
Vad	  är	  miljöhistoria?	  

Cemus,	  Global	  Miljöhistoria	  	  
2014	  

Anneli	  Ekblom	  



KAN	  vi	  lära	  av	  historien?	  
•  Det	  finns	  många	  fenomen	  i	  vår	  samHd	  som	  kräver	  

en	  förståelse	  av	  ”hur	  de	  formats”	  
•  Många	  av	  de	  problem	  vi	  har	  idag	  är	  gamla	  som	  

man	  genom	  historien	  har	  löst	  på	  olika	  säJ	  
–  Kan	  vi	  få	  perspekHv	  på	  ”hållbar	  utveckling”	  genom	  aJ	  
bäJre	  förstå	  historien?	  

–  Kan	  man	  lära	  av	  gamla	  lösningar	  på	  genom	  Hden	  
aktuella	  problem?	  

–  Kan	  vi	  tex	  genom	  aJ	  studera	  en	  stads	  historia	  få	  
uppslag	  på	  ”ny-‐gamla”	  lösningar	  på	  dessa	  problem?	  

–  Eller	  genom	  aJ	  analyser	  gamla	  debaJer	  för	  aJ	  få	  
uppslag	  Hll	  en	  ny	  framHd?	  



A                                                   B                                            C 

D                                                          E 



	  	  
”Den	  stora	  beräJelsen”	  

•  Vi	  har	  alla	  en	  förförståelse	  av	  de	  historiska	  
skeendena	  

•  Lokala	  historier	  passas	  in	  i	  vad	  som	  kallas	  	  ”en	  
huvudberäJelse”	  eller	  den	  stora	  beräJelsen	  

•  Det	  finns	  vissa	  koncept/begrepp	  som	  är	  
centrala	  i	  den	  här	  beräJelsen	  

•  Exempelvis	  begreppet	  ”utveckling”	  
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Utveckling	  



•  Västvärlden	  framstår	  som	  utvecklingens	  
”slutresultat”	  

•  Andra	  samhällen	  defineras	  på	  basis	  av	  ”vad	  de	  
saknar”	  
–  	  ”-‐	  varför	  utvecklades	  inte	  Afrika	  som….”	  

•  Vissa	  samhällen	  kan	  verka	  ha	  gåJ	  Hllbaks	  i	  
utvecklingen	  

•  Eller	  ha	  kollapsat	  	  
•  När	  det	  helt	  enkelt	  har	  förändrats	  på	  e2	  sä2	  
som	  skiljer	  sig	  från	  det	  vi	  förväntar	  oss	  
	  





Påskön	  
•  2	  olika	  beräJelser	  om	  påskön	  

–  Ekocide	  
•  Ex	  Clive	  PonHng,	  Jared	  Diamond,	  Donald	  Hughes,	  Charles	  
Redman	  ...och	  många,	  många	  fler	  

–  Genocide	  
•  Ex	  Terry	  Hunt,	  Peiser,	  Joachim	  Radkau	  

•  2	  olika	  beräJelser	  om	  idag	  om	  framHden	  
–  Varnande	  exempel	  om	  vad	  som	  händer	  med	  mänskligheten	  om	  
vi	  inte	  förändras	  i	  Hd	  	  

•  ”Easter	  Islanders	  were	  as,	  we	  are	  today,	  culprits	  of	  our	  own	  
destrucHon”	  

–  Levande	  exempel	  på	  hur	  Kolonialism	  and	  imperialism	  har	  
förtryckt	  kultures	  och	  människor	  och	  leJ	  dem	  in	  i	  fa\gdom	  

•  ”Easter	  Islanders	  are	  vicHms	  of	  colonialism,	  the	  effects	  of	  which	  are	  
sHll	  played	  out	  today” 	  

För	  ecocide	  berä,elsen:	  Se	  Pon3ng	  (kursboken),	  För	  genocide	  berä,elsen:	  Peiser	  (2005).	  From	  Genocide	  
to	  Ecocide:	  The	  Rape	  of	  Rapa	  Nui.	  ENERGY	  &	  ENVIRONMENT	  VOLUME	  16	  No.	  	  



