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1990’erne blev af nogle forfattere karakteriseret som afslutningen på
geografiens epoke. Golfkrigen i årtiets start demonstrerede mest spek-
takulært betydningen af de nye kommunikationsteknologier, som mu-
liggjorde en øjeblikkelig overskridelse af geografiske afstande mellem
slagmark og kommandocentral, krigsdeltagere og publikum. I årtiet
der fulgte, blev denne tilsyneladende svækkede betydning af geografi-
ske afstande og steder i nogen grad en hverdagserfaring gennem en
øget udbredelse af satellit- og kabeltransmitteret nyhedsformidling og
underholdning, internetanvendelse i arbejds- og privatlivet o. l... Geo-
grafiens betydning var ophørt. Eller var den?

Paradoksalt nok har 1990’erne imidlertid om noget været karakteri-
seret af, at geografiske problemstillinger kom til at indtage en central
placering i det brede samfundsvidenskabelige felt: Migrationen fra ver-
dens brændpunkter og udviklingslande i syd til industrilandene i nord,
det paradoksale opsving i nationale og regionale politiske projekter og
den øgede fokus på den samfundsmæssige planlægning af og brug af
naturen, var alle konkrete problemstillinger, som satte en tyk streg un-
der den samfundsmæssige vigtighed af at forholde sig til de geografi-
ske aspekter af samfundslivet. Karakteristisk nok blev netop disse rum-
lige aspekter af globale sociale processer også kerne-elementer i teori-
dannelsen hos en række af 1990’ernes centrale socialteoretikere.

Parallelt med denne øgede socialvidenskabelige fokus på de rumli-
ge aspekter af samfundslivet blev 1990’erne også det tiår, hvor det en-
delig lykkedes at vride en kultur- og socialgeografisk analysetilgang fri
af de dominerende tankegange inden for faget, som betragtede sam-
fundslivets rumlige aspekter i naturvidenskabens eller økonomiens op-
tik. Mens socialgeografiske tankegange i de foregående årtier blev båret
af enkeltpersoner, har det vigtigste udviklingstræk i 1990’ernes danske
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geografi været den bredere manifestering af et særskilt socialgeografi-
ske analyseperspektiv. Sideløbende (og sammenhængende) hermed har
socialgeografien også gennemgået en institutionel konsolidering – sær-
ligt i miljøet omkring geografifaget på Roskilde Universitetscenter – i
form af en vækst i antallet af færdige kandidater med en socialgeogra-
fisk kompetence og udarbejdelsen af en række afhandlinger (dr. phil.
og ph.d.), som anlægger et socialgeografisk perspektiv indenfor en lang
række af geografiens traditionelle emneområder.

Formålet med denne bog er at vise et lille udsnit af den mangfoldige
kultur- og socialgeografi, der bedrives primært men ikke udelukkende
med udgangspunkt i Roskilde Universitetscenter i dag. Intentionen er
ikke at konstruere demarkationslinier i forhold til andre samfundsvi-
denskabelige discipliner eller i forhold til andre analyseperspektiver in-
den for geografien – tværtimod. Geografifaget har altid – og vil altid
have – et væsentligt element af tværfaglighed indbygget i sig, og som
det vil fremgå, behandler de enkelte bidrag helt åbenlyst problemstil-
linger som overlapper med andre emneområder inden for faget og til-
stødende discipliner. Alligevel har det socialgeografiske perspektiv og
de traditioner, vi trækker på, en række specifikke teoretiske og empiri-
ske karakteristika.

