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Sjutton år av historisk geografisk forskning
i Stockholm

Mats Widgren

I denna volym presenteras aktuell landskapsforskning vid Kulturgeografiska
institutionen i Stockholm med tonvikt på vad yngre forskare och doktorander
just nu är aktiva med. Det rör sig om forskningsprojekt som formulerats från
1995 och framåt och det som presenteras här representerar en väsentlig ut-
veckling både kvantitativt och kvalitativt. I denna uppsats ska jag göra ett
försök att se dagens forskning vid institutionen med utgångspunkt i året 1986.
Det finns flera skäl till att välja detta årtal som en utgångspunkt för en över-
sikt. 1986 utkom ett nummer av Ymer som i ett nationellt perspektiv presen-
terade var svensk historisk geografi stod. Samma år skrev Ulf Sporrong i
samarbete med undertecknad ett forskningsprogram Ägande och disposition av
mark som förklaringsfaktorer till kulturlandskapets utveckling, där vi försökte
staka ut några nya idéer för den landskapshistoriska forskningen vid in-
stitutionen. 1987 var institutionen dessutom värd för den europeiska land-
skapskonferensen.1

Som redan framgått så blandar jag begreppen historisk geografi, landskaps-
historia och landskapsforskning. Tidigare användes också begreppet kultur-
landskapsforskning i större utsträckning än nu.2 Det finns inga skarpa gränser
mellan dessa något olika sätt att inringa ett forskningsområde, men det är i
detta sammanhang viktigt att göra klart att denna översikt koncentreras på den
historisk-geografiska forskning som tagit sin utgångspunkt i landskapet och i
förklaringar till landskapsförändring.3 De 17 åren från 1986 till 2003 bildar
alltså den kronologiska ramen för denna översikt över historisk-geografisk
landskapsforskning vid Stockholms Universitet.

                                             
1 Sporrong 1987a.
2 Se Janssons översikt i denna bok.
3 Större historisk-geografiska arbeten från denna period, som inte på samma sätt tog sin utgångspunkt

i landskapet, är Persson 1992, Gerger 1992, Hoppe och Langton 1994, Renting 1996 och Beren-
creutz 1997.
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Ägande och disposition som förklaringsfaktorer
till kulturlandskapets utveckling – ett forskningsprogram

Forskningsprogrammet 1986 var ett försök att bryta med en förklaringssyn
inom kulturlandskapsforskningen som tog sin utgångspunkt i samspelet mellan
befolkningstillväxt och ekologi och som inte tillräckligt uppmärksammade de
samhälleliga faktorerna. I forskningsprogrammet pekade vi på tre punkter som
motiverade en koncentration på ägande som förklaringsfaktor.

1. Flera viktiga drag i kulturlandskapets regionala variationer så som de
möter oss under 1600-talet kan inte förklaras enbart som en effekt
av materiella faktorer såsom teknologiska innovationer, föränd-
ringar av odlingssystem eller naturlandskapets inverkan på odlingen.

2. Flera viktiga förändringsperioder i kulturlandskapet har varit för-
knippade med sociala förändringar som påverkat synen på markägande
och markdisposition.

3. Det geografiska källmaterialet, främst i form av äldre kartor och
fossilt kulturlandskap, har ett till stora delar outnyttjat källvärde när
det gäller att belysa utvecklingen av markägande och dispositions-
rätt.4

Programmet kom att resultera i flera olika projekt och en omfattande publi-
cering. Antologin Äganderätten i lantbrukets historia tillkom också som ett
resultat av denna tematiska koncentration.5 Tre forskningsfält kring äganderätt
och landskap pekades ut i programmet. Programmets resultat behandlas nedan
under de rubriker som vi gav dem 1986.

Den individuella bruksrätten till åkern – tegskiftets principer och ursprung

Fram till den omvärdering som programmet innebar hade tegskiftet framförallt
setts som en del i ett samlat paket av omorganisering av odlingslandskapet un-
der tidig medeltid. Införandet av regelbundna gärdessystem, tegskifte och
sammanflyttning till byar sågs som tre nära sammanhängande fenomen.6 Yt-
terst kunde denna process förklaras utifrån ett allt mer intensivt brukande av
marken – en underifrån driven process där gärdesindelningen var lösningen på
näringscirkulationen och där tegskiftet och sammanflyttningen var sekundära
effekter. Mycket tack vare den forskning som drogs igång i samband med
forskningsprogrammet ser vi idag annorlunda på tegskiftet.

