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sen och på grund av tysk beröringsångest 
inför den nazistiska geopolitiken som den 
inte diskuterats!). Dahlquist levererar en 
nyttig analys av politisk teori i förhållande 
till ”världsordningen”. Slutsats: ”Geopoli-
tiken kan säkerligen fungera som en för-
klaringsfaktor när man undersöker staters 
agerande men, den får aldrig bli en mått-
stock för moralen.” Allt detta är rimligt, 
men artikeln innehåller även ett antal tvek-
samma, delvis felaktiga påståenden.
 Även Magnus Kristianssons Anarki, 
stat, ideologi. Om politikens bräckliga för-
ankring i jorden innehåller några lite väl 
tvärsäkra påståenden. Artikeln inleds med 
en översikt av idéhistoriska (eller snarare 
rättsfilosofiska) teorier om territoriets upp-
komst, och tar därefter upp tre problem 
som uppkommer då ”geografisk plats eller 
kultur och politik går i clinch med varandra 
…”. Artikeln är en grundlig och nyttig ge-
nomgång av dessa teorier, och med en mo-
ralfilosofisk slutsats. Men detta sker från en 
etatistisk fokusering, där statsterritoriernas 
inre uppsättning av folk, natur och infra-
struktur inte behandlas, exempelvis gerry-
mandering, ursprungsfolkens rätt till själv-
styre gentemot en nationsbildande majori-
tet och minoriteternas rätt till utbrytning. 
 I Markus Lyckmans Den farliga lock-
elsen hos begreppet geopolitik finns några 
meningar som borde ha modifierats, till ex-
empel ”geopolitiken är … så förenklad att 
… det värsta hos människan hamnar i fo-
kus”. Lyckmans diskussion om staten som 
aktör baserat på erfarenhet och omsesidiga 
beroenden är i övrigt intressant och över-
tygande. Även Elsa Kugelberg utgår i arti-
keln Om rätten till territoriet från att ”Ge-
opolitiken som strategi och verklighets-
beskrivning utgår från den starkes rätt att 

