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Midt i en (ned)brydningstid 
 
Black Lives Matter bevægelsen har bragt globalt fokus på systemisk 
racisme. Det har givet momentum for et kollektivt opgør med den 
europæiske slavehandlende fortid og i særdeleshed hvordan denne er 
manifesteret i det offentlige rum. I USA og England bliver statuer af 
slavehandlere bogstavelig talt væltet ned fra deres piedestaler. I Oslo 
samles der underskrifter ind, for at få fjernet statuer af Winston 
Churchill og Ludvig Holberg med argumenter om, at Churchill var 
racist, og Holberg havde aktier i Vestindisk-guineisk Kompagni, der 
som bekendt handlede med slaver. Og debatten har også bredt sig til 
Danmark. 
 
At gøre oprør mod den gældende historieskrivning gennem at fjerne 
monumenter er ikke en ny praksis. Eksempler på ikonoklasme findes 
for eksempel i det 14. århundrede f.v.t., hvor alle afbildninger af farao 
Hatshepsut blev fjernet af hendes stedsøn, Thutmose III og hun blev 
slettet fra den officielle liste over Egyptens herskere. Ikonoklasme er 
ligesåvel foregået i nyere tid, som da statuer af Stalin og Lenin blev 
fjernet systematisk efter Sovjetunionens fald i et opgør med det 
totalitære kommunistiske styre. Monumenters funktion er at minde 
samfundet om en given person eller begivenhed til ”evig tid”. Når 
monumenterne fjernes, er det udtryk for en aktiv interaktion med 
fortidens levn, men samtidig fjernes de materielle spor, der skal minde 
os om historien. 
 
Så hvor går grænsen mellem opgøret med en problematisk fortid og 
en decideret afvikling af historien? Uanset hvor sympatisk denne 
indledende reaktion med at udradere alt, der har racistiske 
konnotationer fra det offentlige rum, er sådan en handling ikke uden 
konsekvenser. Det er i sidste ende at omskrive historien. At bevare 
minder om den problematiske historie er ikke en automatisk 
legitimering af racisme og slavehandel. Det er derimod at bevare et 
øjebliksbillede af en fortid, der er essentiel at have som kontrast til 
vores nutid, som både kan og skal tjene som eksempel. Spørgsmålet er 
så hvordan det gøres bedst. Skal der påmonteres forklaringer på 
statuer og bygninger i byens rum? Rejses mod-monumenter som det 
foran Vestindiske pakhus af oprørslederen Queen Mary? Placere 
statuerne på museer? Hvad end løsningen bliver, er en ting i hvert fald 
sikker. At det er ikke kun en politisk diskussion at finde frem til en 
løsning. Det er i lige så høj grad en arkæologisk diskussion. 
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