så bordene skubbes lidt til side. Eleverne går ud på gulvet med deres papir 

med svarene og ’fanger’ en klassekammerat. 

Man skiftes til at læse sine 3 svar op/fortælle sine svar til klassekammeraten. Derefter skifter man 

seddel, så man får klassekammeratens svar med sig videre rundt. Eleven fanger en ny kammerat og 

læser klassekammeratens tre svar op osv… 

Efter nogle runder med udveksling af svar, samles der op i plenum, hvor læreren styrer 

diskussionen og samler op fx i et fælles google doc, en poster, eller virtuelt eller fysisk dokument, 

hvor elevernes bud er samlet. 

I grupper vælger eleverne 1-3 af svarene ud, som de mener, er relevante at undersøge nærmere. 

Grupperne formulerer det, de vil undersøge som 1-3 spørgsmål. Læreren kan evt. kræve, at mindst 

et af spørgsmålene indledes med ”Hvorfor…” eller ”Hvordan…” 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder.  
 
Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Det kan fx være: 

 

 En digital fortælling om slavernes ankomst til øerne og forholdene omkring auktionerne 

 En fiktiv fortælling om en slavefamilie, der ankommer til de vestindiske øer og bliver solgt på 

auktion 

 ”Varm stol”, hvor to elever, der spiller henholdsvis en hvid planter, der vil købe en slave, og en 

slavemodstander diskuterer deres syn på slaveri og auktioner.  
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

7.  Plantageliv  
 

Præsentation 

Triggeren består fire kilder (3 billeder, og 1 tekst), der hver især fortæller noget om livet på de 

vestindiske øer. Triggeren retter sig mod forholdene for slaverne på plantagerne. Den skal åbne 

elevernes øjne for, at de samme forhold kan tolkes vidt forskelligt, alt efter hvilke kilder man går til. 

Gengivelser af livet i kolonierne i tegninger og malerier er ofte mere eller mindre idylliske 

skildringer af hverdagen, især af forholdet mellem sorte og hvide. Af samtidige beretninger ved vi 

imidlertid, at slaverne levede under forfærdelige og direkte umenneskelige forhold. Især 

afstraffelsesmetoderne var grusomme, og mange slaver omkom som følge af de overgreb, de blev 

udsat for. Triggeren er bedst egnet til 7.-9.klasstrin, men kan, med ekstra hjælp fra læreren anvendes 

fra 5.-6. klassetrin. 

Triggeren 

Triggeren viser nogle meget forskellige sider af livet i kolonierne i en lang årrække fra 1783-1905. 

Triggeren skulle gerne vække elevernes interesse for selv ved hjælp af kilder at undersøge, hvordan 

forholdene var i kolonierne, og hvordan livet på plantagerne var for slaverne. 

 

Billede nr. 1 er en akvarel malet af Frederik von Scholten i 1833, generalguvernør Peter von 

Scholtens bror. Det forestiller plantagen Constitution Hill på Skt. Croix. 

  
 

Billede nr. 2 maleri af Hugo Larsen, 1905, portræt af nanny med barn, fra Skt. Thomas 
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Tekst nr. 3 er den danske læge Paul Iserts beretning om forholdene for slaverne på øen Skt. Croix, 

1783-87 (se kildebanken). Isert opholdt sig på øerne i 1780’erne. 

”(…) Jorden hakkes til dyrkning i den ulykkelige negers sved, og da prisen for negre stiger hvert år, 

presser planterne [plantageejerne] så meget arbejde af dem som muligt uden at dræbe dem. Den 

almindelige behandling af disse stakler, især dem ved markarbejde, er udenfor al menneskelighed. 

