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Spatialisera alltid!
Rummets återkomst i de historiska vetenskaperna

Marie Cronqvist
”Historisera alltid!” Det var litteraturteoretikern Frederic Jamesons uppmaning eller, som han själv uttryckte det, hans ”transhistoriska imperativ” i början
av 980-talet. Men sedan denna tidens och historiens återkomst har kulturoch samhällsvetare på allvar börjat utforska rummet igen. Uppmaningen idag
skulle därför kunna kompletteras och istället låta ”Spatialisera och historisera
alltid!”1 I den serie vändningar som utropats under de senaste årtiondena
och som kopplats till postmodernistiska – eller åtminstone konstruktivistiska
– inﬂuenser i humanvetenskaperna återﬁnns nämligen det som kallats den
rumsliga vändningen (the spatial turn). Det förnyade intresset för topograﬁer,
platser och rum kan alltså ses i relation till ﬂera andra diskussioner som förts
under senare år under samlingsnamn som den språkliga vändningen (the
linguistic turn), den visuella eller ikoniska vändningen (the iconic turn) och
den antropologiska/kulturella vändningen (the antropological/cultural turn).
Inför vad som kan tyckas vara en inﬂation av proklamerade vändningar kan
det vara viktigt att hålla i minnet att det egentligen inte är något alltigenom
nytt som introduceras. Det är inte tal om några helomvändningar; snarare är
det något som återupptäcks och återuppväcks för att belysa på ett annorlunda
sätt och mot bakgrund av föregående teoretiska diskussioner eller, om man
så vill, vändningar. Följaktligen skulle man istället för ”turns” kunna tala om
”returns”. Detta gäller i så fall särskilt för den rumsliga vändningen, som åtminstone delvis uttrycker en längtan bort från diskursernas ﬂyktiga värld tillbaka
till materialitet – en re-materialisering, men inte utifrån en neopositivism
utan med avstamp i den konstruktivism som präglat tidigare vändningar.2
Det är i spänningsfältet mellan diskurs och samhällelig produktionsprocess
som den rumsliga vändningen tar plats, menade redan på 970-talet en av de
mest inﬂytelserika teoretikerna på området, den franske sociologen och postmarxisten Henri Lefebvre.3 Men olika vetenskapliga discipliner har därefter
kommit att förstå och hantera rumslighet eller plats på många olika sätt. För
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konst-, ﬁlm- eller litteraturvetaren är rummet oftast en serie teoretiska markörer som verkar inom texten eller bilden, medan en antropolog tenderar att
ställa frågor om hur kulturella och sociala gemenskaper konstrueras.4 Inom
medieteorin signalerar den rumsliga vändningen ett skifte i fokus från tid och
narrativitet till platser och topograﬁer, i synnerhet när det gäller visuella och
elektroniska medier, medan den för historikern kanske snarare ofta följs av ett
intresse för hur det förﬂutnas materialitet på olika sätt kan kopplas till mänsklig erfarenhet, hågkomst och meningsskapande.5 För geografen är rum ett så
centralt begrepp att det tenderar att försvinna, liksom begreppet berättelse
inom litteraturvetenskapen eller begreppet förändring inom historievetenskapen. Att döma av inledningen till den av de två geograferna Mike Crang
och Nigel Thrift redigerade antologin Thinking Space, så är platsbegreppet
inom disciplinen geograﬁ paradoxalt nog både över- och underutnyttjat, både
över- och underteoretiserat.6
En tanketråd värd att plocka upp, i synnerhet för historievetenskapens vidkommande, är att många som skriver om den rumsliga vändningen, däribland
Crang och Thrift, betonar att plats inte går att beskriva utan dess relation
till tid. Rummet bör, menar man, inte ses som något statiskt; även platser
är i ständig rörelse.7 Slavisten Karl Schlögel, som är ett av ﬂera ankare i det
tyska forskningsläget om historia och plats, propagerar på liknande sätt i sin
bok Im Raume lesen wir die Zeit för ”platsbeskrivningen som tidsdiagnos”.
