
Inspireret af spørgsmålene om slaveskibene gik jeg en smule i dybden med at finde faktuelle kilder, altså kilder 
med konkrete tal, evt. i kolonner: Hvor mange slaver var der i gennemsnit på et slaveskib? Hvor stor var 
besætningen? Hvor mange slaver døde der på sådan en overfart? - Den slags spørgsmål. 
 
Og som det gamle ordsprog siger: Hvo som søger, hand skal finde. Og ganske rigtigt: Sv. E. Green-Pedersens 
artikel Om forholdene på danske slaveskibe (Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1973) ligger tilgængelig på 
nettet, og den har det hele og kan det hele - ovenikøbet med anvendelse af historisk metode. - Det er en 
artikel på ca. 40 sider. Den er god, informationsrig, lettere kedelig og for mange detaljer; men læseren får 
fanme noget at vide undervejs. Den ligger her: http://mfs.dk/wp-
content/uploads/2016/06/1973Omforholdenepaadanskeslaveskibe27-76.pdf  
 
Jeg har kopieret to tabeller fra artiklen - og synes, at tallene er ganske voldsomme, også for søfolkenes 
vedkommende. Der har været tale om ufatteligt dårlige forhold for slaverne, og søfolkene blev givetvis 
behandlet hårdt - og med et minimum af mad.: 
 
Tabel 1. Dødeligheden på 35 rejser med 20 danske slaveskibe fra 1777-89   
Kilde: Tabelmateriale fra den såkaldte Store Negerhandelskommissions arkiv. Tabellen er dels lavet ud fra et 
bilag til kommissionens Forestilling til Hans Kgl. Maiestæt af 28. december 1791 og dels fra en liste over døde 
søfolk på danske guineafarere. 
 
Tabel 2: Dødeligheden blandt negrene under rejsen og i salgsperioden på 14 rejser til St. Croix med 9 danske 
slaveskibe fra 1778-87. 
Kilde: Tabel litr. A til Den vestindiske Regerings skrivelse af 15. oktober 1787 om Den sikreste Maade jævnligt 
at forsyne St. Croix med Negre. Salgsforhandlingemes længde er dog taget fra tabel litr. B til samme skrivelse.  
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Kilde: Sv. E. Green-Pedersen  - Om forholdene på danske slaveskibe - Handels og Søfartsmuseets Årbog 1973 
 