Jeg så det. Åh, havde jeg dog aldrig set det. Jeg så, hvordan man for ringe, ofte indbildte forseelser 

bandt dem til pælen og offentlig med slavepisken sønderflængede deres kød. De flestes ryg bærer 

for livstid blodige beviser på mishandling med pisken. (…)” 

 

 

 

Billede nr. 4 er et fotografi, der forestiller en træhytte fra Vestindien, ca. 1898 

http://slaveryimages.org/details.php?categorynum=8&categoryName=Plantation Scenes, Slave 

Settlements and Houses&theRecord=44&recordCount=83 
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Sådan kan triggeren bruges 

Læreren holder et ganske kort oplæg om, at Danmark ejede kolonier i Vestindien fra 1755-1917, og 

at danske plantageejere holdt slaver, der blandt andet arbejdede i sukkermarkerne og som husslaver. 

Læreren bør også nævne, at slaveriet blev afskaffet i 1848. 

I mindre grupper (evt. CL-grupper eller parvis) skal eleverne ud fra billederne i ca. 30 minutter 

 Give et bud på, hvorfor man holdt slaver  

 Give et bud på, hvilket arbejde slaverne udførte, og hvad der var det hårdeste 

 Reflektere over hvordan de tror, livet var for slaverne på plantagerne 

 Skrive en kort fagtekst om, hvordan de tror en typisk dag kunne se ud for en slave 

 Vælge 1 til 2 sammenhænge, som de ikke kan forklare/forstå, og som de mener, er interessante 

at undersøge 

 

 

Grupperne formulerer det de vil undersøge som 1-3 spørgsmål. Læreren kan foreslå, at det er en god 

ide at indlede spørgsmålet med: ”Hvorfor…” Grupperne kan skrive deres spørgsmål i Padlet, så de 

kan gøres tilgængelige på klassens SmartBoard eller samles på andre måder. 

 

Problemstilling 

Læreren styrer en klassediskussion, hvor eleverne giver deres bud på ovenstående punkter, og 

grupperne kan fremlægge deres spørgsmål, gerne på klassens SmartBoard. 

Med vejledning fra lærerne skal grupperne nu bearbejde deres spørgsmål til problemstillinger, som 

kan bearbejdes og undersøges ved hjælp af kilder. 

 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i deres analyse af kilderne og deres 

vurdering af kildernes egnethed til at belyse problemstillingen. Det vil være en god ide at indlede 

med en øvelse, fx CL-inspireret, hvor eleverne i fællesskab gennemgår indholdet af alle kilderne i 
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de(n) kildemappe(r), de bruger. Læreren kan især understøtte elevernes valg af forskelligartede 

kilder og elevernes refleksion over, hvorfor kilderne, der beskriver slavernes forhold, er så 

forskellige – og hvordan det farver vores syn på livet på De Vestindiske Øer. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Det kan fx være: 

 

 En digital fortælling, fx power point-oplæg om slaveliv og hverdagen på plantagerne 

 En beskrivelse af eller en fortælling om en ”slaves dag”, som deles ud til eller læses højt for de 

andre i klassen 

 ”Varm stol”, hvor to elever spiller historikere, der diskuterer på baggrund af kilder, og hvor den 

ene har den opfattelse, at livet i Dansk Vestindien var idyllisk og den anden argumenterer for, at 

slavernes forhold var forfærdelige 

 
 

 

 

 
  



25 
 

Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

8. Hvad er det? 

 - om slaveflugt, oprør og afstraffelse 
 

Præsentation 

Triggeren skal vække elevernes interesse for at undersøge omstændighederne omkring flugtforsøg 

og afstraffelse. Hvad skete der med de slaver, der ”løb maron”, dvs. flygtede ud i urskoven uden om 

plantagerne?  

Omstændighederne omkring protest og flugtforsøg er interessante, fordi det indimellem lykkedes 

slaver at flygte og være på flugt i årevis uden at blive fanget – på trods af slavejagter, eftersøgninger 

og afstraffelser som halsring. Blandt andet pga sammenholdet blandt slaverne. Man dækkede over 

de bortløbne og hjalp dem med at overleve, fx ved at give dem mad og husly. Bortløbne slaver blev 

betegnet som ”maronnegre”. Triggeren henvender sig både til 5.-6.- og 7.-9. klassetrin. 

