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Klaus Winkel er cand. polit. og har igennem 38 år arbejdet for Danida, med længerevarende 

udstationeringer i Kenya og Tanzania. I sin bog ”Danskere i tropisk Afrika – fra slavehandler til 

bistandsarbejder” deler han ud af sine tanker om livet i Afrika og danskernes forhold til afrikanerne 

gennem tiden. Dette bygger på en grundig gennemgang af litteraturen og personlige erfaringer og 

kontakter.  

 

Dansk tilstedeværelse i tropisk Afrika startede på Guldkysten for 350 år siden. Tusindvis af 

danskere har siden boet og arbejdet i tropisk Afrika, og bogen beskriver livet og arbejdsbetingelser 

for et lille udpluk af disse danskere over de sidste 260 år.  

 

De første seks kapitler beskriver arbejdet under kolonitiden eksemplificeret ved seks mænd og en 

enkelt kvinde. Bogen tager sin begyndelse med slavehandler Ludewig Ferdinand Rømer, som stod 

for en del af den umenneskelige slavetransport fra Guldkysten. ”Slaven var en vare, som det gjaldt 

om at skaffe sig så billigt som muligt.” Dette til trods skaffede Rømer sig et ”godt forhold til 

negrene” og blev nær ven med en gammel præstekonge, som gav ham adgang til de traditionelle 

ceremonier m.m.  

 

De efterfølgende kapitler beskriver officererne Frederik Valdemar Olsen og Knud Jespersens 

arbejde i Congo, missionæren Niels Høegh Brønnum, som opbyggede en kristen menighed i 

Nigeria, smeden Nis Kock - og farmerne Karen Blixen og William Heilbuth, som begge boede i 

Kenya i en længere årrække.  

 

De følgende fem kapitler beskriver arbejdet i tropisk Afrika efter selvstændigheden. Dette er 

eksemplificeret ved seks mænd og to kvinder. Lægen Jacob Raft, som opbyggede og drev hospital i 

Congo med en støtte på 135 mill. kr. fra 1963-79, økonomen Knud Erik Svendsen, som fik stor 

indflydelse på Tanzanias politik som personlig rådgiver for præsident Nyerere, ildsjælene Elise 

Guldagger, Thyge Christensen, Jørgen Olsen (33 år med GtU) og Merete Engell, som alle for små 

midler drev og/eller stadig driver bistandsprojekter. Endelig er der en beskrivelse af 

forretningsmanden Jan Bonde Nielsens gartnervirksomhed i Kenya og forskeren Peter Aaby, som 

fremhæves for et særdeles succesfuldt forsknings-bistandsprojekt i Guinea Bissau. 

 



Bogen giver et udpluk af hvordan arbejdsbetingelserne har været for danskere i Afrika over de 

sidste 260 år. I mange tilfælde er valget af personer dog subjektivt og drevet af personlige interesser 

eller kontakter. 

 

Illustrationerne er ofte lidt intetsigende, fx diverse bygninger og skilte. De mest interessante billeder 

er fra Brønnums samtaler i landsbyer i 1913, disse er tankevækkende, idet de næsten kunne være 

taget anno 2012. 

 

En rød tråd igennem bogen er danskernes forhold til afrikanerne, som selv i tidlige tider ofte er 

beskrevet som ualmindelig godt.  

 

Jürgen Jürgensen beskrev således: ”De (danskerne) havde en fortræffelig Egenskab, den ganske 

manglende Negerforagt.” Den lange erfaring i tropisk Afrika har måske været med til at bane vejen 

for vore dages ligeværdige relationer med afrikanerne, som danskere i bistandssammenhænge er 

kendt for.  

 

Mere negative elementer kendes også fra hele perioden, som Klaus Winkel formulerer det: 

”Allerede Rømer beklagede at europæerne ved at sælge geværer og krudt til sorte tyranner var 

blevet partnere til mordere og tyve for fortjenestens skyld. Præcis som det sker i 2011.” 

 

Hvad er så frugten af den danske indsats i tropisk Afrika? Bogen afsluttes med en vurdering af om 

danskerne gjorde en forskel.  

 

Til nogen overraskelse er forfatterens konklusion at: ”størst forskel har danskerne nok gjort på 

Guldkysten, da de eksporterede omkring 100.000 mennesker til Amerika ….”   

 

Man kan med god grund spørge om dette virkelig er tilfældet (især efter at have læst om de mange 

vellykkede bistandsprojekter, som er beskrevet i bogen). Har de seneste 200 års arbejde i tropisk 

Afrika ikke haft så stor betydning som 130 års slavehandel? Ifølge bogen nej, men der er dog stadig 

mange fordele ved den danske indsats. En svaghed ved bogen er at ovenstående konklusion står 

relativt ubegrundet. Det havde været interessant med flere detaljer om forfatterens syn på dette. 

Man kunne ligeledes have ønsket sig, at forfatteren havde brugt lidt mere tid på at trække linjerne 

op imellem de individuelle historier, så de kunne stå i en større helhed. 

 

Bogen anbefales til alle som ønsker et overblik over livsbetingelserne i Afrika igennem tiden og 

som ønsker at få en dybere forståelse for, og specielt konkrete eksempler på, den historiske 

udvikling fra slavehandel til bistand.  

 