Den	  tredje	  beräJelse	  är	  den	  som	  
Påsköborna	  själva	  kan	  beräJa	  



(För)förståelse	  och	  ”blinders”	  
•  Vi	  kan	  bara	  förstå	  historien	  uHfrån	  oss	  själva	  och	  vårt	  eget	  

samhälle	  (deJa	  kan	  kallas	  förförståelse)	  
•  Historien	  tenderar	  aJ	  vara	  spegeln	  av	  vårt	  samhälle	  (som	  vi	  

känner	  vår	  egen	  värld	  känner	  vi	  också	  historien)	  
•  Den	  evoluHonära	  linjära	  historien	  lär	  oss	  aJ	  det	  samhälle	  vi	  

har	  idag	  är	  det	  ”logiska	  resultatet”	  av	  det	  förflutna	  
•  På	  deJa	  säJ	  tenderar	  vi	  aJ	  tro	  aJ	  det	  säJ	  på	  vilket	  världen	  är	  

organiserad	  är	  oundvikligt	  
•  Men	  om	  vi	  kan	  förstå	  de	  komplexa	  händelser	  och	  skeendena	  

i	  historien	  på	  e2	  ny2	  sä2,	  kan	  vi	  också	  se-‐nya	  lösningar	  på	  
gamla	  och	  nya	  problem!	  



Utveckling	  =	  Teknologisk	  
utveckling?	  



”No universal history leads from savagery to 
humanitarianism but there is one that leads from the 

slingshot to the megaton bomb” (Adorno 1973) 





EvoluHon	  &	  anpassning	  



EvoluHon	  
•  I	  biologiska	  termer	  definieras	  evoluHon	  som:	  	  

–  “Förändring	  över	  Hd	  i	  en	  eller	  flera	  ärvda	  egenskaper	  som	  
förs	  över	  i	  populaHoner	  eller	  individer	  i	  populaHoner”	  

–  “Naturlig	  selekHon	  (anpassning)	  är	  en	  process	  där	  
geneHska	  mutaHoner	  bildas	  och	  reproduceras”	  

–  “Organismer	  med	  egenskaper	  som	  ger	  dem	  fördel	  över	  
konkurrenter	  –	  tenderar	  aJ	  läJare	  föra	  dessa	  egenskaper	  
vidare	  Hll	  nästa	  generaHon”	  

–  “Graden	  av	  anpassning	  mäts	  av	  en	  organisms	  förmåga	  aJ	  
överleva	  och	  reproducera	  sig”	  

•  Men	  det	  finns	  också	  “missanpassningar”	  som	  
reproducerar	  sig	  och	  otestade	  lösningar	  

	  



FunkHonalitet/raHonalitet	  



•  När	  evoluHon	  överförs	  Hll	  aJ	  studera	  samhälle	  
översäJs	  anpassning	  oha	  i	  termer	  av	  funkEonalitet/
raEonalitet	  
–  Kulturella	  uJryck	  och	  samhällelig	  organisaHon	  har	  som	  
“funkHon”	  aJ	  försäkra	  sig	  om	  samhällets	  överlevnad	  mot	  
bakgrund	  av	  miljömässiga	  funkHoner,	  det	  vill	  säga	  
företeelser	  som	  social	  organisaHon,	  religion	  och	  världsbild	  
kan	  förklaras	  mot	  bakgrund	  av	  anpassningar	  Hll	  miljö	  och	  
försörjningsmönster.	  	  

–  Vi	  människor	  är	  raHonella	  individer	  som	  hellre	  vill	  ha	  mer	  
än	  mindre	  av	  ngt	  man	  behöver/vill	  ha	  och	  som	  använder	  
den	  mest	  kosteffekHva	  säJet	  aJ	  uppnå	  deJa	  mål	  	  (raHonal	  
choice	  theory)	  

Exempel	  på	  resonemang	  



Seahenge, Tidig Bronsålder c. 2000 Bc, Norfolk Britain, ett träd har placerats 
upp och ned i vattnet, dess grenar har använts till att göra en palissad som 
verkar sakna ingång... 



Är	  5:an	  med	  nödvändighet	  en	  mer	  
funkHonell	  lösning	  än	  1:an?	  