Den internationale geografi manifesterede sig først som en egentlig,
teoretisk funderet samfundsvidenskab fra 1960’erne og fremefter. Ud-
viklingen af den nuværende socialgeografi har således været baseret på
en ofte modsætningsfuld dobbelthed: På den ene side har den haft sit
udgangspunkt i en lang – hovedsageligt naturvidenskabeligt orienteret
– fagtradition, med rødder tilbage til 1700-tallet. På den anden side har
den fra starten været del af en relativt ung samfundsvidenskab. Udvik-
lingen har på den baggrund baseret sig dels på en fundering i social te-
ori – hvormed jeg mener teoriretninger med et kritisk potentiale, men
med inddragelse af problemfelter der fjerner sig fra/ rækker ud over
den horisont, man fandt i politisk økonomi og historisk materialisme.
Det kan være kritisk teori, strukturationsteorier af forskellig art, køns-
teorier eller forskellige (post)modernitetsteorier. Dels er den også præ-
get af den internationale tendens hen imod en ‘kulturel vending’ inden
for faget, bl.a. inspireret af kulturteori og postkolonialisme. Det er en
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tendens, geografi har fælles med andre samfundsvidenskaber, men fa-
gets tradition for at beskæftige sig med ‘andre’ kulturer har nok gjort
den særlig slagkraftig her – ikke mindst i den anglo-amerikanske lit-
teratur. Resultatet er en så stærk tilnærmelse mellem fagets sociale og
kulturelle aspekter, at ‘social’ og ‘kulturel’ geografi ofte nævnes i sam-
me åndedrag. Dansk socialgeografi er imidlertid ikke bare anglo-ameri-
kansk orienteret. Både tysk og fransk filosofi og socialteori er væsentli-
ge inspirationskilder, ligesom specifikke danske/nordiske udviklings-
træk kan spores. Det er disse forskellige traditioner og tendenser, der
mødes i bidragene denne bog.

Hvad er så det for fælleselementer, der kendetegner disse bidrag –
eller med andre ord: hvilken position indtager denne kulturelle og soci-
ale geografi inden for det samlede socialvidenskabelige felt? Som ud-
gangspunkt kan man karakterisere socialgeografien negativt i relation
til de to tendenser, den skriver sig ind imellem: Der er ikke tale om en
ren socio-kulturel beskrivelse af lokalsamfund, regioner eller andre
rumlige enheder – en deskriptiv tendens som den traditionelle geografi
delte med antropologien. Der er heller ikke tale en generaliserende te-
oretisering af samfundsudviklingen – en tendens der ligger indbygget i
næsten al den socialteori, der forsøger sig med overgribende epokale
betegnelser (modernitet, postmodernitet, informationsalderen eller risi-
kosamfundet). Begge disse tendenser ligger som en del af den tradition,
der trækkes på, men altid underordnet en teoretisk og empirisk foku-
sering på sociale praksisformer i al deres forskellighed og kontekstuali-
tet. På dette punkt trækker den moderne socialgeografi på en arv fra
geografifagets tradition for syntesetænkning. Dvs. en ambition om at
sociale, kulturelle, politiske og økonomiske dimensioner af samfundsli-
vet som hovedregel ikke isoleres, men ses i deres specifikke geografiske
sammenføjninger. Den knytter sig til fagets interesse for samfundslivets
rumlige og materielle aspekter – de sociale processers rumlige dimen-
sion, deres artikulation på bestemte steder og/eller deres relation til na-
turen.

Mens udviklingen af en kontekstuel forståelse af det sociale liv såle-
des har klare rødder i den geografiske fagtradition, ligger der samtidig
i bogens bidrag også et opgør med denne tradition. Dels lægges der af-
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stand til den naturalistiske eller mekaniske materialisme, der har præ-
get dele af fagets tænkning – og som har resulteret i en deskriptiv ten-
dens og i tilbagevendende forsøg på at begribe samfundsmæssige fæ-
nomener ud fra en naturvidenskabelig tankemodel. Dels er socialgeo-
grafien – særligt i Danmark – udviklet i et opgør med den økonomisti-
ske tænkning, som kan føres tilbage til den traditionelle geografis fokus
på den erhvervsmæssige udnyttelse af naturen, men som blev kraftigt
forstærket under 1970’erne og 1980’ernes nymarxistiske bølge.