För det första kunde vi visa att tegskiftesliknande indelningar av mark hade
funnits i Sverige långt före tidig medeltid. I Västergötland och angränsande
delar av Halland och Småland finns fossil åkermark bestående av breda band-

                                             
4 Sporrong & Widgren 1986.
5 Widgren 1995.
6 Jfr t.ex. Hannerberg 1977; 1984.



21

parceller som visat sig vara utlagda under första årtusendet e. Kr. Vi tolkade
att dessa indelningar rimligtvis måste förstås som äganderättsmarkeringar.
Dessa breda markindelningar har sina närmaste sentida motsvarigheter i om-
råden där släktskap är nyckeln till ägandet av marken och där de alltså kan ses
som en social struktur ”ritad på marken”.7

När vi sedan går fram i tiden och ser på det tegskifte som återges på de
äldsta lantmäterikartorna så kunde det visas att framväxten av tegskiftet har
sina egna mekanismer, som inte alls behöver hänga samman med införandet
av gärdesindelning. I Bohuslän, där man under medeltid och fram till 1800-
talet odlade jorden i ensäde fanns ändå både byar och tegskifte. Det är flera
olika processer som lett fram till tegskiftet i Bohuslän. Tegskifte finns i Eu-
ropa och i resten av världen i så många olika sammanhang att man nästan kan
vända på bevisbördan och i stället fråga sig vilka faktorer som kan förklara
dess motsats – särägosystemet. I det bohuslänska fallet var en mycket viktig
faktor de bestämmelser kring arv och ägande som fanns i Norge under medel-
tid.8

Det allra tydligaste exemplet på att tegskiftet måste förstås i nära samman-
hang med det social regelverket och med släktskapssystemen är de studier som
Ulf Sporrong och Elisabeth Wennersten genomfört först i Dalarna, sedan i
andra områden. Här förstår vi på ett konkret sätt hur tegarna i de stora upp-
splittrade gärdena var sociala pusselbitar i ett nätverk av släktskapsrelationer.
Tegsplittringen kan i viss mening ses som en effekt av giftermålsstrategier och
sociala strukturer, men det är också tydligt att tegsplittringen påverkat hur man
tänkt om giftermål och släktskap, dvs. att marken och den rumsliga organisa-
tionen också återverkat på den sociala processen.9

I detta sammanhang ska också Bengt Windelheds detaljerade studie över
Barknåre nämnas. Här utsätts tegblandningens framväxt i en liten uppländsk
by för noggrann empirisk analys och vi får kronologiska hållpunkter för det
aktuella skeendet på marken med hjälp av arkeologiska utgrävningar av teg-
gränser och hägnader.10

En tidigare vanligt förekommande syn på tegskiftet är att det skulle vara ett
i sig ineffektivt sätt att organisera sitt markägande. Därför har forskarna tving-
ats att lyfta fram andra faktorer, som skulle kunna förklara varför bönderna ta-
git på sig den extra besväret med att hålla sina tegar blandade. Införandet av
regelbunden trädesläggning och en till detta anpassad gärdesindelning skulle
kunna vara ett sådant skäl. Ekonomen Carl Dahlman såg på ett liknande sätt
att tegblandningen i den typiska medeltida storbyn var det sociala kitt som fick

                                             
7 Widgren 1990, Mascher 1993. För det mest aktuella forskningsläget kring de bandparcellerade åk-

rarna i Västsverige och deras datering se Connelid m.fl.  2000 och Connelid 2002.
8 Widgren 1997a.
9 Sporrong 1987b, Sporrong & Wennersten 1995, Wennersten 2001; 2002a; 2002b och i denna bok,

samt i Madeleine Bonows pågående avhandlingsarbete om södra Västergötland.
10 Windelhed 1995.
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andra – mer effektiva – samarbetsformer att fungera.11 De sjutton årens forsk-
ning har i stället lyft fram tegblandningen som något som var så integrerat
med det sociala livet i byn och i agrarsamhället att någon sådan enkel kost-
nads/intäkts-analys inte låter sig göras. Tegblandningen måste förstås utifrån
varje epok och varje region som ett integrerat materiellt och socialt fenomen.