Triggeren 

Billedet forestiller en såkaldt slavehalsring (Originalen findes på M/S Museet for søfart). 

Halsringen er lavet af jern. Ringen blev brugt i Dansk Vestindien til at sætte om halsen på 

indfangne slaver for at forhindre dem i at flygte igen. Med halsringen er det en umulighed at begive 

sig ind mellem sukkerrørene og i urskoven. 

 

Sådan kan triggeren bruges 

Fotografiet vises til eleverne fx på storskærm. Der gives ingen forklaringer til billedet ud over, at 

genstanden er lavet af jern og evt. genstandens mål. Læreren beder eleverne overveje/brainstorme 

om i nogle minutter (fx to og to), hvad billedet forestiller. NB: Eleverne må ikke have computere / 

tablets/telefoner tændt. 

Læreren samler op på elevernes stikord til billedet på, fx på klassens smartboard 

Detektivopgave: Læreren beder eleverne om via internettet at søge yderligere informationer om 

genstanden (ca. 20 min) 

Læreren samler igen op på elevernes oplysninger om genstanden, evt i et fælles, digitalt dokument 

med stikord 

Eleverne går igen i grupper og diskuterer/reflekterer over på baggrund af de informationer, de har 

fundet fremt til, hvad der er relevant at undersøge nærmere om genstandens brug. Derefter 

formulerer de det, de vil undersøge som 1-3 spørgsmål. Læreren kan evt. kræve, at mindst et af 

spørgsmålene indledes med et ”Hvorfor” 

 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 

 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning understøtter læreren elevernes analyse af kilderne og diskuterer 

kildernes egnethed til at belyse problemstillingen. 
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Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må hver især overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ’svar’ på deres problemstilling. Det kan fx være: 

 Eleverne skriver en tekst om forholdene omkring slaveflugt og afstraffelse, som de forestiller sig skal 

indgå i en historiebog om slaveri på de Vestindiske Øer 

 Eleverne skriver en fortælling om en bortløben slave - de kan evt. få inspiration til beretningen via 

kilderne om slaven Daniel Hope, se: : http://www.emu.dk/modul/daniel-bortl%C3%B8ben-slave-

fra-estate-hope-13-retssager-trials-fra-dansk-vestindien-1822-1844 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
  

Fotografi af halsring af jern. Den originale halsring findes på M/S Museet for Søfart: 
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/Grid.fwx?position=33&archiveid=5000&columns=4
&rows=2&sorting=AlfaNumericDsc&search=dansk%20and%20vestindien 
Fotograf: Peter C. Normann 

http://www.emu.dk/modul/daniel-bortl%C3%B8ben-slave-fra-estate-hope-13-retssager-trials-fra-dansk-vestindien-1822-1844
http://www.emu.dk/modul/daniel-bortl%C3%B8ben-slave-fra-estate-hope-13-retssager-trials-fra-dansk-vestindien-1822-1844
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/Grid.fwx?position=33&archiveid=5000&columns=4&rows=2&sorting=AlfaNumericDsc&search=dansk%20and%20vestindien
http://billedarkiv.mfs.dk/fotoweb/Grid.fwx?position=33&archiveid=5000&columns=4&rows=2&sorting=AlfaNumericDsc&search=dansk%20and%20vestindien
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

9. Slaveoprør  

– Om oprøret på Skt. Jan 1733 

 

Præsentation 

Som det fremgår af titlen på Hjørdis Varmers historiske roman, er triggeren rettet mod oprøret på 

Skt. Jan i 1733. Dvs. oprørets årsager, forløb og konsekvenser. Som triggeren er bogen eller uddrag 

af den bedst egnet til elever i 5.-6. klasse. 