Hvad der således søges præsenteret her, er en anti-positivistisk og
postmarxistisk socialgeografi. En socialgeografi, der ikke søger isola-
tion og afgrænsning, men derimod dialog og udveksling med andre de-
le af faget og socialvidenskaberne. Bidragene til denne bog vil således
på kryds og tværs diskutere og anvende en lang række forskellige rum-
lige begreber som natur, landskab, rum, strømme, territorier, regioner
og steder. Der er ikke nødvendigvis nogen fælles forståelse blandt for-
fatterne om de forskellige begrebers status. I nogle tilfælde vil der end-
og være uenigheder. Flere af begreberne vil endvidere indgå i be-
grebslige dikotomier – såsom rum/sted, strømme/territorier, glo-
bal/lokal eller ude/hjemme. Disse dikotomier kan optræde indenfor
eller mellem de forskellige artikler, men vil også i nogle bidrag blive
dekonstrueret som problematiske binære modstillinger. Fælles for alle
bidrag er imidlertid, at de begreber og problemstillinger, der tages op,
alle adresseres inden for en socialvidenskabelig begrebsramme, og det
er i denne forstand, at det giver mening at tale om socialgeografien i
Danmark som et selvstændigt analyseperspektiv inden for det samlede
socialvidenskabelige felt.

På denne baggrund kan vi altså sammenfatte bogens sammenbind-
ende element som en intention om at udvikle en forståelse af det socia-
le livs rumlige aspekter i dets geografiske mangfoldighed. Som et led i
denne bestræbelse er et fælles træk også, at bidragene på forskellig må-
de søger deres vej mellem konstruktivisme og realisme. Interessen for
dette bunder dels i den nyere geografis vægt på metodologisk diskus-
sion, dels i fagets tradition for at interessere sig for materialiteten. Alle
forfattere vil forfægte en historisk konstruktivisme. De forskellige dis-
kussioner omkring konstruktion af rum og rumlige enheder giver klare
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eksempler på dette. En epistemologisk konstruktivisme gående på er-
kendelsens afhængighed af sproglige konstruktioner og sociale faktorer
omkring forskningsprocessen vil også nyde generel anerkendelse. Re-
servationerne vil for flertallet af bidragene opstå, når vi bevæger os
mod det ontologiske niveau, hvorfor afsøgninger af muligheden for at
kombinere social konstruktivisme og kritik af essentialisme med en
form for ontologisk realisme kan ses som et fælles orienteringspunkt i
bidragene. Med disse ledetråde som baggrund er bidragene organiseret
som følger.

I den indledende artikel giver Kirsten Simonsen sit bud på grundlaget
for en geografi om social praksis. Den tager sit udgangspunkt i den tidli-
gere nævnte konvergens mellem social og kulturel geografi og søger
sin position i dette felt. Med udgangspunkt bl.a. i Merleau-Pontys fæ-
nomenologi, Wittgensteins sprogfilosofi og Lefebvres uortodokse mar-
xisme argumenteres der for, at et udgangspunkt i social praksis kan
danne grundlag for den søgte vej mellem konstruktivisme og realisme.
Dette standpunkt forfølges i diskussioner af spørgsmål, som er centrale
både inden for kultur- og socialgeografi og andre socialvidenskaber.
Det drejer sig om skabelsen af subjektivitet og mening, om betydningen
af sprog og interaktion for vores forståelse af verden og om sociale
praktikkers kontekstualitet – både som socialteoretisk og epistemolo-
gisk princip. Speciel vægt lægges på de social praktikkers kropslighed,
både fordi det understreger deres ‘kønnede’ karakter, og fordi det giver
en vej til forståelsen af sammenhængen mellem praksis og rum. I for-
længelse heraf afsluttes artiklen med en diskussion af udgangspunktets
betydning for forståelsen af rum og andre rumlige begreber; der argu-
menteres for en forståelse af rum som en dynamisk social rumlighed og
for, at en sådan kan danne grundlag for en lige så dynamisk konstruk-
tion af andre rumlige begreber – her udfoldet omkring stedsbegrebet.

