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Om Scandinavian Exceptionalisms

Begrebet ”Scandinavian exceptionalism” bruges inden for samfundsvidenskaben til at be-
skrive det særlige ved de nordiske velfærdsmodeller. Det indfører et blik ude fra på det 
nordiske og indebærer forestillinger om noget fælles- og særnordisk: en samfunds-
model beroende på en særlig indretning af forholdet mellem individ, stat og marked.  
Men til begrebet knytter sig også en række kulturelle idéer og associationer som fælleskab, in-
dividualisme, seksuel frigørelse, ligestilling mellem kønnene, miljøbevidsthed m.m. Med temaet 
for konferencen ønsker vi at invitere til en tværfaglig humanistisk undersøgelse af, hvordan fore-
stillinger og fortællinger om det nordiske og det skandinaviske er blevet sat i scene og fortalt 
gennem historien inden for litteratur, kunst, design, arkitektur, film og mediekultur. Og hvordan 
de bliver genforhandlet i dag. 

Forestillinger om Norden og det nordiske spillede en afgørende rolle for grundlæggelsen af de 
nordiske nationalstater i 1800-tallet. Den svenske nationalsang ”Du gamla, du fria” blev oprin-
delig skrevet som en hymne ikke til Sverige, men til Norden; omtrent samtidig lyder det hos H.C. 
Andersen: ”Vi er et folk, vi kaldes skandinaver”, i en vise han selv betegnede som en nordisk na-
tionalsang. Romantikkens opdyrkelse af det nordiske havde sit udgangspunkt i genopdagelsen af 
den norrøne, islandske eddadigtning og sagalitteratur, som tilbød en billedstærk referenceramme 
for forestillinger om en fælles nordisk fortid eller ”guldalder”. Saga og edda blev set som et ud-
tryk for Nordens oldtid og ånd, men blev samtidig også brugt til at konstruere nationalidentiteter 
– ikke bare i nordiske lande, men også i Tyskland og England. 

I det 21. århundrede lever idéen om Norden og det nordiske videre i begreber og fænomener som 
Scandinavian Design, Scandinavian Crime Fiction eller ”Nordic Noir”, som på forskellig vis er med 
til at brande Skandinavien og Norden på en global scene. Aktuelt er der både i den engelsk- og 
den tysktalende verden opstået en populær litteratur om begrebet ”hygge”, der fremhæves som 
essensen af skandinavisk bolig- og livsstil. Et andet samtidigt udtryk for skandinavisk ”ekceptio-
nalisme” som identitetsskabende diskurs er de internationale lykkeindekser, der med jævne mel-
lemrum udnævner befolkningerne i de nordiske lande til de lykkeligste i verden. Bagsiden af den 
medalje er det fænomen nyere forskning har døbt ”skandinavisk skyld” (”Scandinavian Guilt”), 
som dækker over de ambivalente følelser af skam og skyld, som er forbundet med at skulle leve 
op til den fortælling i en verden, hvor man via digitale nyhedsmedier og flygtningestrømme bliver 
konfronteret med andres ulykke.

Med overskriften ”Scandinavian Exceptionalisms” i flertal ønsker vi at skabe grobund for en for-
nyet diskussion af de mentale geografier og grænsedragninger, fantasmer og myter, som har 
ligget til grund for skiftende tiders kulturelle fortællinger om Norden og Skandinavien. Hvad er 



”Det Andet” som diskurserne om Norden og Skandinavien har skrevet sig op imod og brugt som 
modbilleder for at definere sig selv? Hvis Skandinavien er en undtagelse eller en afvigelse – i så 
fald fra hvad? Hvor går grænserne for det skandinaviske? Hvilke forskelligheder og erfaringer ud-
viskes eller udgrænses, når vi taler om Norden eller Skandinavien som en særlig enhed?  – og kan 
der også inden for det ’fællesnordiske’ afdækkes indre grænser, forskelle og modbilleder? Hvilken 
rolle kan nordiske fællesskaber – reelle som forestillede – spille i en verden præget af politiske og 
regionale spændinger, klimakrise og fremvoksende nationalisme?

I tillæg til papers om disse og beslægtede spørgsmål modtager  

konferencen også gerne abstracts og forslag til paneler inden  

for følgende emneområder:

• Det norrøne i nordisk sammenhæng

• Tværnordisk og/eller tværskandinavisk litteraturhistorieskrivning

• Nordisk klimafiktion og det antropocæne

• Skandinavisk design og arkitektur

• Nordiske landskaber

• Køn, krop og seksualitet i Norden

• Nordiske naboer og naboer til Norden

• Nordisk film og tv-serier i Norden

• Nordisk mediekultur og mediepolitik

• Nordisk migrationslitteratur og –kultur

• Nordiske minoritetssprog og -litteraturer

• Nordisk sprogpolitik

• Nordiske dannelsestraditioner

• Digitaliseringens nye fællesskaber

Inviterede forelæsere

Jon Karl Helgason (Reykjavik)

Stig Hjarvard (København)

Lasse Horne Kjældgaard (Roskilde)

Lill-Ann Körber (Oslo)

Mariah Larsson (Växjö)

Michael Sheridan (New York)



Tilmelding
Fristen for indsendelse af abstracts eller forslag til panelsessioner er 15. februar 2018.  
Abstracts (max. 250 ord) modtages på adressen: iass2018@hum.ku.dk

Praktiske spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til Torben Jelsbak på adressen:  
tjelsbak@hum.ku.dk 
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Kort om IASS: 
International Association of Scandinavian Studies har siden sin grundlæggelse i 1956 fungeret 
som det centrale europæiske forum for forskere, som arbejder inden for feltet af skandinaviske 
litteratur- og kulturstudier. Formålet med organisationen er at fremme international udveksling 
og samarbejde mellem forskere fra de nordiske lande indbyrdes og mellem nordiske forskere og 
skandinavistiske forskningsmiljøer uden for de nordiske lande. Organisationen afholder hvert 
andet år en konference, som finder sted skiftevis i henholdsvist et nordisk og et ikke-nordisk land.  
Bidragene fra hver konference samles efterfølgende i en publikation.