 

Triggeren 

Hjørdis Varmer: Det blodige oprør på St. Jan, Vadis 1994, 159 sider 

 

Den historiske børnebog bygger på begivenheder, der udspillede sig under 

slaveoprøret på Skt. Jan i 1733. Bogen er letlæst og kan læses af de fleste 

elever i 5.-6. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kan triggeren bruges 

I god historisk fiktion er miljø- og personskildring i fokus, og handlingen foregår i en rimelige 

troværdig eller sandsynlig kontekst. Personernes tanker, handlinger, relationer og de 

handlingsbærende konflikter har potentialer til at tale til læsernes følelser og dermed vække 

interesse og engagement – og dermed bruges som anslag til, at eleverne stiller spørgsmål til 

udvalgte tematikker. 

 

Med mindre man gennemføre forløbet i samarbejde med faget dansk, kan det være svært for alle 

elever at få tid til at læse den historiske børne- ungdomsroman i sin helhed. I stedet kan læreren 

give et resume, og der kan bruges egnede uddrag, som eleverne læser i grupperne, eller som læreren 

evt. læser op.  

 

Bogen kan med lærerens vejledning bl.a. åbne op for, at eleverne i grupper spørgsmål vedr. oprørets 

forudsætninger, forløb og følger, fx: 

 Hvordan var slavernes forhold på St. Jan? 

 Hvordan var relationen mellem slaverne og plantageejerne? 

 Hvorfor gjorde slaverne oprør? – Hvad/hvem udløste/iværksatte oprøret? 

 Var oprøret organiseret eller tilfældigt/kaotisk? 

 Hvordan foregik oprøret? Hvilke handlinger foretog oprørerne sig? – Hvordan reagerede 

plantageejerne og deres hjælpere 

 Hvordan blev oprøret nedkæmpet? 
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 Hvad blev konsekvenserne for oprørerne? 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 
 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Da triggeren er historiske børnebøger, er det oplagt, 

at eleverne eller grupperne på baggrund af analyser af kilder digter med, imod eller videre på 

kapitler eller situationer i børnebøgerne. Det kan ske i form af tekst eller en digital fortælling i fx 

Pixton (SkoleTube-pakken). 

 

Produktet/præsentationen kan også være gruppens overvejelser over, hvordan kildearbejdet og 

belysningen af problemstillingen kan formidles som en film – og produktet kan være en poster til 

filmen. 

 Gruppen vælger et antal centrale punkter fra besvarelsen af problemstillingen, der skal med. 

 Hvad skal være filmens titel? Hvilke markante udsagn skal med på posteren? 

 Hvilke illustrationer skal være på posteren? 
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

10. Mod frihed? 
 

Præsentation 

Triggeren skal åbne op for historiske tematikker i opbrudstiden fra slutningen af 1700-tallet, hvor 

import af slaver fra Afrika problematiseres, og hvor der i det hele taget er en voksende kritik af 

slaveriet. Bedst egnet fra 7. klasse. 

 

Triggeren 

Maria Helleberg: Miss Suzanna, Forum 2006, 174 sider 
 

Handlingen i bogen foregår omkring 1790. Hovedpersonen, den 13-årige 

Suzanna, er datter af en hvid godsejer (faren eller sønnerne), og moren 

Charlotte Amalie er en kvindelig sort slave. Selv om godsejeren af 

økonomiske grunde må sælge mor og datter, bliver Suzanna ikke behandlet 

som alm. slaver. Bl.a. får hun noget undervisning. Suzanna købes fri og 

opnår til sidst – og med hjælp fra bl.a. kaptajn Cappel at få sin egen tøjbutik. 

Gennem Suzanna oplever læserne markslavernes forhold, De hvides 

forskellige syn på slaver og slaveriet. Bogen søger at fremstille en 

opbrudstid, hvor menneskesynet er under forandring. 