Platser, menar Schlögel, är inga texter utan bör utforskas utefter dess materiella dimensioner och på dess egna premisser. Drivkrafterna i historien är
inte bara idéer, tanketraditioner och kulturer utan också topograﬁ, logistik,
byggnadskonst och samfärdsleder.8
Den historiska forskningen har förvisso länge behandlat just logistik och
samfärdsleder eller politiska maktkamper kring territorium och gränser. I
det förnyade intresset ligger emellertid även insikten om att särskilda platser – symboliska, virtuella och reella – kan spela en aktiv roll i skapandet av
historien självt. Rummet och landskapet är inte bara kulissen mot vilken det
sociala livet utspelar sig, ett tomt kärl eller en tabula rasa. Fysiska platser och
materiella ting kan fyllas med spår och avtryck, medvetet eller omedvetet, och
tolkas och tillskrivas mening. Men platser kan också lägga identiteter, gränser
och slitningar i dagen, menar historikern Kristian Gerner, och ett intressant
exempel han tar upp är regionen Kresy i östra Polen – ett område som inte har
några givna territoriella gränser utan snarare är centrum i en multinationell
minneskultur, ett mytologiserat landskap som fylls med olika meningsinnehåll i olika tider och nationer. Att, när man skriver historia, utgå från platsen
istället för från nationen eller den kollektiva identiteten kan öppna upp för
nya perspektiv.9
Det ﬁnns också anledning att historisera den rumsliga vändningen i sig.
10 S p a t i a l i s e r a a l l t i d !
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I det tyska forskningsläget, där tolkningsföreträdet tycks ligga lika mycket
hos historiker och kulturvetare som hos geografer och samhällsvetare när det
gäller att deﬁniera innebörden i den rumsliga vändningen, ﬁnns utan tvivel
en fond bestående av omvälvningen i Centraleuropa kring 990, de politiska
rumskonstellationerna, kalla krigets slut och östblockets sönderfall, öppnandet av gränser och kapitalmarknaders expansion österut.10 Alla dessa nya rum,
nya gränser och nya rumsanspråk vid kalla krigets slut ﬁck några tyska akademiker, bland annat Schlögel, att tala om en ”rumsrevolution”. Detta bör ses
mot bakgrund av att själva begreppet Raum är djupt stigmatiserat i Tysklands
mörka 900-talshistoria, ett faktum som ﬁck tyska akademiker att länge värja
sig mot spatialitet till förmån för temporalitet.11
Vad har då historiker framför allt hittills intresserat sig för i relation till plats
och rumslighet? Teorier om plats och rumslighet är många och teoretikerna
namnkunniga.12 Bland historiker är det dock kanske främst idéhistorikern
Michel Foucault och sociologen Pierre Bourdieu som har konsulterats, den
förre för hans tankar om övervakningssamhället eller ”heterotopier”, den
senare för hans tankar om sociala eller symboliska rum. I övrigt ﬁnns det
många fält inom historieforskningen där rumslighet är närvarande, om än
inte i centrum. Denna inledning kan inte göra anspråk på en heltäckande
kartläggning, men ett par av dessa fält kan nämnas särskilt. Ett är postkolonialismen i litteraturvetaren Edward Saids efterföljd, där intresset riktats
mot hur det egna och det andra konstitueras rumsligt i termer av hemma och
borta, innanför och utanför, närvarande och frånvarande. Det ﬁnns exempelvis i anslutning till detta en ökande historievetenskaplig forskningslitteratur
om resor och reseskildringar.13 Miljöhistoria kan sägas vara ett annat fält där
föreställningar om rum och platser avhandlas. En del äldre kulturhistorisk
forskning har låtit sig inspireras av historikern Simon Schamas inﬂytelserika
Landscape and Memory, som fokuserar på relationen mellan, å ena sidan, fysiska platser och natur och, å andra sidan, kollektiva minnen och mytbildning.
Ett annat äldrehistoriskt fält som kan nämnas här är forskning om kulturella
kartograﬁer och geograﬁsk omvärldsförståelse.14
I Sverige är minnesforskningen emellertid det fält på vilket rum och plats
idag diskuteras mest explicit, något som har satt sin prägel på föreliggande
temanummer av Scandia. Numret inleds med artikeln ”Monumentet på
gränsen” av idéhistorikern Magnus Rodell, där detta fält skisseras. Rodell,
som tidigare behandlat monument och historiebruk i ett antal publikationer,
låter i sin artikel genomgången av begrepp och forskningsläge mynna ut i ett
empiriskt exempel: ett värmländskt fredsmonument från 94 syftande till att
högtidlighålla den hundraåriga freden mellan Sverige och Norge. Artikeln
ger en inblick i det numera väletablerade och omfattande forskningsfältet
om minnesmärken, historiemedvetande och historiebruk. MonumentforskScandia 74:2
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ningen har, som Rodell också diskuterar, koppling till det bredare fältet om
minneskultur och rumslighet med inspiration från framför allt historikern
Pierre Noras begrepp lieux de mémoire, ”minnesplatser”, även om en liknande
trend kan identiﬁeras i Tyskland, där det fått benämningarna Erinnerungsorte
eller Erinnerungsräume.15
Kulturgeograﬁn kan sägas vara den rumsliga vändningens moderdisciplin.