Byterritorier och samfälligheter – ursprung och utveckling

I programmet problematiserade vi också en tidigare förenklad syn dels på
byterritorier som en sedan yngre järnålder konstant företeelse och dels sam-
fälligheter som rester av en tänkt ursprunglig kollektiv äganderätt. Byterrito-
riernas utveckling spelar en central roll i Birgitta Roeck Hansens avhandling
om bebyggelseutvecklingen på Åland under yngre järnålder och tidig medel-
tid12 och i Clas Tollins avhandling visas hur de s.k. skogelagen, som i det
historiska kartmaterialet framstår som samfälligheter, kan ha ett ursprung som
territorier till tidiga storgårdar.13 I projektet Det samfällda rummet tar Ulf
Jansson ett brett teoretiskt och empiriskt grepp på frågan om allmänningarnas
historia i Sverige utifrån en teoribildning framförallt inom institutionell
ekonomi och det framväxande forskningsområdet institutionell geografi.14

Dispositionen av överskottet – godsorganisation

I forskningsprogrammet lyfte vi också fram vikten av att studera de olika for-
mer för att disponera jordbrukets överskott som funnits i olika tider och i olika
regioner. Vi ansåg att detta ”haft ett avgörande inflytande på landskapets och
bebyggelsens utformning”.

Genom institutionens deltagande i det tvärvetenskapliga projektet ”Kan
man leva på en ödegård”, som leddes från medeltidsarkeologiska institutionen
i Lund, kom vi ett steg i närmare i förståelse av hur detta fungerat i ett konkret
fall. En samlad godsmassa under två skilda huvudgårdar i Ydre donerades på
1300-talet till två olika kloster. Vi kunde visa hur denna donation ledde till
övergivna bebyggelseenheter och en ändrad markanvändning. Utvecklingen på
marken skulle inte vara förståelig om vi endast försökte se den utifrån en lokal
förklaringsmodell, där befolkning och resursutnyttjande stod i centrum. För att
ge en rimlig bild av skeendet på marken fick vi höja blicken inte bara till det
världsliga och andliga frälsets jordägande-strategier under senmedeltiden, men
också till det värdsliga frälsets kultur och konsumtion.15

I tidigare forskning har godsbebyggelsen för Sveriges del gärna setts som
något sekundärt. 1600-talets säteribildningar har ofta setts som det avgörande

                                             
11 Dahlman 1980.
12 Roeck Hansen 1991.
13 Tollin 1999.
14 Jansson i denna bok.
15 Widgren 1999a och slutrapport under arbete.



23

skede då ”bondebygd blev herrgårdsbygd”.16 Med utgångspunkt från empi-
riska studier i Östergötland har den tesen granskats av Johan Berg, som i sin
doktorsavhandling söker sig bakåt i tiden för att finna ursprunget till det sam-
lade jordägande som är godsbebyggelsens förutsättning. Han visar att jord-
ägandet i Östergötlands godslandskap redan under tidig medeltid var samlat i
ett fåtal jordägares händer.17

Sammanfattning

På samtliga tre områden som pekades ut i forskningsprogrammet har vi alltså
idag kommit väsentlig längre i vår förståelse av hur äganderätt påverkat land-
skapets utveckling. Koncentrationen på ägandet som en förklaringsfaktor har
förhoppningsvis inte inneburit ett förkastande av den grundläggande betydelse
som odlingssystem, teknologi och de naturgivna förutsättningarna har i ut-
formningen av odlingslandskapet, men gett oss skarpare vapen att analysera
odlingslandskapet utifrån ett samhällsvetenskapligt synsätt.