 

Bogen kan læses fra 5.-6. klasse, men de fleste elever skal nok være lidt ældre for at kunne bruge 

afsnit/kapitler som afsæt og inspiration til at udarbejde problemstillinger. 

 

Sådan kan triggeren bruges 

I god historisk fiktion er miljø- og personskildring i fokus, og handlingen foregår i en rimelige 

troværdig eller sandsynlig kontekst. Personernes tanker, handlinger, relationer og de 

handlingsbærende konflikter har potentialer til at tale til læsernes følelser og dermed vække 

interesse og engagement – og dermed bruges som anslag til, at eleverne stiller spørgsmål til 

udvalgte tematikker. 

 

Med mindre man gennemfører forløbet i samarbejde med faget dansk, kan det være svært for alle 

elever at få tid til at læse den historiske børne- ungdomsroman i sin helhed. I stedet kan læreren 

give et resume, og der kan bruges egnede uddrag, som eleverne læser i grupperne, eller som læreren 

evt. læser op.  

 

Kapitler/afsnit af bogen kan bruges til at åbne op for tematikker om forandringer i synet på og 

rettigheder for forskellige grupper på St Croix før år 1800: 

 At der var forskellige kategorier af slaver – herunder kulørte (mulat) 

 De frie hvide 

 Hvordan de materielle forhold påvirker ens menneskesyn, jf. Jakob, der køber en plantage 

 Husslavers opgaver 

 Forhold i plantagerne 

 

Ifølge bogens bagsidetekst er handlingen baseret på virkelige begivenheder – uden at de indkredses 

nærmere. Suzannas datter Anna får dog en central rolle i slavernes frigivelse, da Peter von Scholten 

er guvernør, idet hun har et forhold til von Scholten. Suzannas ”indre styrke” og forestillinger om 
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lighed og retfærdighed udtrykker dog nok mere forfatterens nutidige kvindesyn, end det var 

repræsentativ for et barn af en slave og en baron i 1790’erne. For elever i de ældste klasser kan det 

være udfordring til ud fra kilderne at vurdere troværdigheden af persontegningen.  

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 
 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Da triggeren er historiske børnebøger er det oplagt, 

at eleverne eller grupperne på baggrund af analyser af kilder digter med, imod eller videre på 

kapitler eller situationer i børnebøgerne. Det kan ske i form af tekst eller en digital fortælling i fx 

Pixton (SkoleTube-pakken). 

 

Produktet/præsentationen kan også være gruppens overvejelser over, hvordan kildearbejdet og 

belysningen af problemstillingen kan formidles som en film – og produktet kan være en poster til 

filmen. 

 Gruppen vælger et antal centrale punkter fra besvarelsen af problemstillingen, der skal med. 

 Hvad skal være filmens titel? Hvilke markante udsagn skal med på posteren? 

 Hvilke illustrationer skal være på posteren? 
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Anslag/triggere til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

11. Slaveriets ophør 

 
Præsentation 

Triggeren er rettet mod slavernes frigivelse på de Dansk Vestindiske Øer og den lange proces fra 

slutningen af 1700-tallet, der gradvist førte til, at modstanden mod slaveri og slavehandel voksede. 

Den kan bruges både i 5.-6. og 7.-9. klassetrin. 

 
Triggeren 

Den danske film ”Peter von Scholten” fra 1987 skildrer de hektiske måneder op til slaveriets 

ophævelse den 3. juli 1848. I en central scene i filmen ser vi generalguvernør Peter von Scholten 

(Ole Ernst) proklamere de berømte ord i Frederiksted over for 6000 forsamlede slaver: ”You are 

hereby emnacipated.  You are free now”. Man kan vælge at lade eleverne se denne scene eller fra 

og med at oprøret bryder ud, i alt ca. 11-12 minutter. Klippet kan findes på fx YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=ua5ki9cB67o eller søg på ”Peter von Scholten film”.) 