I detta nummer av Scandia ﬁnns en artikel med titeln ”Åter på plats”, skriven
av kulturgeografen Jan Henrik Nilsson. Nilsson har tidigare forskat om Östersjöområdet som politisk och kulturell region, men denna gång riktas hans
forskningsintresse mot två tyska återuppbyggnadsprojekt och debatten kring
dessa, de preussiska slotten i Potsdam och Berlin.
En tredje platskategori för minnets fysiska manifestationer som tas upp
i detta temanummers artiklar, vid sidan om monumentinvigningar och
återuppbyggnadsprojekt, är museerna. Artikeln ”Preoccupied by the Past”,
signerad historikern Ulf Zander och konsthistorikern Stuart Burch, är en
analys av ockupationsmuseet i Tallinn, en plats som författarna menar står för
grundberättelsen om det estniska motståndet.
Begreppet ”minnesplats” avser inte enbart eller främst en geograﬁsk plats,
utan kan snarare relateras till det grekiska topos (pl. topoi) eller det latinska
locus (pl. loci) i deras ursprungliga retoriska innebörd såsom en resurs för
tänkande. Såväl i Pierre Noras Les lieux de mémoire som i Etienne François
och Hagen Schulzes Deutsche Erinnerungsorte rör det sig om platser i en bred
bemärkelse – ”platser” av förtätade minnen. Här kan man så identiﬁera ett
betydande internationellt fält som kan ge upphov till spännande historisk
forskning som går utöver det idag väletablerade fältet om minneskulturer och
monument. Vilka andra platser, topoi, kan undersökas av svenska historiker
än de uppenbara minnesplatserna? Förmodligen bör vi här blicka såväl internationellt som över disciplingränserna för att vidare utveckla våra tankar om
historia på plats.
Inspiration att utveckla ett annat synsätt kan vi få från den tyska antologin Orte der Moderne, där redaktörerna har intresserat sig för modernitetens
utrymmen och delat upp dessa tematiskt i utvidgningens, frigörelsens och
styrningens platser. Här återﬁnns en brokig palett av platser, lägen och positioner, däribland bilen och rymdskeppet, men också trädgården, den psykoanalytiska soﬀan och valbåset.16 Den avslutande artikeln i detta temanummer
av Scandia, ”Transit rum”, behandlar ett av dessa modernitetens utrymmen,
nämligen ﬂygkabinen. Historikern Dorthe Gert Simonsen använder här
etnologen Marc Augés tankar om transitrummet, som kännetecknas av en
provisorisk ﬂyktighet och identitetslöshet, för att diskutera ﬂygplanets rum
och ﬂygandets tids- och rumsuppfattningar under mellankrigstiden.
Den rumsliga vändning som det talas om idag i ﬂera vetenskapliga discipli12 S p a t i a l i s e r a a l l t i d !
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ner kan således sägas innebära inte bara rummets återkomst, utan också dess
försvinnande. Även om den behandlar det tidiga 900-talets rumsuppfattningar, så vetter här Dorthe Gert Simonsens artikel mot den diskussion om
postmodernitet, globalisering, informationssamhälle och kommunikationsströmmar som präglar dagens uppfattning om rumslighet och utrymme. I det
som medieteoretikern Marshall McLuhan en gång kallade ”den globala byn”
spelar rumsligt-fysiskt avstånd en underordnad roll; den digitala revolutionen
har omintetgjort behovet av geograﬁsk närhet för omedelbar kommunikation. På nätet har det föga betydelse varifrån man loggar in. Så om rummet har gjort en inomvetenskaplig comeback tycks dess utomvetenskapliga
avancemang vara allvarligt hotat. Men förmodligen är detta endast två sidor
av samma mynt. Det försvinnande rummet tycks bara i ännu högre grad få
platsen att uppta den moderna, hemlösa människans tankar. Och om vi lärt
oss något av den inomvetenskapliga diskussionen, så vet vi att i den stund
något förklarats dött eller försvunnet, så har det redan återuppstått.
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