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Easter Island   

• 2 olika berättelser om påskön 
– Ekocide 

• Ex Jared Diamond, Donald Hughes, Clive Pointing, Charles Redman 
...and many many many more 

– Genocide 
• Ex Terry Hunt, Peiser, Joachim Radkau 

• 2 olika berättelser om idag om framtiden 
– Varnande exempel om vad som händer med mänskligheten om 

vi inte förändras i tid  
• Easter Islanders were as, we are today, culprits of our own destruction 

– Levande exempel på hur Kolonialism and imperialism har 
förtryckt kultures och människor och lett dem in i fattigdom 

• Easter Islanders are victims the effects of which are still played out 
today  

För Ecocide berättelsen: Diamond J (2005), chapter 2, 79-119, För Genocide berättelsen: Peiser (2005). 
From Genocide to Ecocide: The Rape of Rapa Nui. ENERGY & ENVIRONMENT VOLUME 16 No.  



Den tredje berättelse är den som 
Påsköborna själva kan berätta 

 



Förståelse och speglingar 

• Vi kan bara försöka förstå historiska skeenden 
utifrån oss själva (detta kan kallas förförståelse).  

• Historia tenderar att vara vår nutids spegel 
(såsom vi känner världen idag känner vi den 
också i historien) 

• På detta sätt lurar vi oss själva att tro att det 
sätt på vilket världen är inrättad är ofrånkomlig 

• Men, om vi kan förstå de komplexa skeenden 
som skett i historien på ett annat sätt kanske vi 
också kan se nya lösningar på gamla problem 
 



  
”Den stora berättelsen” 

• Alla har vi ju redan en uppfattning av (miljö)historien 
i stora drag 

• lokala historier passas in i det som kan kallas den 
”stora historiska berättelsen” 

• Vissa stora berättelser är centrala i nästan all 
historieskrivning  

• Tex begreppet utveckling 

 

• Vad associerar ni till när ni hör begreppet utveckling? 

   



Traditionell global miljöhistoria? 

Ej bofasta                     Bofasthet                         Städer 

Liten befolkning             Större befolkning (byar)    Stor befolkning 

Ingen ledare (egalitär)    Hövdingadömen               Kungar 

Alla inbl i försörjning    Begynnande specialisering Ekonomisk specialisering 

X 

Industrialisering 

FRAMSTEG! 



  

” När överlevnaden var säkrad tog människan 

nästa kliv och började utveckla allt som vi idag 

förknippar med civilisation” 

  

”The Neolithic Revolution and The Industrial 

Revolution are the two major revolutions mankind 

has gone through to reach what we are today.”  

 

“Allt eftersom nya uppfinningar lanserades kan 

man se ett tydligt band av utveckling som har lett 

till industriella revolutionens frammarsch”.  

  

  
Citat från förra årets studenter 



Denna berättelse 

• Förhindrar oss ifrån att förstå historien 

• Liksom den förhindrar oss att förstå vår samtid 

• Ett exempel är det sätt på vilket 
industrialisering ofta framställs som ett 
”utvecklingssteg” där inte andra delar av 
världen ön väst har ”hängt med” 

• Eller iden om att kolonisering är något som 
hör det förflutna till 



Citat från förra året om 
industrialiseringen 

Ett återkommande påstående är att: 

• ”Industrialiseringen hände på 1800-talet i 
Europa och är nu på väg att hända i andra 
delar av världen” 

•  ” Än har inte alla länder kommit till den punkt 
där en industriell revolution har blivit aktuell” 

 



Industrialismen ett globalt fenomen 

• De flesta delar av världen berördes av en industriella 
revolutionen men på olika sätt och i olika hög grad.  

• I städerna växte industrier fram, gruvindustrier 
utvecklades, transporters och handelsvägar 
effektiviserads osv osv.  

• Kolonialländerna var en MKT viktig marknad för de 
produkter som tillverkades i Europa och 
Nordamerika.  

• Kolonialländerna började odla cashcrops som svar på 
industrialseringen 

• Samhällstrukturen i de koloniala länderna 
förändrades liksom den gjorde i Europa.  

 



Kolonialism och (ny) kolonialism 

• Kolonialismen var inte bara något som hände i 
historien. Det finns också ”koloniala” eller ”ny-
koloniala” maktstrukter i vår samtid.  

•  Viktigt är också att”Kolonialism” och dominerande 

tankestrukturer påverkade inte bara de koloniserade länderna 
och ursprungsbefolkningar utan också befolkningen i Europa. 