Kort beskrivelse:  

Klippet starter med, at oprøret bryder ud i Frederiksted (Skt. Croix). Politimesteren, der står med 

Peter von Scholtens bror Frederik, er handlingslammet. Slavernes anfører, general Buddo, lover at 

der ikke vil ske nogen noget, hvis generalguvernør Peter von Scholten hentes. Peter von Scholten 

diskuterer med øens regering, som er imod frigivelsen og generalmajoren, som argumenterer for at 

nedkæmpe oprøret med hård hånd. Peter von Scholten kører med Frederik til Frederiksted.  

 

Sådan kan triggeren bruges 

Eleverne informeres om, hvor klippene er fra, og at filmen skildrer de begivenheder i forsommeren 

1848, der leder op til slavernes frigivelse. Alt efter klassetrin og elevernes forhåndsviden kan 

læreren vælge at give en lidt grundigere introduktion til Peter von Scholten og hans rolle som 

generalguvernør i forbindelse med slaveriets ophævelse. 

 

5.-6. klasse: 

I grupper diskuterer eleverne situationer fra filmklippet, og de formulerer nogle bud på, hvad der 

foregår og forsøger at svare på, hvad Peter von Scholtens ord betyder (proklamationen), og hvilken 

betydning ordene får for slaverne 

Rollespil ”Den varme stol” enten for hele klassen eller gruppevis. Udvalgte elever spiller centrale 

personer fra klippet, fx 

 Peter von Scholten 

 Politimesteren 

 Buddo, slavernes anfører 

 Et medlem af regeringen 

 Frederik, peter von Scholtens bror 

 

De øvrige elever stiller spørgsmål til den, der sidder i den varme stol om hans syn på oprøret, på 

slaveri og slaveriets ophævelse. 

https://www.youtube.com/watch?v=ua5ki9cB67o
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Læreren noterer, hvad personerne i den varme stol ikke ved, har svært ved at svare på – eller som er 

forkert. Noterne bruges som støtte til elevernes undersøgelsesspørgsmål og udarbejdelse af 

problemstillinger. 

 

7.-9.klasse 

I grupper diskuterer eleverne situationer fra filmklippet, og de formulerer nogle bud på, hvad der 

foregår. Læreren kan evt. udpege nogle scener, som grupperne kan fokusere på, fx: 

 Oprørerne med general Buddo i spidsen.  

 Peter von Scholtens rolle som generalguvernør på øen; hans forhold til resten af regeringen og 

hans argumenter for slavernes frigivelse 

 Frederik og Peter von Scholtens samtale i vognen 

 Peter von Scholtens proklamation. Hvad betyder ordene, og hvilken betydning får de for 

slaverne? 

 Hvad vil der ske efter frigivelsen? 

 

Grupperne skal diskutere situationer fra klippet, som de ikke kan forklare eller forstå, og som de  

mener, er relevante at undersøge nærmere.  

Grupperne formulerer det, de vil undersøge, som 1-3 spørgsmål. Læreren kan evt. kræve, at mindst 

et af spørgsmålene skal indledes med ”Hvorfor…” 

 

Problemstilling 

Grupperne kan skrive deres spørgsmål i Padlet, så de gøres tilgængelige på klassens SmartBoard – 

eller de samles på andre måder. Læreren styrer en klassedrøftelse vedr. spørgsmålene, der 

kvalificeres og formuleres til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af kilder. 

Læreren kan vælge at supplere med en CL-inspireret øvelse, hvor eleverne inden den fælles 

opsamling går rundt mellem de andre grupper og præsenterer deres spørgsmål for hinanden. 

 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Det kan fx være 

 Et situationsspil, hvor medlemmer af regeringen diskuterer, om slaverne skal frigives 

 ”Varm stol”, hvor en elev spiller Peter von Scholten, der udspørges om sit syn på slaveri og 

slavernes frigivelse 

 En digital fortælling om Peter von Scholtens liv med fokus på perioden, der leder op til 

slavernes frigivelse 

 Et oplæg om hvad der sker i perioden fra 1792 (lov om forbud af slavehandel) til slavernes 

frigivelse i 1848 
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Anslag/trigger til tematikker om slaveriet og de Dansk Vestindiske Øer 

 

12. Efter friheden  

 - frihed – og så blev alt godt? 
 

