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recensioner

Pär Wikman. Kulturgeografin tar plats 
i välfärdsstaten. Vetenskapliga modeller 
och politiska reformer under efterkrigsti-
dens första decennier. Uppsala 2019: Upp-
sala Studies in Economic History. ISSN 
0346-6494, ISBN 978-91-513-0582-0. 
283 s.

Geografer skriver sällan sin egen histo-
ria. Det är därför symptomatiskt och sym-
patiskt att en utomgränsare, ekonomhis-
torikern Pär Wikman, ägnat en gedigen 
avhandling åt att förklara varför ”kultur-
geografin blev en planeringsvetenskap”. 
Före, under och efter andra världskriget 
dominerades den svenska geografin av 
att förklara en utvald regions innehåll, en 
ganska schematisk regionalgeografi med 
tonvikt på en ren beskrivning av land-
skapets utformning och innehåll, av Tor-
sten Hägerstrand 1987 lite föraktfullt be-
nämnt ”plättläggningsmönster” (Häger-
strand 1987: 7). Men under inflytande av 
den mångkunnige estniske flyktingen Ed-
gar Kant och hans kännedom om den tyske 
ekonomgeografen Walter Christaller och 
dennes centralortsteori gjorde Torsten Hä-
gerstrand (1916–2004) och hans kollega 
Sven Godlund (1921–2006) en utbrytning 
baserad på modellresonemang, simule-
ring och en (kultur)geografi anpassad för 
samhällstillämpning. Något år efter Hä-
gerstrands epokgörande avhandling om 
 innovationsförloppet flyttade Godlund till 
Stockholm för att som nydisputerad geo-
graf utreda Vägplan för Sverige. Under res-
ten av 1950-talet och fram till att Godlund 
fick en professur i Göteborg 1962 försåg 

Lund det svenska utredningsväsendet med 
unga geografer i ett samarbete mellan de 
båda forna kollegerna, vilket Wikman spå-
rar i deras ofta oförblommerade brevväx-
ling. Idéer från Estland och Weimartysk-
land stöptes om till underlag för svenska 
väg- och kommunplaner, och en ny arbets-
marknad öppnade sig för studenter i Lund 
som valde kulturgeografi. Den största syn-
liga effekten av Christallers avhandling 
från 1933 blev den kommunblocksreform 
som idag med mindre undantag lever kvar 
som de centralortscentrerade kommuner 
som styr en stor del av landets politiska ad-
ministration.
 Hela processen hade två sidor, en veten-
skaplig och en politisk. I den vetenskap-
liga ingick kampen för vad Hägerstrand 
mycket senare kallade levebrödspositio-
ner, lektors-, docent- och professorstjäns-
ter vid de relativt fåtaliga geografiinstitu-
tionerna. Hur reagerade övriga geografer 
på nyskaparna? Wikman visar att en viktig 
bedömare, Uppsalas första kvinnliga pro-
fessor Gerd Enequist, med en viktig ställ-
ning inom samhällsvetenskapens forsk-
ningsråd, tidigt insåg värdet av den nya 
geografin, även om hon inte själv tilläm-
pade ”den tillämpade” geografin. På den 
politiska sidan är det anmärkningsvärt att 
de ”planerande geograferna” sällan eller 
aldrig tog ställning partipolitiskt. Utred-
ningarna skulle vara ”vetenskapligt objek-
tiva” och lämnas över till riksdag och re-
gering för politisk bedömning. De gjorde 
inte samma misstag som statsvetaren Ru-
dolf Kjellén som i början av 1900-talet tog 
säte i Riksdagen och blev sur för att man 
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inte tog hans ”vetenskap” på allvar. Men 
Wikmans opponent, Lundahistorikern Da-
vid Larsson Heidenblad påpekade att åt-
minstone den stora kommunreformen nog 
kunde slutföras mycket tack vare Social-
demokraternas stora valseger 1968, efter-
som koncentrationen av kommuner gyn-
nade en mer urban befolkning på lands-
bygdens mer konservativa minoritet. Men 
den politiska aspekten är egentligen inte 
avhandlingens huvudsyfte. 
 För geografins historieskrivning är detta 
en intressant inblick i en akademisk inno-
vation som senare skulle leda till Lunda-
skolans världsrykte. I Wikmans framställ-
ning skymtar hos Godlund en nästan för-
aktfull inställning till ”grusgeografer”, och 
Hägerstrand tvivlar på naturgeografins 
framtid som en egen disciplin. Men i tiden 
efter Wikmans huvudfokus utvecklas God-
lunds och Hägerstrands ”skolor” olika, Gö-
teborg blir (med viktiga undantag) en pro-
duktionsanstalt för regionplanerare med 
ibland rent kommersiella inslag medan 
Lund utvecklas mot en allt mer filosofe-
rande lära om rum och tid, där landskapet 
utgör spelrummet. Redan 1961 publice-
rar Hägerstrand Utsikt från Svaneholm, en 
närmast poetisk essä om det skånska land-
skapets tidrum. I en skrift från 1987 skri-
ver Hägerstrand (om just grusgeografi!) att 
”geomorfologin blivit geografins kraftful-
laste och utåt mest respekterade del” och 
ger ett exempel hur landytans former kom-
mer till och förändras: En rullstensås är en 
form i rum och tid, men så är också mate-
rialflödet i en produktionsprocess och till 

och med informationsflödet inom en be-
folkning. (Hägerstrand 1987: 10). I en an-
nan skrift beskriver han geografins kärn-
område som ”kampen om makten över 
existensers och händelsers tillträde till 
rummet” (Hägerstrand1986: 43). Land-
skapet är ett filter för tillträde (Hägerstrand 
1999/2001). 
 Wikman diskuterar olika förklarings-
modeller till geografernas skolbildningar, 
strategival och positioneringar. Anmärk-
ningsvärt nog missar han en modell som 
i min mening skulle passa utmärkt för att 
förklara händelseförloppet: Torsten Häger-
strands tidsgeografi med dess individknip-
pen, domängränser och levebrödspositio-
ner. 
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