Några andra teman

Fossila landskap från järnålder och medeltid

1986 spelade dokumentationer och analyser av fossila odlingslandskap från
järnålder och medeltid en mycket viktig roll i institutionens forskning. Forsk-
ningen kring Östergötlands stensträngsområden var fortfarande aktuell, vi in-
ledde studiet av likartade områden i Uppland,18 och i Barknåreprojektet ge-
nomförde Bengt Windelhed undersökningar i fossil åkermark och senare tiders
hägnader.19 Samtidigt var studiet av de nyfunna områdena med fossil åker-
mark på sydsvenska höglandet i stark framväxt. Idag är forskningen kring
fossilt odlingslandskap starkt nedtonad och det finns inga stora projekt som tar
sin utgångspunkt i studier av fossila åkrar, även om många projekt har det som
ett delmoment.20 Det kan finnas skäl att reflektera något över detta.

I och med upptäckten av de stora röjningsröseområdena på sydsvenska
höglandet och de samtida eller något senare bandparcellområdena i delvis
samma områden fick intresset för fossila åkerlandskap en stark skjuts framåt
inte bara inom den historiska geografin utan lika mycket inom kulturmiljövår-

                                             
16 Lagerstedt 1941.
17 Berg i denna bok och i en avhandling som kommer att tryckas under 2003.
18 Höglin 1990.
19 Windelhed 1995.
20 I de projekt som berör bebyggelseutvecklingen under medeltid spelar analyser av ödegårdarnas fos-

sila åkrar fortfarande en viktig roll. Det gäller t.ex. ovan nämnda samarbetsprojekt med medeltidsarkeo-
logerna i Lund kring medeltida ödegårdar (Widgren 1999a) och i pågående avhandlingsprojekt av
Aadel Vestbö Franzén och Hans Antonson. Se också Birgitta Roeck Hansens samarbete med finska
kollegor kring dokumentation av fossila åkersystem i Finland (Roeck Hansen & Nissinaho 1995).
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den och inom uppdragsarkeologin. Kulturgeografiska institutionen spelade en
central roll inte bara genom de projekt som initierades från institutionen, men
också i ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente-
ring.21 Olika utvecklingsprojekt bedrivna vid institutionen och vid Riksanti-
kvarieämbetet samlades inom ett gemensamt projekt kring Sydsvenska hög-
landets äldre agrarhistoria. Ett försök till sammanfattning av forskningsläget
inom detta område gjordes 1997 och låg till grund för några kapitel i Det
svenska jordbrukets historia del 1.22

Aktiv fältforskning som tar sin utgångspunkt i fossil åkermark bedrivs idag
främst inom uppdragsarkeologin och i några doktorandprojekt i arkeologi som
emanerar ur uppdragsarkeologin. Det finns många skäl till att kulturgeografer
idag är mindre engagerade i sådana projekt. Arkeologin har idag anammat de-
lar av den kulturgeografiska undersökningsmetoden. Det gäller framförallt de
rent arkeologiska utgrävningarna av åkermark och hägnader, där den upp-
dragsfinansierade fältarkeologin har helt andra ekonomiska möjligheter till
noggranna utgrävningar och naturvetenskapliga analyser. Viktiga resultat kring
röjningsröseområdenas funktion och datering har också kommit fram ur
sådana arkeologiska uppdragsprojekt.23 Ett annat underliggande skäl till att det
idag inte finns några pågående doktorandprojekt på detta tema är att de är
tidsödande. Den ökade pressen på att bli klar efter fyra år medger inte det stora
antal långa fältsäsonger som låg bakom de tidigare kulturgeografiska avhand-
lingarna på detta område.

När undersökningar av fossil åkermark på det sättet delvis har flyttat från
kulturgeografin till uppdragsarkeologin är det två komponenter som inte riktigt
hängt med. Det ena är den inom kulturgeografin utvecklade metoden för de-
taljinmätning av fossil åkermark. Den tillämpas i olika former inom upp-
dragsarkeologin, men det framgår sällan att fältkartan utnyttjats som analys-
redskap och till hypotesgenerering. Det kan förefalla som att tekniken att göra
detaljinmätning har tagits över, men inte den vetenskapliga metoden. Upp-
dragsarkeologin har hittills också ofta saknat den internationella forsknings-
bakgrund som alltid varit en viktig drivkraft till de kulturgeografiska under-
sökningarna av fossil åkermark. Det förblir en utmaning för den historiska
geografin att inte släppa detta forskningsfält även om det just nu är andra
forskningsområden som står i centrum. Därför spelar analyser av fossila åker-
system fortfarande en viktig roll i fältkurser och undervisning.