•  Vi	  måste	  acceptera	  aJ	  vissa	  saker	  inte	  kan	  förklaras	  
uHfrån	  eJ	  för	  oss	  ”logiska	  resonemang”	  	  

•  Tanken	  på	  ”effekHvitet”	  och	  ”raHonalitet”	  är	  eJ	  
modernt	  påfund	  	  

–  för	  många	  samhällen	  historiskt	  (och	  idag)	  så	  är	  deJa	  eJ	  främmande	  säJ	  aJ	  tänka/eller	  
snarare	  det	  finns	  helt	  andra	  ”raHonella”	  förklaringar.	  

•  AJ	  ”över-‐raHonalisera”	  historien	  kan	  ha	  obehagliga	  
bi-‐effekter	  
–  Det	  finns	  många	  exempel	  på	  hur	  forskare	  försöker	  uHfrån	  eJ	  modern	  

perspekHv	  raHonalisera	  företeelser	  som	  för	  oss	  kan	  verka	  ”ologiska”	  
–  Ex	  kannibalism,	  som	  förklaras	  som	  eJ	  säJ	  aJ	  reglera	  befolkningsmängd	  
–  Ex	  Diamonds	  ”raHonella”	  förklaring	  Hll	  Rwandas	  folkmord	  i	  Kollaps,	  där	  han	  menar	  aJ	  

folkmord	  ibland	  kan	  behövas	  för	  aJ	  minska	  befolkningstryck	  
–  Eller	  miljöhistoriker	  som	  menar	  aJ	  kastsystemet	  är	  eJ	  ekologisk	  bra	  ehersom	  olika	  

grupper	  då	  fyller	  olika	  ”ekologiska	  nischer”	  

•  Det	  som	  händer	  när	  man	  kommer	  med	  sådana	  
förklaringar	  är	  aJ	  man	  säger	  aJ	  kannibalism,	  
folkmord	  och	  kastsystem	  är	  väl	  anpassade	  
insHtuHoner	  för	  aJ	  förvalta	  miljön!	  Vad	  är	  det	  då	  
man	  förmedlar?	  



Samhälle	  och	  kultur	  



Det	  är	  individer	  som	  agerar	  
inte	  ”Samhällen”	  eller	  
”kulturer”	  
	  
Ändå	  verkar	  det	  i	  historien	  
som	  om	  det	  är	  
samhällen	  som	  förändras?	  
	  
Hur	  går	  det	  Hll,	  hur	  
förhåller	  ni	  själva	  er	  Hll	  
samhället	  ni	  är	  en	  del	  av?	  	  
	  
	  
	  
	  



Hur	  samverkar	  individ,	  samhälle,	  
kulturella	  uJryck	  i	  ex	  materiell	  
kultur	  eller	  samhälleliga	  normer?	  



•  Samhället	  består	  av	  olika	  individer/aktörer	  
•  Och	  relaHoner	  mellan	  individer	  
•  EJ	  samhälle	  kan	  vara	  organiserat	  på	  många	  olika	  
säJ	  

	  
	  

Hur fattas och genomförs beslut i dessa olika organisationer? Hur sker förändring i 
dessa olika organisationer? 



Etnicitet	  



Kultur,	  etnicitet	  och	  biologi	  är	  INTE	  
samma	  sak!	  

•  Historia	  används	  allHd	  för	  aJ	  legiHmera	  vår	  nuHd	  	  
•  Det	  bästa	  exemplet	  är	  NaHonalisHsk	  historieskrivning	  
•  Ex:	  Kossina	  och	  tanken	  om	  den	  ariska	  rasen	  och	  dess	  
historiska	  utbredning	  Nazismens	  Tyskland	  

•  ”Uppfinnandet”	  av	  etniska	  grupper	  av	  
kolonialmakterna	  och	  senHda	  etniska	  klassifikaHoner	  
som	  ”spåras”	  i	  historien	  	  
– Ex	  Rwanda,	  Bosnien-‐Serbien	  m	  fl.	  