kontrollera territorier. … Ideologin, i den 
mån den kan betecknas som sådan, hand-
lar om geografi.” ”Geopolitiken svarar inte 
på frågan hur det kan rättfärdigas att en ak-
tör innehar, eller förvärvar, kontrollen över 
ett särskilt geografiskt område”. Som ex-
empel på tveksamheter nämner hon fallet 
Skottland (”en nation … av vilken en stor 
del skulle föredra att … vara självstän-
dig”). En viktig definition av nationsbe-
greppet kommer i meningen: ”Kollektiv 
av människor – nationer – brukar av natio-
nalister anses ha rätt till territorier”. 
 Martin Skoogs Om Huntingtons civili-
sationsparadigm. Eller: globaliseringen 
som kom av sig kunde även betitlas en dis-
kurs som gick snett. Skoog diskuterar re-
ligionen som världsregional civilisations-
skapare och för en intressant analys av kri-
tiken mot Huntington, hur han mer eller 
mindre avsiktligt missförståtts. Det är ett 
övertygande försök till äreräddning, och 
slutsatsen är att frågetecknet i hans titel 
The Clash of Civilizations? egentligen är 
viktigare än titeln. 
 Kim Bergqvists Myten om 1648. Om 
geopolitikens relevans och det medeltida 
Europa visar att ett geopolitiskt perspektiv 
kan bringa förståelse för medeltidens polit-
iska förhållanden. Freden 1648 har länge 
setts som start för en överstatlig ordning 
och internationella relationer, men geopo-
litiken kan modifiera t. ex korstågen som 
”clash of civilizations” till något mera be-
gripligt. I en mer humanistisk anda kåse-
rar Anna Hultman: I nationens famn eller, 
att famna nationen. Om att kroppsligt be-
greppsliggöra nation, stat och geografi. 
”Landområden eller natur kan användas 
för att spegla kroppen men leden i bil-
den kan också var[a] de omvända, som då 
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man talar om att en krigsmakt penetrerar 
en annans territorium.” Stater förkropps-
ligas i mänskliga symboler, oftast kvin-
nor och fienden blir ofta ett vildsint djur, 
den ryska björnen. Mårten Lindberg: Dålig 
stämning. Om institutioner som historiens 
klivstenar är en personligt hållen diskus-
sion om vården av samhällets institutioner 
som en del av en hållbar utveckling. Oscar 
Jansson tar i Mellan kartbild och myt. Ru-
nebergs nationalromantik upp intressanta 
aspekter på Runeberg som skapare av en 
finländsk egenuppfattning, byggd på ne-
derlag och armod. 
 Alfred Sjödin ber i Svärdet och plo-
gen. Några geopolitiska spår hos Vergilius 
nästan om ursäkt för den svaga anknyt-
ningen till geopolitiken, men:”Det intres-
santa med Vergilius verk i detta avseende 
hur han rör sig mellan natur och politik: 
politiska gränser, klimat, resurser, platsen 
och hemhörigheten ”. Sjödin borde inte 
behöva försvara anknytningen till geopo-
litiken. För den som har läst Kjellén och 
Ratzel är detta den enda artikel som på ett 
annat än ytligt sätt tar upp innehållet i för-
leden av begreppet geopolitik. 
 I en antologi med författare från olika 
discipliner är det oundvikligt att vissa be-
gepp inte överensstämmer. Lite beklagligt 
är det dock att två i sammanhanget oerhört 
laddade ord; nation och geografi, används 
utan att de diskuteras i förordet eller mellan 
författarna. Elsa Kugelberg har alldeles rätt 
när hon definierar nationen som ett kollek-
tiv av människor som vill eller lyckats bilda 
en (territorial-)stat, medan övriga författare 
använder begreppet nation som liktydigt 
med en stat. Detta till skillnad mot Kjellén 
och hela det tyskspråkiga vetenskapssam-
hället, som noga skiljer på nationalitet och 

medborgarskap. Tyvärr får vi nog leva med 
denna oklarhet, men det skapar en förvir-
ring i många interdisciplinära och interkul-
turella diskussioner.
  Att påpeka den andra etymologin, inne-
börden av geografin, kan tyckas petigt, 
men den innehåller en viktig aspekt på ge-
opolitiken. Geografi betyder jordens be-
skrivning, alltså en handling mot ett ob-
jekt, jordytans innehåll med dess natur, 
kultur och infrastruktur, det som förfat-
tarna med en alltför vanlig men i grun-
den felsyftande betydelse kallar geografi. 
Redan i inledningen till boken lyckas re-
daktörerna att formulera frågan: ”Vilken 
betydelse har geografin haft för maktrela-
tionerna både inom och mellan nationer?”  
En geograf skulle istället ha frågat: Vilken 
betydelse har rummets förutsättningar haft 
på maktrelationerna mellan stater och an-
dra territoriella enheter? Skillnaden är vik-
tig, och desutom ger en genomläsning vid 
handen att endast några få av författarna, 
främst och paradoxalt Vergiliusanalyti-
kern, ägnat sig åt rummets innehåll som 
förklaringsvariabel. Geopolitiken har på 
något sätt blivit digital – stat mot stat, som 
mosaikbitar – och är dessutom ond. Det är 
en olycklig feltolkning. Kjelléns på Rat-
zel baserade definition är geopolitiken, de-
finierat som staternas agerande med avse-
ende på rummets innehåll, är amoralisk, 
varken i sig ond eller god. Synd att en i 
övrigt intressant och på måga sätt inspire-
rande antologi så har missat rumspekten på 
geopolitiken.