De to følgende artikler inddrager på forskellig vis nogle af de samme
elementer. De har en fælles empirisk base, nemlig den postkommunisti-
ske transformationsproces i Øst- og Centraleuropa og dennes socio-kul-
turelle og refleksive indhold. Michael Haldrup skriver transforma-
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tionsprocessen ind i en diskussion af relationen mellem det globale og
det lokale. Han problematiserer den dikotomiske modstilling mellem
globalt og lokalt (eller politisk globalisme og antiglobalisme), som er en
del af den offentlige diskurs mange steder, men som også gennemsyrer
meget kontemporær globaliseringslitteratur. Gennem en diskussion af
dele af denne demonstreres det, at problemet bunder i en nærmest es-
sentialistisk stedsopfattelse, og i forlængelse heraf argumenteres der for
et dynamisk, konstruktivistisk og differentieret stedsbegreb. Disse tankegan-
ge udfoldes empirisk omkring udviklingen i industribyen Martin i Slo-
vakiet. Baseret i lokalt interviewmateriale demonstreres det, hvordan
forskellige orienteringsverdener fører til forskellige konstruktioner af
stedet Martin – samlet til det der kaldes postkommunismens fragmenterede
sted. Esben Holm Nielsen argumenterer i sin artikel for at teoretisere
transformationsprocesserne i et kontekstuelt perspektiv. Problemstillin-
gen er dobbelt; dels tages der udgangspunkt i hvordan den unikke
historiske situation omkring opbruddet i Øst- og Centraleuropa satte
centrale samfundsteoretiske spørgsmål på spidsen, dels anvendes dette
til at søge at opbygge en teoretisk forståelsesramme, der trækker på
kontekstuel teori og teori om social praksis og handling. Dette gøres i
form af en kombination af Habermas’ teori om kommunikativ handling
og forskellige former for institutionel teori, der vægter kontekstualitet og
kontingens. Afslutningsvis illustreres nogle af de teoretiske pointer med
materiale fra interview med tjekkiske virksomhedsledere under trans-
formationsprocessens første fase. Det vises hvordan den usikkerhed og
uoverskuelighed, der kendetegnede denne, gav anledning til ambiva-
lente strategier præget både af refleksive forventninger og allerede in-
stitutionaliserede normer.

Tina Hansen fokuserer i sin artikel på landskabsbegrebet. Hun skelner
indledningsvis mellem en traditionel landskabsgeografi eksemplificeret
ved landskabsmorfologi og landskabsøkologi og en ny kulturgeografi
eksemplificeret ved landskabet som tekst og en ikonografisk tilgang til
landskab. Set ud fra en målsætning om at forstå menneskers naturud-
nyttelse kritiseres den traditionelle landskabsgeografi for dens objekti-
ve landskabsbegreb, der fokuserer på observerbare materielle aspekter,
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for dens manglende evne til at opfange landskabets kulturelle og
historiske betydning og for manglende teoretisk begrebsrefleksion. Det
vises hvordan den ny kulturgeografi med hovedvægten på landskabets
symbolske aspekter imødekommer disse problemer. Den inddrager
landskabets kulturelle og historiske betydning og arbejder med et dif-
ferentieret kulturbegreb som baggrund for analyser af forskellige re-
præsentationer af landskab og deres rolle i identitetsskabende proces-
ser. Det visuelle aspekt er imidlertid stadig fremherskende. For at for-
midle til sit empiriske objekt, danske landmænds landskabsopfattelse,
supplerer Tina Hansen derfor dette med et praksisrelateret landskabsbe-
greb, der inddrager menneskers kropslige tilegnelse af landskabet. Det-
te udfoldes med eksempler fra en kvalitativ analyse, der demonstrerer
landmænds landskabsopfattelser i al deres flertydighed og modsæt-
ningsfuldhed.