•  Därför	  ska	  man	  också	  vara	  vaksam	  och	  kriEsk	  
när	  man	  använder	  begrepp	  som	  etnicitet/
kultur	  och	  sä2er	  det	  i	  e2	  historiskt	  
sammanhang	  



Natur/miljö	  



Även	  Natur	  har	  en	  historia	  
•  Dels	  i	  form	  av	  det	  fysiska	  landskapet	  som	  allHd	  
förändras	  och	  som	  formats	  av	  historiska	  
förändringar	  

•  Dels	  för	  aJ	  vi	  i	  olika	  Hder	  har	  definierat	  
”natur”	  och	  ”miljö”	  på	  olika	  säJ	  
– Tex	  under	  1700-‐1800	  talet	  i	  Europa	  definieras	  
många	  av	  de	  folk	  som	  förslavades	  som	  ”natur”/
djur	  

–  Idag	  använder	  	  vi	  samma	  uJryck	  och	  begrepp	  när	  
vi	  talar	  människans	  och	  ”djurens	  rä\gheter”  	  



”Natur”	  kan/har	  använts	  som	  
poliHskt	  vapen	  

•  Industrialisering	  i	  Europa=	  Industrier	  behövde	  
arbetare	  
•  AlternaHv	  försörjning/blandnäring	  förbjöds	  	  
•  England:	  småjordbrukares	  land	  beslagtogs	  (se	  Radkau	  

2008)	  

•  Etablering	  av	  de	  första	  naturparkerna	  
•  Eg.	  Kruger	  park,	  Sydafrika,	  	  så	  diskuterades	  det	  öppet	  på	  

möten	  aJ”the	  naHves	  were	  allowed	  to	  live	  of	  the	  hunt	  
they	  would	  not	  be	  interested	  in	  working	  the	  mines	  or	  
industry”	  	  

•  Miljövård	  idag	  
•  TvångsförlyJningar	  och	  landgrabbing	  moHveras	  av	  

miljövårdsargument	  



Emanuelsson (2009). The rural landscape of Europe 

Alla landskap har formats och omformats av människan! 



Miljöhistoria	  Sverige	  

Bild från Welinder, S, Pedersen E.A. och Myrdal J (reds). Jordbrukets första femtusen år, 4000 
f. kr-1000 e.kr. Det svenska jordbrukets historia, 21-43. (kopia i pärm) 



Bild från Welinder, S, Pedersen E.A. och Myrdal J (reds). Jordbrukets första femtusen år, 4000 
f. kr-1000 e.kr. Det svenska jordbrukets historia, 21-43. (kopia i pärm) 

Miljöhistoria	  Sverige	  





Exempel	  på	  återkommande	  
debaJer	  





•  SeparaHon	  mellan	  människa-‐natur/sinnevärld-‐fysisk	  värld	  
–  BroJades	  redan	  Sokrates	  med	  400	  f.kr	  och	  han	  sa	  aJ	  det	  var	  en	  

gammal	  fråga	  redan	  då	  	  	  

•  Har	  återkommit	  genom	  historien	  
–  Aristoteles	  hade	  som	  ambiHonen	  aJ	  förstå	  och	  förklara	  naturen,	  

naturen	  kunde	  förstås	  av	  människan	  ehersom	  den	  var	  ”raHonell”	  –	  
”naturen	  gör	  inget	  slumpmässigt”	  

–  En	  tanke	  som	  lyhes	  fram	  igen	  under	  upplysningen	  (1700-‐tal)	  och	  som	  
lade	  grunden	  för	  vetenskaperna	  

•  Men	  samHdigt	  har	  det	  också	  genom	  Hden	  funnits	  riktningar	  
som	  har	  sökt	  aJ	  förena	  människa	  och	  natur	  
–  Ex	  mysterierna,	  phytagoreer	  	  under	  anHken	  
–  Kristna	  riktningar	  under	  medelHden	  
–  RomanHken	  under	  1800-‐tal	  
–  Ekofeminism	  idag	  

 
Läs mer i Ponting! 

Människa-‐Natur	  



Stadsplanering	  
	  

Inga tecken på en central ledare, ledarskap förmodligen baserat på 
släktskapsystem	  
Läs	  mer	  Scarre	  2005.	  The	  Human	  Past..	  

