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besætninger begik mytteri - og om deres last af slaver, der slap fri. På et af skibene lærte den navnkundige
Tordenskjold sit basale søhåndværk, mens skibet rullede over Atlanten med lasten fuld af afrikanske slaver,

og i dag kan vragene give os helt ny viden om Danmarks slavefortid via de mange genstande, som en
udgravning af skibene vil kunne finde. Denne journalistiske bog fortæller ikke bare om arkæologernes fund
og de mange varme spor, der peger mod Danmark – den fortæller også den dramatiske historie om Fridericus
Quartus og Christianus Quintus: To danske slaveskibe, der skulle sætte fart på et dansk slaveeventyr på St.
Thomas. Mens eventyret for danskerne endte som et mareridt med orkaner, sult, slaveoprør og mytteri i en

dramatisk fortælling fyldt med sørøvere, spanske soldater, slavepiskere og advokater – endte den for en del af
slaverne som en ny start på et nyt kontinent – en historie der kan ses i den lokale kultur helt frem til i dag.

Bogen er på 109 sider, og er skrevet i et let journalistisk sprog.
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