• Varifrån kom tex arbetarna i industrierna? Hur behandlades 
de? Den individuella frihet som borgarna försökte förhandla 
sig till, kanske gällde alla på pappret men hur såg det ut i 
praktiken? Hur skapade länder som England och Sverige 
arbetskraft. Vilka effekter hade det ständiga behovet av 
arbetskraft på småjordbruk och blandnäringar? 

  

 



Historia är politisk 

• Historia används alltid för att legitimera vår nutid  

• Det bästa exemplet är Nationalistisk historieskrivning 

• Ex: Kossina och tanken om den ariska rasen och dess 
historiska utbredning Nazismens Tyskland 

• ”Uppfinnandet” av etniska grupper av 
kolonialmakterna och Sentida etniska klassifikationer 
som ”spåras” i historien  

– Ex Rwanda, Bosnien-Serbien m fl. 

• Därför ska man också vara vaksam och kritisk 
när man använder begrepp som etnicitet och 
sätter det i ett historiskt sammanhang 



 

There is: ”No universal history leads from savagery to 

humanitarianism but  there is one that leads from the slingshot 

to the megaton bomb” (Adorno 1973) 



Historien visar inte ”förnuftets och 
humanismens seger” utan snarast på det 
systematiska förtrycket av natur och människa. 

 

Det systematiska förtrycket av naturen och 
exploateringen och dominansen av andra 
människor har gått hand i hand i historien! 
 

Horkheimer, M. & Adorno T.U. ([1947] 1997). Upplysningens dialektik.  

Förtryck av människa och natur 



Ett försök till definition av 
miljöhistoria 

• Miljöhistoria är ett brett ämne men om det finns ett 
gemensamt syfte så är det just att visa att människa och miljö 
hänger samman! 

• Studerar samverkan mellan människa och miljö över tid och 
rum 

– Dels hur mänskliga samhällen påverkats av och påverkat miljön 

– Dels hur mänskliga samhällen har beskrivit miljö/natur eller naturfenomen genom tid 

– Eller debatterat miljöproblem genom tid 

• Men syftet med detta block är inte att bekräfta det ni redan 
visste utan att utmana er förförståelse och världsbild 

• Som jag ser det ger miljöhistoria perspektiv och uppslag på 
hur man ska bygga en ny värld och inte ständigt repetera 
gamla strukturer 

 



Frågor inför detta block 

• Finns det (vilka) centrala idéer om människa-natur 
genom tid som har påverkat eller påverkar samhället? 

• Vad är det som skapar grogrunden till förändring och 
hur sker den? 

• Finns det samhälleliga strukturer som gör att 
förändring blir mer långsam eller förhindras, (historiska 
och nutida exempel), eller snabbas på? 

• Vad finns det för återkommande debatter om 
människa-natur och vad kan vi lära oss om dessa 
debatter? 



Jordbrukets och städer: vad kan 
vi lära av historien 

Anneli Ekblom, inst för Arkeologi och 
antik historia, Uppsala Universitet, 

Hållbar utveckling A, 2011 



Hibbard et al  (2007) Group report: decadal timescales. I: Costanza R, 
Graumlich LJ och Steffen W (reds)- Sustainability and collapse: an 
integrated history and future of people on earth.Cambridge, MIT press, 
347  



Jordbruket bra eller dåligt? 

• Vissa menar att jordbruket är ”civilisationens moder”, dvs 
”det första steget i utvecklingen” av den moderna världen 
och som sådant en ”revolution” som var positiv 

• Andra forskare menar att jordbruket var det ”största 
misstaget” i människans historia  

• Värderingsberoende 
– Jordbruket gjorde att många fler människor kunde försörjas  
– av några få 
– Vilket ledde till en befolkningsökning 
– Det lade grunden för senare uppfinningar 
– Men med negativa effekter på både miljö och hälsa 

   



Jordbruket 

• Jordbruket kunde försörja många fler på mindre yta 
• Frigjorde delar av befolkningen som då kunde göra 

andra saker 
– Administration, ledarskap, prästerskap, hantverk  

• Förutsättning för framväxandet av städer 
– Som i sin tur krävde ytterliggare effektivisering av 

jordbruket 

• Jordbruket inget steg i utvecklingen och ingen avslutat 
process 

• Moderna samhällen idag har valt att inte bli 
jordbrukare (J & S, herdar) trots kontakter med 
jordbrukar samhällen 



