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I DAG har Jan Leton og byfoged 
Lund hver sin gravsten på Ska-
gen gamle Kirkegård - men i vir-
keligheden fik Jan Leton ikke 
nogen sten, da han døde. Min-
destenen over Jan Leton er rejst 
mere end 100 år efter hans 
død.  Foto: Carl Th. Poulsen

VINCENT HENDRICKS: Man bør benytte det ord, som den pågæl-
dende benytter til at omtale sig selv. Foto: Scanpix

Af Søren Skov
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SKAGEN: Jan Letons sørgelige 
skæbne, da han for 200 år si-
den kom til Skagen, er siden 
blevet kendt som en sørgelig 
skæbnefortælling om Ska-
gens første neger.

Men må man benytte or-
det neger i dag?

- Den politisk korrekte be-
tegnelse i vore dage vil som 
udgangspunkt være at be-
nytte ordet afro-amerikaner. 
Men i tilfældet med Jan Le-
ton, som levede i en helt an-
den tid, hvor man kun benyt-
tede ordet neger, vil det være 
mest naturligt, at man stadig 
bruger ordet neger, siger 
Vincent F. Hendricks, kendt 
som tv-vært på DR2 pro-
grammet kontrovers og pro-
fessor i filosofi.

I dag vil ordet neger af de 
fleste yngre danskere blive 
opfattet negativt. Måske 
endda nedladende. Derfor 
er det et ord, som man nor-
malt bør undgå. 

Men for mange ældre dan-
skere ligger der ikke nogen 
negativ betydning i ordet ne-
ger, for man skal ikke mange 
årtier tilbage i tiden, før or-
det neger på dansk af de fle-
ste blev brugt som et neu-
tralt beskrivende ord for 
mennesker med en sort hud-
farve. 

Ord og betegnelser ændrer 
betydning over tid og sted. 
Og derfor kan man ikke 

komme med et enkelt svar 
på, hvordan man i dag bør 
omtale mennesker med en 
sort hudfarve, forklarer filo-
sofi-professoren.

- Det korrekte svar må væ-
re, at man bør benytte det 
ord, som den pågældende 
benytter til at omtale sig 
selv, understreger Vincent F. 
Hendricks.

Præsident Obama omtaler 
sig selv som sort, og derfor 
kan det virke lidt krampag-
tigt, når nogle medier omta-
ler ham som afro-amerika-
ner i stedet for sort, mener 
filosofi-professoren.

I den sorte amerikanske 
borgerrettighedsbevægelse i 
1960erne og 1970erne var 
det almindeligt, at deltager-
ne betegnede sig selv som 
sorte, for de var stolte af at 
være sorte. 

Senere har ordet sort hos 
nogle i USA også fået en ned-
sættende klang, og derfor vil 
mange med sort hudfarve i 
dag foretrække ordet afro-
amerikaner.

Ud over at være filosofi-
professor er Vincent F. Hen-
dricks selv søn af en dansk 
kvinde og en sort ameri-
kansk far. Dermed er han 
det, som man i gamle dage 
kaldte mulat. 

Det er ikke noget, han tæn-
ker over til dagligt.

- I de kredse, hvor jeg kom-
mer, har hudfarven stort set 
ingen betydning, påpeger 
han.

Må man 
bruge ordet 
neger?
KONTROVERS: Ord ændrer 
betydning over tid - man bør bruge 
den betegnelse, vedkommende 
benytter om sig selv, fastslår � loso� en 
Vincent F. Hendricks 

gravsten. Men han var jo og-
så byfoged - datidens svar på 
borgmester.

Mere end 100 år senere 
har Skaw-boerne ved siden 
af byfoged Lunds gravsten 
rejst en mindesten for Jan 
Leton.

Et andet menneskesyn.
Når nutidens danskere hører 
om Jan Leton triste skæbne, 
bliver de forfærdede.

- De spørger meget ind til 
personerne. Om hvordan 
Lund og Leton tænkte, og 
om der lå en bevidst afstand-
tagen fra slaveriet, når Lund 
behandlede Leton som tje-
ner fremfor som slave. Men 
vi kan kun svare, at det vil vi 
også gerne vide mere om, 
for vi ved det ikke. Vi har 
søgt efter andre kilder end 
Camillo Bruun, men uden 
held, fortæller Michael Ax.

At Jan Leton bliver foræret 
væk som slave er også cho-
kerende for nutidens dan-
skere. 

Men menneskesynet var 
helt anderledes dengang. 
Når man som historiker skal 
forstå fortiden, bør man ikke 
se på datiden med nutidens 

briller, påpeger Michael Ax.
I 1700-tallet levede de fle-

ste fæstebønder i Europa og 
dermed hovedparten af 
Europas befolkning under 
slavelignende forhold. I ad-
skillige lande havde gods-
ejerne endda hals og hånds-
ret over deres fæstebønder 
og kunne derfor straffe dem, 
hvis de ikke gjorde, som her-
remanden sagde.

- Datidens europæere har 
næppe haft de store moral-
ske betænkeligheder ved sla-
veriet, for det adskilte sig ik-
ke meget fra de vilkår, de 
kendte fra de hjemlige fæ-
stebønder, forklarer Michael 
Ax.

Først da vilkårene for bøn-
derne forbedres med de sto-
re landbrugsreformer fra 
slutningen af 1700-tallet, 
begynder man langsomt at 
få øjnene op for den frygteli-
ge behandling, slaverne ud-
sættes for.

I Danmark forbydes slave-
riet i 1848, da slaverne på De 
Dansk-Vestindiske Øer gives 
fri.

Heller ikke den store dø-
delighed på slaveskibene 
har chokeret i datiden. Nor-
ske historikere har under-
søgt dødeligheden på et af 
1700-tallet dansk-norske 
slaveskibe, og som ventet 
var der en høj dødelighed 
blandt slaverne.

Men der var en endnu hø-
jere dødelighed blandt sø-
mændene. De repræsentere-
de jo ingen værdi. Søfolk 
kunne man jo altid få til en 
symbolsk hyre næste gang 
man anløb en havn, så dem 
var der ingen grund til at 
passe på. Slaverne repræ-
senterede derimod en øko-
nomisk værdi, så her var 
dødligheden lavere.

Set med nutidens briller 
var døden allestedsnærvæ-
rende i 1700-tallet. Børne-
flokkene var store, men be-
folkningstallet stabilt, for 
døden var aldrig langt væk. 
Man kunne dø af sygdom, 
ulykker, sult, krige eller slet 
og ret fattigdom.  

MICHAEL AX ved nogle af de gamle træer i Byfogedskoven. Måske 
kan de være plantet af Jan Leton.