Jericho (9600-7000 f kr),  



”Världens	  överlevnadsproblem	  på	  2000-‐talet	  är	  i	  högsta	  grad	  eJ	  
stadsbyggnadsproblem”	  (Sörlin	  och	  Öckerman	  1998,	  103)	  



Tidiga	  stater	  i	  världen	  

Bild från Scarre, Chris (red.), The world transformed: from foragers to farmers to states and empires. I: 
The Human Past: World Prehistory and the Development of Human Societies, London: Thames & 
Hudson, s. 194  
 



Harappa	  en	  stad	  utan	  ledare?	  
•  2600-‐1900	  f.	  Kr,	  Indus	  

dalen	  
•  23	  500	  invånare	  som	  mest	  
•  Muromgärdade	  städer	  
•  Tydlig	  stadsplanering	  
•  Dräneringsystem	  och	  

rinnande	  vaJen	  	  
•  Kommunala	  bad	  
•  Handel	  
•  Ingen	  tydligt	  centralt	  

ledarskap!	  



Gröna	  städer?	  

•  Maya	  
–  Befolkningstryck	  som	  vid	  dess	  
höjdpunkt	  beräknas	  	  mostvara	  
dagens	  Los	  Angeles	  eller	  tom	  Kina	  

–  Städerna	  var	  helt	  försörjda	  av	  
jordbruksekonomin,	  dvs	  
stadsborna	  var	  också	  jordbrukare	  

– Dvs	  istället	  för	  aJ	  fråga	  oss	  varför	  
dessa	  städer	  kollapsade	  så	  kanske	  
vi	  ska	  fråga	  hur	  man	  lyckades	  
föda	  en	  så	  stor	  befolkning	  så	  
länge	  



Jordbruket	  i	  världen	  

Kart	  modífierad	  från:	  Diamond,	  J.,	  Bellwood	  P.	  (2003).	  Farmers	  and	  
their	  Languages:	  the	  first	  expansions.	  	  

X	  



DebaJ	  om	  försörjning	  
•  För	  eller	  emot	  (konvenHonellt)	  jordbruk	  

–  Jordbruk	  hade	  synligt	  negaHva	  hälsoeffekter	  
– Är	  mer	  arbetsintensivt	  
– Mer	  riskfyllt	  än	  aJ	  leva	  av	  vilda	  resurser	  
–  I	  vissa	  områden	  med	  negaHva	  effekter	  på	  miljö	  

•  Nya	  grödor,	  nya	  jordbrukstekniker	  etc	  
•  I	  anHkens	  rom	  fanns	  en	  debaJ	  om	  
blandodling	  vs	  monocropping	  som	  ekar	  den	  vi	  
har	  idag	  

•  Under	  kolonialismen	  återkom	  samma	  debaJ	  Jmfr Pontings förklaring av jordbrukets början med Scarre 2005, hur förklarar de olika författarna  
Jordbrukets början, hur skiljer de olika förklaringarna sig och varför? 





Mavörsörjning	  

•  Går	  det	  aJ	  lösa	  matbrist	  genom	  aJ	  odla	  mer	  
och	  mer	  effekHvt?	  



Mavörsörjning	  

•  Det	  finns	  ingen	  direkt	  koppling	  mellan	  
produkHon	  och	  Hllgång	  	  
– Svältkatastrofer	  under	  1900-‐talet	  (Amartya	  Sen)	  
– PotaHssvälten,	  Irland	  1800	  tal	  
– Bröduppror	  frankrike	  1700-‐tal	  

•  PosiHva	  exempel	  på	  förebyggande	  och	  
reglering	  
– Kina	  1700-‐tal	  reglering	  av	  handel	  med	  säd	  och	  
statliga	  förråd	  



Omställningar?	  
•  Flera	  exempel	  i	  historien	  på	  samhälleliga	  omställningar	  
(både	  i	  liten	  skala	  och	  global	  skala)	  

•  Det	  finns	  också	  flera	  exempel	  på	  vad	  som	  kan	  hända	  
om	  en	  nödvändig	  omställning	  inte	  sker	  i	  Hd	  
–  Påskön?	  
–  Flera	  exempel	  i	  PonHng	  på	  ”samhälliga	  kollapser”	  
–  I	  mindre	  skala	  finns	  det	  också	  exempel	  på	  vad	  som	  kan	  
hända	  om	  omställningen	  sker	  för	  långsam	  

•  Omställning	  Hll	  stenkol	  i	  Englandsindustri	  skedde	  först	  långt	  
eher	  det	  aJ	  kol	  hade	  blivit	  en	  bristvara	  (PonHng,	  2007)	  

•  Den	  ”bästa”	  lösningen	  är	  inte	  allHd	  den	  som	  
anammas!	  
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