Föremål för debatt 

• Oavsett hur och på vilket sätt (om) man blev jordbrukare 
har detta arbetskrävande och energimässigt låg-avkastande 
sätt att försörja sig på varit föremål för en ständig debatt 
– Vissa människor har valt än idag att inte bli bofasta, plantera 

eller hålla djur trots lång kontakt med jordbrukare 
• Antropologiska studier visa att vissa av dessa grupper har mer fritid, 

bättre hälsa, lägre barnadödlighet osv, osv 
• Men, de är också på vissa platser marginaliserade och har mer eller 

mindre tvingats att leva på ett ”traditionellt” sätt av omvärlden 

– andra håller djur och följer sina hjordar i landskapet men 
planterar inte  

– andra har valt att ha storindustri jordbruk 
– Andra har i historien ev ”testat” jordbruk, ex gropkeramisk 

kultur i Skandinavien, men sedan valt att istället leva på jakt och 
insamling 

 



Hur förändras samhällen och miljö i samband 
med att man blev jordbrukare? 

• Befolkningen blev större 
– Men var det befolkningsökning som drev fram jordbruket 
– eller jordbruket som drev fram en befolkningsökning? 
– Eller var det en samverkan mellan dessa orsaker?  

• Bofasthet 
– Medans J&S samhällen inte hade fasta boplatser, eller 

säsongsboplatser 
– Blev man i och med jordbruket mer bofast 
– Men vilket som kom först, skiljer sig i olika områden  



Hur förändras samhällen och miljö i samband 
med att man blev jordbrukare? 

• Bofasthet-större befolkning skapade större 
press på miljön 
– En stor mängd forskare menar att J&S samhällen i slutet av 

sista istiden (dvs c 12000 år sedan) var huvudsakligen 
ansvarig för försvinnandet av de stora däggdjuren på olika 
kontinenter, ex mammuten 

• ”the Pleistocene overkill” 

– Men jordbruket tros ha skapat en ännu större press på 
miljön 

– I många delar av världen så har jordbruket helt omskapat 
naturen, tex Greklands arkadiska landskap eller vår egen 
”natur” 

 



Sveriges vegetationshistoria 

Figur från Welinder, S  (2004) Det svenska jordbrukets historia. [4000 
f.Kr.-1000 e.Kr.]  Stockholm, natur & kultur. 

 



 

Men Bondens landskap 
Är också ett landskap med hög biodiversitet! 



Andra effekter 

• Större könsskillnader 
– Förslitningsskador hos kvinnor, kvinnor låsta vid 

hemmet  

• Större klasskillnader 
– Benmaterial visar att vissa individer svalt – andra inte 

• Negativa hälsoeffekter 
– Epidemier 

• Vår utbyte med de domesticerade djuren har skett 
också genom bakterier 

• Många av våra svåraste epidemier har överförts från de 
domesticerade djuren, genom att bakteristammar 
specialiserade på tex boskap har anpassat sig till den 
mänskliga kroppen 

– Bristsjukdomar 
• Jordbrukare tenderar att få fler bristsjukdomar, då deras 

kost är mer ensidig 

– Förslitningsskador, Karies, kortare längd, hög 
barnadödlighet, kortare livslängd 



Så varför blev man då jordbrukare? 

• Gradvis process, som har gått olika till på olika 
platser 

– dvs effekterna var inte synliga  

• Olika kombinationer av faktorer  

– (sociala, politiska, miljömässiga) 

• Många olika förklaringar: 

– Klimatförändring, befolkningsökning, bofasthet, 
ökande skillnader i social status... 

 



Jordbruket i världen 

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

X 



Karakteristika för domesticerbara arter  
växter & djur 

• Det ska inte ta för lång tid! 
• Morfologisk förändring 

– Större storlek på fröer/frukter 
– Domesticerade djur ser annorlunda ut än vilda föregångare 

• Djur måste vara socialiserade, dvs i sitt beteende 
vara känslig mot  en social hierarki 
– Ex flockbeteende  
– Människan betraktas som högst i rang 

• De domesticerade djuren bör äta mat från långt ner i 
pyramiden  
– Helst inte samma mat som människor 
– När vi idag ger våra djur säd att äta, kan man energimässigt säga att dagens 

djurhushållning har gjort många domesticerade djur (som tidigare var 
lämpliga) till “olämpliga” både ur hållbarhetssynpunkt och ekonomiskt 

 



Exempel på tidiga domesticerade arter 
Många platser 13000 fkr (eller långt tidigare)   hunden  

Främre Asien 11 000-8000 vete boskap 

    korn Getter 

    ärter Får 

Kina c. 7500 fkr ris gris 

    hirs silkesmask 

Mesoamerika 3500 fkr majs kalkon 

    bönor   

    squash   

Anderna och  3500 fkr potatis llama 

Amazonas   cassava marsvin 

Östra USA 2500 fkr solros, amaranth   

Sahel 5000 fr Sorgum boskap? 