Större regional överblick

David Hannerbergs syntes över kulturlandskapsutvecklingen i Sverige var i
stor utsträckning baserad på undersökningar i Östra Mellansverige och Skåne.

                                             
21 Jönsson m.fl. 1991, Mascher 1993, Connelid m.fl. 1993.
22 Widgren 1997b, Pedersen & Widgren 1998.
23 Se framförallt Lagerås 2000.



25

Det var där och i Västergötland som de flesta kulturlandskapsundersökningarna
genomfördes under 1960- och 1970-talen. I Skåne och i östra Mellansverige
finns ofta ett tydligt samband mellan trädessystem, gärdessystem och ägo-
skifte, medan det västgötska landskapet på något sätt slingrade sig ur syntesen.
Under sjuttonårsperioden har stor uppmärksamhet också ägnats åt att dra fram
exempel från andra regioner, där detta samband är mindre uttalat och som stäl-
ler andra krav på förklaringar. Det har tagit sig uttryck i flera explorativa
projekt som gått igenom det äldre kartmaterialet i inre Sydsverige och i de
västra och norra delarna av landet. Tresädet i östra Småland är t.ex. föremål
för ett pågående doktorandprojekt av Aadel Vestbö-Franzén.24 Vidare har vi
lyft fram de äldre lantmäterikartorna som källa i en rad undersökningar och
översikter som berört västra Sverige i vid mening: Bohuslän,25 Värmland,26

Dalarna27 och Jämtland.28 Några generella iakttagelser och en återkoppling till
tidigare förklaringsramar redovisades av några av institutionens doktorander
1996.29 Janssons doktorsavhandling kring Vänerbäckenets odlingssystem är
också en del i denna upptäcktsresa till för kulturlandskapsforskningen ”mindre
kända trakter”. Jansson satte i den avhandlingen helt andra förklaringsfaktorer
i förgrunden än vad som varit vanligt tidigare (se mer nedan).30 Roeck
Hansens undersökningar på Åland, i Finland och nordligaste Sverige har också
på ett väsentligt sätt vidgat vår förståelse och ställt oss inför nya
problematiseringar när det har gällt att förklara vad som driver fram olika
typer av ägoskiften och bebyggelseformer.31

Strävan mot en bredare regional översikt under historisk tid kännetecknar
också Ulf Sporrongs arbeten under denna tid. Genom omfattande genom-
gångar av det äldre kartmaterialet och genom fältarbeten och rekognosceringar
bl.a. med helikopter i hela Sverige skaffade han sig på kort tid en överblick
och förstahandserfarenhet av det äldre odlingslandskapet och dess nutida status i
olika regioner. Det det resulterade i en regionindelning och i flera andra
arbeten som på ett helt annat sätt än tidigare gav en helhetsbild av det äldre
odlingslandskapet i landet.32

Landskapet i kulturminnesvården

Den tillämpade delen av den historiska geografin har länge stått stark på
Stockholms universitet. Denna period kännetecknas framförallt av ett riktigt
genombrott för användandet av äldre kartor som ett regelrätt analysverktyg

                                             
24 Vestbö 1996.
25 Widgren 1997a.
26 Widgren 1988, Jansson 1993b.
27 Sporrong & Wennersten 1995, Sporrong i denna bok.
28 Antonson 1993, Hall 1996, Antonson 2000.
29 Antonson m.fl 1996.
30 Jansson 1998.
31 Roeck Hansen 1991; 1996; 1998; 1999; 2001; 2002.
32 Sporrong 1994a; 1994b; 1995; 1996.
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inom kulturminnesvården. Det skedde genom en rad riktade insatser under
1980-talets slut och 1990-talets början där Clas Tollin spelade en central roll
genom sin anknytning till både institutionen och Riksantikvarieämbetet.33 Me-
toden har också vidareutvecklats för norska förhållanden.34 Uppbyggandet av
historiska markdatabaser hade också sin utgångspunkt i ett tillämpningsper-
spektiv.35 På det praktiska planet har denna metod fortsatt att spela en stor roll
och institutionen har under de senaste åren också på uppdragsbasis arbetat
fram digitala historiska kartöverlägg framförallt i samband med uppdragsarkeo-
logi.

