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SVEN SK KOLONIALISM
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F

r am till 1990-talet var det vanligt att betrakta Norden
som utanför eller obetydlig i Europas kolonialhistoria,
men sedan dess har kunskapen om och intresset för ämnet ökat runt om i Skandinavien. I Sverige har flera disputerat
om svensk kolonialism och ett center för koloniala och postkoloniala studier har startats vid Linnéuniversitetet. Kolonialism
märks även i den offentliga debatten på ett nytt sätt, och liksom
andra f.d. kolonialmakter har Sverige sett postkoloniala perspektiv attackeras och försvaras på dagstidningarnas ledarsidor.
Trots ökande intresse är ämnet svensk kolonialism långt ifrån
uttömt och har stark relevans i vår samtid. Det är dags att ta
tempen på detta forskningsfält! Var befinner sig den historiska
forskningen om Sverige och kolonialism idag? Har de senaste
decenniernas forskning om Sverige och kolonialism i olika former förändrat hur vi ser på svensk och global historia?
Historisk tidskrifts temanummer 2020 handlar om svensk kolonialism, och om Sverige och kolonialism, både historiskt och i
nutida historiebruk. Vi välkomnar forskning om svensk kolonialism på olika platser och i olika former: om svenska kolonier
och handelsstationer, svenskars inblandning i en bredare europeisk kolonialism i egenskap av handelsmän, legosoldater, missionärer, m.m., samt om och hur Sverige och svenskar deltagit
i att upprätthålla i koloniala strukturer och kunskapsmönster
och vad det fått för effekter. Hur uppfattas svensk kolonialism
idag? Vad är de politiska effekterna av akademiska och populärvetenskapliga beskrivningar av kolonialism i Sverige? Har
Sverige ansvar gentemot grupper som drabbats av landets deltagande i kolonial expansion och i så fall vilket?
Skribenter inbjuds att inkomma med förslag på såväl empiriska
och teoretiska/metodologiskt inriktade vetenskapliga uppsatser
som debattartiklar och essäer. Alla bidrag ska skrivas på svenska.
Abstract med artikelförslag (max 300 ord) lämnas senast den 29
april 2019 till gästredaktörerna Gunlög Fur, gunlog.fur@lnu.se
och John Hennessey, john.hennessey@valentin.uu.se
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