    Hirs   

Tropiska västafrika 3000 fkr yams   

    oljepalmen?   

Etiopien ? kaffe, teff   

Nya Guinea 7000 fkr sockerrör   

    banan   

Efter: Diamond J. 1997. Guns, germs, and steel. Norton, NY. S. 100 med 
ändringar och tillägg 



Olika förklaringar till varför man 
började med jordbruk 

• Klimatförändring (ex Diamond 1997 + många fler…) 

– Den globala uppvärmningen under Holocene gjorde att många däggdjur dog ut – man 
började då experimentera med vilda växter och djur 

• Befolkningsbomben 
– Befolkningsökning gjorde att man började med jordbruk (Binford 1968 + många fler…) 

• Jordbruk som en tvingande faktor 
– Jordbruk kräver mer människor- hushåll skaffar fler barn – fler människor kräver mer jordbruk osv, 

osv (Boserup ?) 

– Jordbruk uppstår genom en slump – skapar ett överskott –  fler människor och byar och städer 
kommer till – man blir beroende av jordbruket etc, etc (Flannery 1973) 

• Ökande intresse för att uttrycka och stärka 
sociala hierarkier 

– Ökande social komplexitet hos J & S, handel & sociala hierarkier skapade intresse för 
jordbruksprodukter som status föremål (Bender 1978, Hayden 1995) 



• Syrien, vid Euphrat flodens strand 

• 11.000 -9,600 f kr: jägar-samlar by arkeobotaniker 
hittade vilt korn, linser, råg, pistage tillsammans med 
flertal malstenar. Osteologerna hittade stora 
mängder gasellben 

• Fördelningen av olika vilda växter visar att man har 
levt i Abu Huryera året om 

• Området överges 9,600-8,800 f kr 

• 8,800-7000 f kr en jordbrukarby. Odling av vete, 
korn, ärtor och linser. Ben av getter istället för gasell. 
Osteologerna hittar tecken på stor belastning i 
människoskeletten speciellt hos kvinnorna 

 

Tell Abu Hureyra 

Läs mer i Watkins (2005) Human past s. 214-

215  

x 



Social komplexitet 

• Barbara Bender (bördiga halvmånen, 1978)  

• Ökad social komplexitet hos J & S samhällen  

• Social hierarki och handel, utbyte & allianser  
– Skapar intresse för överproduktion och en ”delayed 

economy” 

• Jordbruksvaror som en status symbol  

• Handel av föremål liksom av naturresurser och mat 

• Byar växer fram redan innan domesticering och 
större byar (städer?) inom 1000 år efter de först 
tecknen på domesticering 



”The colombian exchange” 

 



”The Colombian exchange” 

Vasco da Gama och Ibn Majid 1497-1498 
  

Columbus 4 resor till mellan-amerika  
mellan 1492-1504 
 
  

Kontroll över 
importen från 
Indien, Sydostasien 
och Kina som 
tidigare skett 
genom 
mellanhänder 
 
  



Effekter av Colombian exchange och 
jordbruksrevolutioner 

• Potato (introduced to Europe in 1586 but grown as a crop from c. 1650) 

o Irland: potato became a staple crop for farmers. Potato, is nutritious, give high yield on even 
small farms and can be eaily stored. Landreforms left small hold farmers less land. All grain 
went, by law, for export to England. A potatopest (made worse by the fact that only one 
species of potato was grown) struck in 1840. 1 milion people died, and c. 1 milj 
emigrated to the new world (Montgomery 2007, 109).  

• Maize cultivation in southern Africa (Northern Cape) 
o Cultivation of maize expanded in northern Cape (South Africa) during the 19th 

century.  Often stated to be a ”green revolution” and encouraged by authorities 
and traders. But maize was cultivated as a ”famine crop” since it could be eaten 
green from the fields and it could be sold. Since people ate the seeds, there was 
nothing to plant the year after. – you had to plant maize the following year. 
Somtimes the crops of the following year was already sold for credit. Though 
maize cultivation had devastating effects on the environment people were locked 
in a vicious circle (Crais 2003). 

• Vete i USA 



Och städerna då? 