De to følgende bidrag anlægger en dikotomisk strategi på diskussionen
af rumlige praktikker og processer. Jørgen Ole Bærenholdt tager ud-
gangspunkt i territorialitet og mobilitet som to almene, men forskellige
og komplementære former for rumlig magtudøvelse. Indledningsvis
anlægger han en historisk-geografisk synsvinkel på de to begreber for
at understrege deres konstruerede og skiftende karakter. For yderligere
at skærpe argumentationen for begrebsparrets anvendelse til strategisk
analyse sammenholdes de med andre dikotomiske begrebspar, der har
floreret i samfundsvidenskabelig analyse, fx ‘gemeinschaft’/’gesell-
schaft’, territorium/funktion, global/lokal og ‘space of flows’/’space of
place’. Med basis i et større forskningsprojekt om udviklingen i Nordat-
lantiske lokaliteter sættes begrebsparret i spil til at opfange socio-rumli-
ge mestringsstrategier for lokal udvikling. Mestringsstrategier præsen-
teres som et komplekst praksisbegreb, der skal opfange hvordan lokal
økonomisk udvikling involverer strategier af både økonomisk, social
og kulturel karakter – omkring innovation, netværk og identitet. Disse
dimensioner bringes alle i spil, når lokale territorialitets-/mobilitets-
strategier skal ‘mestre’ ikke-lokale konditioner. Keld Buciek aktiverer
en lignende begrebsdikotomi i et helt andet ærinde. Han anvender be-
grebsparrene sted/rejse eller ude/hjemme til at udfolde en rejsens ambi-
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valens. En kritik af et essentialistisk stedbegreb danner baggrund for en
argumentation for rejsen eller mobiliteten som centralt element i sam-
fundslivet. Dette er ikke bare et spørgsmål om at analysere mobiliteten,
men snarere et forsøg på at perspektivere rejsen og de rejsende som
grundlæggende metaforer for kulturel identitet og samfundsudvikling.
Argumentationen udvikles over fire ‘læsefigurer’, der trækker på for-
skellige kulturelle kilder som landskabsmaleri, rejselitteratur og film.
Den første læsefigur illustrerer hjemstavnens og den nationale identi-
tets problematik, de tre andre forholder sig til rejsen og forskellige må-
der at rejse på. De omfatter turisten eller ‘den angste rejsende’, rejsen
som flugt/frigørelse fra ‘normaliteten’, og endelig som opsamlende fi-
gur rejsen/mobiliteten som grundlæggende social kategori – udfoldet i
metaforer som nomaden, den fremmede, turisten, vagabonden og ski-
bet.

De to sidste artikler er fælles om både analysen af mobile befolknings-
grupper og et udgangspunkt i empiri fra den 3. verden. Jytte Agergård
udvikler en praksistilgang til migrationsstudier og demonstrerer dens
anvendelse i forhold til migranter/bosættere i Nepal. Der tages afsæt i
en kort diskussion af den teoretiske udvikling inden for udviklings-
forskning i almenhed og migrationsforskning i særdeleshed. Hun kon-
staterer et teoretisk opbrud på disse felter og argumenterer selv for en
tilgang til migrationsstudier inspireret af praksis-sociologiske forfattere
som Giddens og især Bourdieu. Det fremhæves hvordan det aktørper-
spektiv, der åbnes for med en sådan tilgang, giver mulighed for en for-
ståelse af det komplekse samspil mellem migration, bosætning og kon-
solidering på et nyt sted. Den teoretiske tankegang sættes i spil over for
et omfattende feltarbejde med adgang til migrationshistorier og levevil-
kårsdata. Blandt resultaterne kan fremhæves betydningen af aktiv kon-
struktion af migrationsnetværk og af den sociale og kulturelle kapital,
migranterne har at investere i sådanne konstruktionsprocesser. Kristine
Juul diskuterer institutionel decentralisering og naturressourceforvalt-
ning i det nordlige Senegal. Denne specifikke case ses som et led i en
generel decentraliseringsdiskurs blandt bistandsorganisationer. Med
udgangspunkt i Bauman ses decentraliseringsdiskursen som et ordens-
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