Præsentation 

I 1848 blev slaverne på de Dansk Vestindiske Øer givet fri. Men hvordan klarede de sig? Fik de det 

bedre, eller … Triggeren sigter på at åbne op for problemstillinger om de sortes forhold på de 

Vestindiske Øer efter slaveriets ophævelse. 

 

Triggeren 

Triggeren består af 

a) et stik ”Fra torvet i Christiansted på St. Croix”, der blev bragt som illustration til en artikel i 

Illustreret Tidende nr. 869, 19. marts 1876. 

b) Uddrag af artiklen i Illustreret Tidende. 

c) Uddrag af kunstneren Andreas Christian Riis Carstensens (1844-1906) artikel i Illustreret 

Tidende nr. 801, 31. januar 1875. 

 

a) 

 
 

b) Uddrag af artikel i Illustreret Tidende 

”På St. Croix findes kun få indvandrede negere. Arbejderbefolkningen består derfor af indfødte, 

som bor på landet ved de plantager, hvor de ifølge kontrakten, som indgås med ejeren, har et 

ordentligt hus, et lille stykke jord til egen dyrkning af grønsager og jordfrugter. Mod en bestemt 

dagløn og en vis mængde mel og sild hver uge er de forpligtede til at arbejde de fem dage. Lørdag 

og søndag har de fri.  
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Når man færdes på landet, bliver man overbevist om, at negerne fra morgen til aften – med kun få 

timers hvile midt på dagen – er flittigt beskæftigede med arbejder i marken. Som regel benytter de 

deres fritid til at pleje deres eget lille jordstykke. Det er negerens stolthed om lørdagen at drage til 

markedet i byen i sin egen hest-forspændte kærre for at afsætte sine egne produkter: Yams, 

kartofler, grøntsager, frugter, fjerkræ og grise m.v.” 

 

c) En kunstner om de tidligere slaver 

Kunstneren Andreas Christian Riis Carstensens malede flere akvareller på de Dansk Vestindiske 

Øer. I en artikel i Illustreret Tidende (31. januar 1875) fortæller han om, at han red rundt på St. Jan 

for lede efter egnede motiver - og også om hans møde med de frigivne slaver. 

 

”Når jeg kom forbi negere […], så stirrede de efter mig på en måde, som viste, hvor sjældent de så 

en fremmed. Flere løb et langt stykke efter hesten tiggende om dollars. […]. Senere fandt jeg ud af, 

hvor vanskeligt det var for dem selv at tjene noget, da den lokale lov forbød arbejdsgiveren at betale 

en arbejder mere end 10 cents om dagen. Så forstod jeg fuldkomment, hvor vanskeligt det er for den 

sorte at opnå lidt selvrespekt.” 

 

[Carstensen møder en tidligere slave, som han beskriver sådan]  

 

”Denne mand, hvis navn var Francis, var usædvanlig. Han var høflig og selvbevidst, hvilken sidste 

egenskab jeg sjældent har truffet hos folk af hans race […].” 

 

Sådan kan triggeren bruges 

Triggerens tre dele har alle danske ophavsmænd og ophavstiden er 1870’erne. De er således udtryk 

for den tids opfattelse af forholdene på de Dansk Vestindiske Øer, som stadig er danske kolonier, 

men hvor slaveriet er ophævet. 

 

I grupper kan eleverne drøfte, hvilket indtryk triggerens tre dele giver af forholdene for de sorte 

efter frigivelsen – samt det menneskesyn, der kommer til udtryk. 