”Världens överlevnadsproblem på 2000-talet är i högsta grad ett stadsbyggnadsproblem” 
– ”det faktum att städer växer idag som en cancersvulst är ett symptom på illa 
fungerande samhällen” (Sörlin och Öckerman 1998, 103) 



Jericho (9600-7000 f kr) 
”den första staden”? 

 

Läs mer: Watkins, T (2005) From foragers to complex societies in Southwest Asia. I Scarre, 
Chris (red.), The Human Past: World Prehistory and the Development of Human Societies. 
London, Thames & Hudsont s. 224-225 
 



Çatalhöyük (7000-6000 f kr)  
 

Läs mer: Watkins, T (2005) From foragers to 
complex societies in Southwest Asia. I Scarre, Chris 
(red.), The Human Past: World Prehistory and the 
Development of Human Societies. London, Thames 
& Hudsont s. 224-225 
 
Eller  se http://www.catalhoyuk.com/  
 

http://www.catalhoyuk.com/


Vad krävs för att en stad ska bli till?  

• Hög befolkning 
• Jordbruk, eller en stabil försörjningsbas:  

– Som gör att vissa grupper i samhället kan ta på syssla med andra 
aktiviter än försörjning 

• Hantverk, Handel, Prästerskap 
• Administration och styrelse 

– mer folk, kräver mer konflikter, kräver fördelning och samordning av resurser  

• Omfördelning av resurser 
– Skatter, tribut  

• Dokumentation  
– Skrivkonst, eller andra former av dokumentation 

• Ledarskap  
• Administration och styrelse 

– mer folk, kräver mer konflikter, kräver fördelning och samordning av resurser  

• Ofta finns uppstår i de framväxande städerna så småningom en stark social 
och politisk hierarki, med en överklass och ett ledarskap som ärvs 

 
 

 
 



Från städerna växer stater fram så småningom 
(först som statsstater och sedan som sammanslutningar i större enheter) 

 

  

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  
 



Varför städer? 

• Städer ”populationsinks” 
– Hälsoproblem (kt folk = 

folksjukdomar) 

– Sanitetsproblem 

• Stora ekologiska fotavtryck 
(dvs den yta som krävs för att 
försörja en person) 
– Ex försaltning i Mesopotamien 

– Ex Import av trä från Babylon i 
de Mesopotamiska och 
Egyptiska städerna 

– EX Rom hade Egypten som 
”kornbod” 

 



Varför städer ? 

• Ekologisk och politisk instabilitet 
• Ekonomiskt och socialt/politiskt 

förtryck? 
– Varför överlämna en stor del av din 

produktion och självbestämmande till 
en ledare eller kung? 

• Olika förkaringar (dra gärna paralleller 
med dagens urbanisering?) 

– Beskydd 
– Handel 
– Arbete 
– ”Stadens lockelser” 
– Militär expansion? 
– Fler förslag??? 

Aztekernas sociala hierarki 



Städer har genom sin historia brottats 
med och löst hållbarhetsproblem 

• Maya 
– Befolkningstryck som vid dess höjdpunkt 

beräknas  mostvara dagens Los Angeles 
eller tom Kina 

– Byar och städer börjar växa fram c. 1000 BC och större byggnader c. 500 BC, 
skriftspråk från 400 BC, klassiska perioden 250-800 AD, när  de först kungarna 
och dynastierna omskrivs, monumentbyggande, stark social & politisk hierarki 

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

• Väst Afrika 
– Utspridda städer (dvs byar som växt 

samman till att fylla en funktion av en 
”stad” men som med eftersom den inte var 
så centraliserad ev hade ett mindre 
ekologiskt fotavtryck 

 



Ex antikens Rom 
• Rom var beroende av sina provinser 

– Beskattning av provinser (Egypten var tex Roms 
kornbod) 

– För naturresurser, ex trä 
 

• Tainters förklaring: 

• Detta gjorde att Rom var expansiv som stad 

• För att försörja Rom var Rom tvunget att 

”kolonisera” nya områden 

• Detta var till en början lönsamt, dvs det kom in mer 

till Rom än vad det gick ut 

• Men efter några år var man tvungen att bygga upp 

en administration och organisation också i de 

koloniserade områdena, dvs det gick nu ut mer ifrån 

Rom än vad det kom in 

• För att finansiera detta var Rom tvunget att 

expandera till nya områden 

• Osv, osv 
 

 

Rom: Växer fram från c. 500 f kr, reorganisation runt år 0 då Rom kom att bli 
centrum i Medelhavsvärlden, nådde sin höjdpunkt på 100-talet e kr 
 

 

Tainter, J. A. (2006). Social complexity and 
sustainability. Ecological complexity 3, 91-103 



Jordbruksutveckling 



Historiska debatter kring jordbruket 
• Idag: Är  ytterligare modernisering av jordbruket 

lösningen dvs mer Cashcrops, GMOs osv eller 
småskalighet en bättre lösning? 