Noter
1. Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen, 
red. Bert Edström, Ragnar Björk och Thomas Lundén. 
Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2014.
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the classical anarchist tradition. Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2016. Om Sandler: Thomas Lundén: 
Rickard Sandler – en praktiserande geograf, Geo-
grafiska Notiser 2016:4,194–196.
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Crumley, C., Lennartsson, T., & Westin, 
A. (2018). Issues and concepts in histori-
cal ecology : The past and future of land-
scapes and regions 326 s. ISBN 978-1-
108-42098-3.

Kulturmiljövård är ett kunskapsområde 
som ligger när geografiämnet. Vi som geo-
grafer är inte ensamma att tolka gamla 
brukningsmetoder och landskapsföränd-
ringar i det traditionella kulturlandskapet. 
Margareta Ihse är ju en väletablerad fors-
kare inom ekologisk geografi och har ju 
varit en företrädare för olika typer av land-
skapsstudier tillsammans med andra fors-
kare inom geografiämnet. Ett relativt nytt 
begrepp är historisk ekologi som är ett 
forskningsområde som bygger på att för-
söka spåra komplexa, långsiktiga relationer 
mellan människan, historisk markanvänd-
ning och biologisk mångfald. Kombinatio-
nen mellan kunskap från olika ämnesområ-
den skapar nya perspektiv på historia och 
på sambanden mellan natur och människa. 
I boken Issues and Concepts in Histori-
cal Ecology (Carole L Crumley, Tommy 
Lennartsson, Anna Westin, red.) presen-
teras tvärvetenskapliga perspektiv på hur 
vi kan tolka och lära av historien, av hur 
människan under olika tider nyttjat natur-
resurser och landskap mer eller mindre ut-
hålligt. Boken tar sin utgångspunkt möten 
mellan ämnesområden som tillsammans 
kan ge fördjupad kunskap om natur- och 

samhällsförändringar, historiskt och idag. 
En nyckelfråga är hotet mot den biologiska 
mångfalden, som idag utarmas i katastro-
fal omfattning på grund av mänsklig verk-
samhet. Att se bakåt är en nödvändig del 
av arbetet för uthålligt bevarande och nytt-
jande av jordens kapital av levande orga-
nismer.
 – I kulturlandskapet behöver man förstå 
hur människans tidigare nyttjande av natu-
ren har skapat förutsättningar för mångfal-
den av arter. Det är tidigare generationers 
försörjning som har format den mångfald 
som idag är hotad. Om man exempelvis 
vill bevara biologisk mångfald i naturbe-
tesmarker, behöver vi ta reda på vilka delar 
av den tidigare betesdriften som behöver 
finnas i dagens skötsel. Det görs genom 
att kombinera historiska källor med ekolo-
gisk kunskap om vad arterna kräver av sin 
livsmiljö enligt en av författarna till boken 
Tommy Lennartsson. 
 – När man jobbar med hotad biologisk 
mångfald måste man alltid vara medveten 
om historien och ställa sig frågan hur det 
var i naturen innan mångfalden befann sig 
under ett sådant hot som vi ser idag, säger 
Anna Westin.
 Med rötter i antropologi, ekologi, pale-
oekologi, geografi och natur- och kultur-
miljövård, ger historisk ekologi verktyg 
som kan bidra till förstå människans på-
verkan på, och beroende av naturen. Det 
förutsätter långsiktigt arbete och en vilja 
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att mötas och kunna kombinera olika kun-
skapsfält. Issues and Concepts in Histo-
rical Ecology är resultatet av en process 
som startade 2013, med ett en tvärveten-
skaplig workshop i historisk ekologi. Bo-
ken innehåller tio kapitel skrivna av 22 
forskare från svenska och utländska uni-
versitet. Varje kapitel är i sig ett tvärveten-
skapligt utforskande som inkluderat nya 
angreppssätt på olika frågor, i diskussion 
med hela forskningsgruppen. Målgruppen 
är forskare och studenter på högre nivå, 
men även personer som intresserar sig för 
människa och natur, för landskapsvård och 
resursnyttjande.
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