En långsiktig strävan mot att utveckla metoder för kulturmiljöövervakning
har också resulterat i en metodutveckling i utnyttjandet av satellitbilder. En
central bakomliggande fråga har varit hur ett komplext landskapsbegrepp ska
översättas till operationellt hanterbara analyser av satellitbildernas marktäck-
esinformation.36 Ett motsatt synsätt, som i stället tar sin utgångspunkt i det av
individen upplevda landskapet representeras av Malm och Wästfelts intervju-
studier längs vägen Rimbo–Norrtälje i Uppland, som är deras bidrag till Riks-
antikvarieämbetets projekt Nutida landskap.37 Dessa olika perspektiv på land-
skapet – satellitbildens och intervjuernas – är långt ifrån varandra. Men det är
symptomatiskt för landskapsforskningens utveckling att båda dessa motsatta
perspektiv utvecklas starkt. Och det är samtidigt en styrka för institutionens
forskning att vi har flera yngre forskare som obehindrat rör sig mellan dessa
olika metoder och synsätt.

Erfarenheter både från arbetet med kartöverlägg och från försöken att fånga
en inifrånsyn på landskapet låg till grund för projektet Landskapets historiska
dimension som genomfördes 2001. Där försökte vi att tillämpa den breda
landskapssyn som utvecklats genom åren och formatera den på ett sådant sätt
att den skulle kunna användas till miljökonsekvensbedömningar.38

Historisk geografi i Afrika

Under 1990-talet växte u-landsgeografins roll inom institutionen. Det finns
flera beröringspunkter mellan den landsbygdsinriktade u-landsgeografin och
den historiska geografin. De u-landsinriktade avhandlingarna kring landsbygd
och naturresursutnyttjande som skrevs vid institutionen tillfogade ofta ett his-
toriskt perspektiv på problem som tidigare hade studerats utifrån mycket korta
tidsperspektiv.39 Det gav grunden för ett närmande mellan dessa olika forsk-
ningsinriktningar. Ett SIDA-finansierat samarbetsprojekt med universitetet i

                                             
33 Tollin 1991, Tollin & Widgren 1992, Jansson 1993a.
34 Jerpåsen m.fl. 1997.
35 Ene m.fl 1991.
36 Hall 2002.
37 Malm och Wästfelt – manuskript.
38 Fast & Philipson 2002.
39 Loiske 1995, Mung’ong’o 1995, Kinlund 1996.
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Botswana möjliggjorde inledningsvis att historisk-geografiska metoder och
synsätt kunde prövas i en annan geografisk miljö. Det ledde till ett landskaps-
historiskt projekt med tonvikt på det sena 1800-talets landskap i Botswana.40

Ett senare projekt ställer frågan om vad som drivit fram ett lokalt utvecklat
intensivjordbruk i vissa delar av Östafrika.41 Den landskapshistoriska forsk-
ningen i Afrika drivs nu vidare inom forskningsgruppen People, Land and
Time in Africa (PLATINA) som är ett samarbete mellan forskare inom natur-
och kulturgeografi.

Var står vi idag?

Under 1970- och 1980-talen stod byn och beslut på bynivå i fokus för förkla-
ringarna av odlingslandskapets utveckling. Byn var både analysenhet och re-
presenterade förklaringsnivån. Förändringar i odlingssystem såg främst utifrån
ändrade behov på grund av en växande befolkning. Forskningsprogrammet
kring äganderätten var ett försök att vidga förklaringsramen till kulturella och
sociala faktorer, men i huvudsak var både undersökningsnivå och förklarings-
nivå kvar på byn och dess närmaste grannskap.

Världssystem ...