• Antiken: paralleller i antiken till denna dagsaktuella 
debatt? 
• Ex mellan Latifundians förespråkare och dess kritiker 

• Eller mellan kritiken mot stora landägares användning av mark för 
bete kontra jordbruksproduktion 

• 1700 talets England 
• Malthus (1798) ”An essay on the principle on population growth” 

• Menade att befolkningen ökade snabbare än jordbruksproduktion 

• Fattigdom kan inte besegras med högre jordbruks produktivitet, förespråkade 
födelsekontroll och låga löner för arbetare 

• 1800 talet (globalt) 
• Småjordbruk och blandnäringar sågs som ett hinder för industriell utveckling 

eftersom industrierna behövde arbetskraft 

   



Debatten kring jordbruksutveckling i 
Rom 

• Debatter om smallhold familjejordbruk vs cashcrop jordbruk i Rom 
(Montgomery 2007, 56-65) 
C. 500 BC var en genomsnittlig gård 1-5 hektar och blandade grödor: 
säd, träd, bönor 

• Plogen blev vanlig, minskade arbetsbördan men ökade erosionen 
• Romarna trodde de kunde lösa problemet med teknologi 
• De positiva effekterna av plöjning betonades - när marken är dålig, plöj 

mer! 
• Jordbruksmanualer skrevs 200 f.kr som förespråkade maximering av 

avkastningen, som cashcropping av vin och oliver 
• Generellt så förespråkades stora plantager över småjordbruk som 

gradvis försvann när gårdar köptes upp av stora markägare, ett 
problem som också diskuterades i Roms samtid 

• Detta samtidigt som den jordbrukskulturen romantiserades i Rom och 
landsbygden sakta avfolkades 
 

 



Historiska debatter om förvaltning av 
naturresurser 

– the tragedy of the commons idén” (cf Hardin 
1968, repeterad i Diamond 2005 och kritiskt svar i 
Orstrom et al (1999).  

• Idag: landsbygdsutveckling i utvecklingsländer bygger 
helt på denna kontroversiella idé 

• England 1700 tal: Samma ide låg tex bakom 
jordägarsystemet i England från 1700-talet och framåt 
men privatiseringen av landsbygden hade katastrofala 
miljöeffekter (Montgomery 2007, Radkau 2007).  

• Antiken: Denna debatt fördes även under antiken kan vi 
lära oss ngt om denna debatt och vad den resulterade 
i? 



Historiska debatter om matsäkerhet 



Matsäkerhet 
• Hungersnöd är inte direkt relaterad till mattillgång 

eller matproduktion. Mat är en handelsvara och 
tillgänglighet är beroende av tillgång och 
"rättigheter” cf entitlements (Sen 1981) 
– ”Entitlements” kan innefatta allianser, labourcontracts, 

excchange .. 

• Detta innebär att det kan finnas gott om mat, men 
om du inte har ”entitlements to food" får du svälta 

• Historikern Beach (1994) hävdade att i södra Afrika 
men torkan var en regelbundet återkommande 
fenomen detta sällan lett till hungersnöd om de inte 
kombineras med politisk katastrof 
– I södra Afrika förkoloniala hungersnöd var sällsynt 

• Vad händer när en stor del av befolkningen har 
någon / liten rätt till mat? 



French revolution 1789–99 



Los Angeles 1992: Postmodern form av 
bröduppror enligt Mike Davis? 

Read more: Davis , Mike (1992). Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagination of Disaster. London, Vintage 

 



London 2011 



Diskussion: kan man lära av historien? 

• Många av de problem vi har idag är gamla som 
man genom historien har löst på olika sätt 
– Kan vi få perspektiv på ”hållbar utveckling” 

genom att bättre förstå historien? 
– Kan man lära av gamla lösningar på genom tiden 

aktuella problem? 
– Kan vi genom att tex studera en stads historia få 

uppslag på ”ny-gamla” lösningar på dessa 
problem? 

– Eller kan vi genom historiska studier bättre förstå 
förändring och strukturer som förhindrar 
förändring 
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