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KOLONITID  Cirkusteltet var tæt 
pakket på gårdspladsen på Gl. 
Holtegaard både lørdag og 
søndag, hvor Danmark blev 
sendt en tur på briksen for at 
bearbejde sin fortid som kolo-
nimagt. National identitet, 
dansk selvforstaelse, slavehan-
del og historiefortælling var 
uomgængelige temaer hele 
weekenden igennem. Her var 
både kunstnere, forskere, histo-
rikere, politikere og menings-
dannere nemlig samlet for 
at vende og drejede aspekter 
affødt af debatten, der opstod 
tidligere på året i kølvandet på 
100-års markeringen af Dan-
marks salg af De Vestindiske 
Øer til USA. Det fremgår af en 
pressemeddelelse.

Historisk last

I løbet af weekenden stod det 
klart, at der ikke fi ndes et enty-
digt svar på, hvorledes vores 
fælles kolonihistorie har farvet 
vores nutidige blik. Men det 
blev tydeligt, at det er en man-
gesidig størrelse og under-
stregede vigtigheden af at gå 
i dialog med fortiden og tage 
konsekvenserne af vores fælles 
historiske arv alvorligt.

Rum til refl eksion

Maria Gadegaard, der er direk-
tør på Gl. Holtegaard, under-
streger også vigtigheden af at 
skabe rum til refl eksion over 
vores fortid som den syvende 
største slavenation i verden, 

men også bane vejen for en 
åben dialog.

“Det har fra begyndelsen 
været tanken, at Gl. Holtega-
ards aktuelle udstilling ‘Kolo-
nihistorier - magt og afmagt’ 
sammen med denne debat-
weekend skulle lægge op til 
en dialog om vores fælles for-

tid som kolonimagt, fordi vi 
tror på, at det er altafgørende 
at bringe de mange perspekti-
ver på vores historie i spil, for 
at vi sammen kan blive klogere 
og dermed opdatere vores kol-
lektive hukommelse om vores 
grumme fortid,” siger hun.  
 adk

I dialog med fortiden

Fra venstre ses debattens vært og moderator, journalist og historiker Christoffer Emil Bruun, historiker Uffe Østergaard, 
historiker Bo Lidegaard, forsker i erindrings- og historiepolitik Astrid Nonbo Andersen, politikerne Rasmus Nordqvist (AL) 
og Holger K. Nielsen (SF), der debatterer om 100-års markeringen for Danmarks salg af De Vestindiske Øer har forandret 
og fl yttet nogle holdninger i Danmark. Foto: Gl. Holtegaard

Gl. Holtegaard dannede i weekenden rammen om en stor debat med fokus på 
Danmarks fortid som kolonimagt. Foto: Gl. Holtegaard

Weekenden stod i 
debattens tegn på 
Gl. Holtegaard, da 
forskere, kunstnere, 
politikere og me-
ningsdannere dis-
kuterede Danmarks 
fortid og rolle som 
kolonimagt
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