Dagens forskning berör, i större utsträckning än tidigare, maktförhållanden
som återfinns på en högre hierarkisk nivån än byn. Det kommer igen i flera av
bidragen till denna volym. Landskapet låter sig inte förstås enbart på bynivån.
Vi är idag medvetna om att det finns så starka krafter på regional, nationell
och global nivå som påverkar hur en enskild bebyggelseenhet utvecklas, att
den tidigare koncentrationen på bynivån har kommit att upplevas som en be-
gränsning. Synsätt hämtade från politisk ekologi och världssystemteori
används i ökande utsträckning för att förstå drivkrafter bakom ändringar i
markanvändning, hägnadssystem och bebyggelsemönster. I ett jordbruk som i
första hand syftar till självhushållning kan överskottsproduktionen, även om
den endast representerar en mindre del av ekonomin, i vissa fall få en av-
görande betydelse för landskapets utformning. Ulf Janssons avhandling om
odlingssystemen i Vänerbäckenet var den som tydligast förde in det perspek-
tivet i diskussionen om odlingssystemens utveckling under 1500-, 1600- och
tidigt 1700-tal. Han visade att ett indirekt inflytande från en efterfrågan i
Bergslagen kunde vara en orsak till en övergång från ett gärdessystem till ett
annat i Västergötland och Värmland. Han förde därmed in ett vidare eko-
nomiskt synsätt på ett problem som dittills ofta betraktats som en intern fråga

                                             
40 Börjeson & Lane 1996, Reid m.fl 1997, Widgren 1999, Widgren 2003.
41 Widgren & Sutton 2003.
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inom byn.42 Aadel Vestbö anlägger ett liknande perspektiv i sin kommande
avhandling om av tresädet i norra Småland. I analysen av förkolonialt och
tidigkolonialt jordbruk i olika delar av Afrika blir synsättet en självklarhet.43

... och individuella perspektiv

Samtidigt finns det en helt motsatt strävan för att förstå landskapet, en som
söker sig mot individen snarare än bykollektivet. Centralt i det synsättet är
också förståelsen för de olika perspektiv som landskap kan ses med. Synsättet
hämtar sin näring i det som har beskrivits som en ”kulturell vändning” inom
samhällsgeografin.44 Vikten av perspektiv på kartorna som källmaterial har be-
tonats av Anders Wästfelt och Elisabeth Gräslund Berg.45 En strävan att förstå
landskapet från ett inifrånperspektiv kännetecknar också en del av det utveck-
lingsarbete som pågår för kulturminnesvården.46 När man arbetar med histo-
risk geografi i Afrika blir ett sådant antropologiskt arbetssätt närmast en själv-
klarhet. Eftersom det inte finns skriftliga källor eller kartor som beskriver
landskapet under äldre tid blir de muntliga källorna och inifrånperspektivet på
landskapets historia en naturlig utgångspunkt.47

Ner i spagat?

Det kan tyckas paradoxalt att vi i våra försök till vidgad förståelse och bättre
förklaringar till nutida historiska landskap samtidigt söker oss dels mot ett glo-
baliserat perspektiv och dels mot ett som betonar individen och inifrånpers-
pektivet på landskapet. En stor del av dagens historisk-geografiska forskning
vid institutionen befinner sig i denna spänning mellan ett makroperspektiv och
ett mikroperspektiv. Denna motsättning är delvis parallell med den vetenskaps-
filosofiska kontrasten mellan å ena sidan den riktning som sätter perspektivet,
diskursen och representationen av landskapet i fokus och å andra sidan den
empiriskt grundade forskning i fält och arkiv som söker kausala samband och
förklaringar till landskapsförändring.

Men för en geograf är det för det första något av ett kännetecken att kunna
röra sig fritt mellan olika skalnivåer. Och för det andra är det också ett känne-
tecken för den stockholmska historiska geografin att den å ena sidan har hållit
sig informerad och inspirerats av tidens samhällsvetenskapliga strömningar,
när de hjälpt oss i vår förståelse av landskapet, men å andra sidan varit för-
siktig med att kasta ut barnet med badvattnet när nya förklaringsramar, nya
paradigm och nya diskurser har blåst igenom forskarvärlden. Förhoppningsvis

                                             
42 Jansson 1998.
43 Widgren & Sutton 2003, Börjeson 2003.
44 Se t.ex. Mels 2000 och Peil 1999.
45 Wästfelt 2001, Berg 2002.
46 Se t.ex. Malm & Wästfelt manuskript och Fast & Philipson 2002.
47 Börjeson i denna bok.
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kan vi även i framtiden klara av det paradoxala att hantera både individens
perspektiv och de globala processerna utan att spräcka oss i spagaten.
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