 

Læreren kan opfordre grupperne til at forholde sig kritisk til dette indtryk og i form af spørgsmål 

formulere, hvad der kan undersøges nærmere om de sortes forhold. 

 

Problemstilling 

Gruppen samler op på spørgsmålene, og med vejledning fra læreren bearbejder spørgsmålene til en 

problemstilling, som kan belyses ved hjælp af kilder. 

 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. Det kan fx være en kort artikel eller nyhedsindslag 
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(fx som video), hvor de på baggrund af den erhvervede indsigt fra kilderne fortæller om de sortes 

forhold – set netop fra de sortes side.  
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13. Øerne i reklamer 

 - om brugen af De Vestindiske Øer i reklamer 
 

Præsentation 

Triggeren er rettet mod rejseannoncers formulering og brug af historie om de Vestindiske Øer. 

Historiebrug er et kompetenceområde i læreplanen, og kommerciel brug af historie i reklamer for 

feriedestinationer er udbredt – også når rejsemålet er en tidligere koloni, hvor hovedparten af 

befolkningen var slaver. Triggeren er bedst egnet på 7.-9. klassetrin. 

 

Triggeren 

Man kan lade eleverne se filmklip fra fx Rejseavisen.dk. Et eksempel er: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQkvGHRvbfI. På YouTube kan der findes flere klip. Brug 

søgeord ”danske rejser vestindien”. 

 

Eleverne kan finde eksempler på annoncer for rejser til de Vestindiske Øer på internettet eller i 

trykte reklamer eller bruge nedenstående eksempler.  

 

Udsnit af reklame fra Gislev rejser: 

 

 
 

Udsnit af reklame fra Bravo Tours: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQkvGHRvbfI
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Udsnit af reklame fra Risskov Rejser: 
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Sådan kan triggeren bruges? 

Eleverne kan i grupper undersøge, hvordan de henved 250 år, hvor øerne var en dansk koloni 

beskrives og bruges i reklamerne. Fx hvilke dele af fortiden fremhæves – og måske romantiseres, 

og hvilke nedtones og forties? 

 

Triggeren kan bl.a. åbne op generelle spørgsmål vedr. omgang med historier om kolonitiden: 

 Hvad fra historien bruges? 

 Hvordan omtales handlinger fra kolonitiden (slavehandel, brug af slaver) moralsk/etisk, når de 

foregik i en anden tid og sammenhæng?  

 Hvordan vurderes nutidige konsekvenser af tidligere tideres slaveri? Skal man sige undskyld 

osv.? 

 

Problemstilling 

Med vejledning fra læreren bearbejder de enkelte grupper deres spørgsmål til egentlige 

problemstillinger, som kan belyses ved hjælp af kilder. Eleverne formulerer (med vejledning fra 

læreren) spørgsmål, der må besvares/belyses, hvis situationerne og sammenhængen mellem dem 

skal forstås. Spørgsmålene bearbejdes til problemstillinger, som eleverne kan belyse ved hjælp af 

kilder. 
 

Læreren som vejleder 

Læreren foreslår den/de kildemappe(r), som eleverne skal bruge for at belyse deres 

problemstillinger. I sin vejledning støtter læreren eleverne i valg af kildekritiske begreber og 



40 
 

værktøjer, der understøtter elevernes analyse af kilderne og deres vurdering af kildernes egnethed til 

at belyse problemstillingen. 

 

Forslag til produkt/præsentation 

Grupperne må overveje, hvordan de udarbejder et produkt, der bedst muligt støtter deres 

præsentation af ”svar” på deres problemstilling. 

 

Det kan fx være en ”rejsefilm” om Vestindien (max 3 min.), der viser nutidens forestillinger og 

billeder i et perspektiv på handlinger og levevilkår i kolonitiden. 

 

Det kan være et produkt/en præsentation, der lægger vægt på historisk etik. Hvad skal/bør vises 

frem for turisterne på de Vestindiske Øer? 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 


