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Särvägar och sammanflätningar: minnen av skandinavisk kolonialism 
 
Berättelser om skandinavisk kolonialism och slaveri har ofta styrts av föreställningar om 
skandinavisk exceptionalism: om Skandinavien som oskyldigt undantag. Enligt dessa 
berättelser bedrev de skandinaviska länderna milda eller välvilliga former av kolonialism, var 
denna av marginal betydelse, eller var man blott delaktig i andras brottslighet. Forskningen 
har under de senaste åren kritiskt granskat eller motbevisat sådana påstånd, eller jämfört de 
nordiska med andra nationella krav på särvägar. Föredraget försöker att förflytta 
diskussionen genom att, för det första, titta närmare på lokala säregenheter och 
interkandinaviska friktioner, och, för det andra, genom att integrera skandinaviska exempel i 
en större bild av europeisk expansion och postkoloniala relationer. I form av fallstudier i 
litteratur, konst och minneskultur presenterar föredraget förslag på hur påstånd om särvägar 
kan med fördel ersättas med en förståelse av historiska och samtida sammanflätningar, 
sammanstötningar, och samarbeten. 
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