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Klima og miljøhistorie 

Betenking for IAKH, Peder Anker 

 

Formålet med denne betenking er å danne grunnlag for en debatt internt i IAKH med hensyn 

til om Instituttet bør utlyse en stilling i Klima og miljøhistorie. Denne betenking tar ikke stilling 

til spørsmålet men søker isteden å beskrive fagfeltet. 

Klima og miljøpolitikk har vært det metodiske bakteppet for det meste av denne 

historieskrivingen. Grovt deles feltet i to hovedtilnærminger: antroposentrisk versus 

biosentrisk/økosentrisk/klimasentrisk historie. Den antroposentriske omhandler gjerne 

ressurshistorie, men også historien om hvordan mennesker har forstått naturen igjennom 

tidene slik som med vitenskap og teknologihistorie. Skillet mellom antroposentrisk og ikke 

antroposentrisk historie er mer å regne som akademisk merkelapper enn solide 

metodologisk ankerfester. Hva som er naturlig og menneskeskapt er gjenstand for historiske 

analyser, slik som i historiene om genmodifiserte dyr og planter eller forurenset natur. 

Likevel, hovedtyngden av klima og miljøhistorie søker å sette naturen i sentrum av 

fortellingen.  

Miljøhistorie 
I Norge var lakmustesten på om du var en biosentrisk eller økosentrisk tenker lenge 

ensbetydende med om du hadde vært med i lenkegjengene som forsøkte å stoppe Mardøla- 

og senere Alta-utbyggingene. Dette var det Næss kalte den ”dypøkologiske bevegelse” som 

skulle lede verden ut av den overhengende miljøkrisen, en bevegelse der Økologi, samfunn 

og livsstil sto sentralt.1 De søker å utvide menneskets sosiale forankring til også å innbefatte 

det økologiske fellesskap ved en erkjennelse av at alt henger sammen og at individet tar del i 

samlivet med naturen. Det handler om ”kunsten å lytte til naturens stemme,” som to sentrale 

miljøhistorikere i Norge, Dolly og Finn-Arne Jørgensen, utrykker det.2 Ved å skrive en 

økosentrisk historie gjennom identifisering og samfølelse med andre livsvesener kan en 

utvide både historikeren og leseren sin livsverden.  

I økosentrisk miljøhistorie er det vekselvirkningen mellom dyr, planter og mennesker det 

handler om, og da gjerne i forhold som omhandler mange. Klassikeren er William Cronons 

Changes in the Land: Indians, Colonists and the Ecology of New England fra 1983.3 

Istedenfor å analysere kolonitiden utfra bare skriftlige kilder, brukte Cronon undersøkelser av 
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jordsmonn fra økologiske forskere til å bedre og forstå historien. Det å kryssjekke skriftlige 

kilder opp mot naturvitenskaplige undersøkelser var radikalt. Historikere er dyktige i 

hermeneutiske øvelser for tolkning av tekst, men blir mer usikre når det kommer til lesning 

av jordprøver og treringer. Det var her Cronon bidro med en ny forståelse av amerikansk 

kolonitid, en forståelse som innebar en dreining vekk fra sosialhistorie mot en økologisk 

sentrert forståelse av fortiden.  

Cronons påfølgende bok, Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West fra 1991, har 

også vært viktig. I den søker han å forstå byen Chicago som et produkt av naturmiljøet rundt 

byen.4 Han fulgte råvarer produsert utenfor byen, slik som korn, kjøtt og trelast, og 

dokumenterte deres vei inn og ut av Chicago. Resultatet ble en ny forståelse av byen som 

en integrert del av økosystemet. Marc Ciocs øko-biografi om Rhinen er et annet kjent 

eksempel.5 I motsetning til Cronon, adopterte han biografien som standard. Han starter 

stilrent med å fortelle når elven ble født i geologisk tid, og ender boken med dens 

forestående død på grunn av forurensning i dag. Siden narrative er kjent for leseren fra 

biografier om mennesker, så blir det moralske budskapet forsterket av at elver – i motsetning 

til mennesker - ikke skal dø. 

Det finnes mange andre eksempler på denne økosentriske dreiningen i historiefaget. Politisk 

historie har, for eksempel, fått sitt motstykke i økopolitisk historie. En klassiker er Bonnie 

McCays Oyster Wars and the Public Trust fra 1998.6 Det er en rivende fortelling om hvordan 

både politikk og lov formes av ulike aktørers forsøk på å kontrollere innhøsting av østers, en 

art som aktivt unnviker seg slik kontroll. Nasjonalhistorie har også sin variant i miljøhistorie, 

der stolthet over et lands vakre natur kommer i fokus som, for eksempel, med skogenes 

miljøhistorie i Finland.7 Miljøhistorikere har tradisjonelt skrevet om dyr og landskapshistorie, 

og da gjerne knyttet til økologiske problemer og konflikter. I senere år har denne tendensen 

blitt utfordret av historikere som også har skrevet om luften, vannets, havene, klimaets og 

verdensrommets historie. Terje Tvedt har vært og er fortsatt en verdensledende historiker 

som eksemplifiserer denne utvidelsen, med flere verk om vannets historie, sist med boken 

Water and Society: Changing Perceptions of Social and Historical Development.8  

Miljøhistorie er med det en utvidelse av vanlig historie (hvis det finnes) der naturen blir en 

aktiv aktør som gjerne kommer i sentrum av fortellingen. Biografi, sosial og politisk historie, 

klassehistorie, kjønn og rasehistorie. You name it. Det kan alt sammen utvides til å bli 

miljøhistorie. Mens ressurshistorie, derimot, handler om menneskers bruk (eller mest 
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misbruk) av naturen som ressurs. Likevel, ressurshistorie som fag ble på 80tallet i praksis 

innlemmet i miljøhistorie. Denne syntesen var ikke drevet frem av metodiske refleksjoner, 

men derimot av en felles lesekrets og publikum i The American Society for Environmental 

History som ble etablert i 1977. Foreningens årlige møte ble hovedarena for faglig utveksling. 

Utover 90tallet kom det flere fagtidsskrifter og også et voksende arbeidsmarked. Slutten på 

den kalde krigen ble en viktig katalysator for feltet, med desillusjonerte marxistiske 

historikere som viktige promotører av faget. Miljøhistorie var for dem en ny mulighet for en 

materialistisk historieforståelseshorisont. Når klassekonflikt ble ut, ble miljøkonflikt inn. De 

som før skrev om utbytting av arbeiderklassen fant fornyelse i å skrive om utbytting av 

naturen, men beholdt den dialektiske materialistiske forståelsen av verden. Denne filosofiske 

grunnholdning utgjør fortsatt en viktig del av dagens miljøhistorikere, ikke minst blant den 

eldre garde som har vært lenge i faget. 

Det marxistiske bakteppet for miljøhistorie innebar en forståelse av miljøproblemenes dypere 

historie. Biologer tenker evolusjonært, så et langt tidsperspektiv inngår i deres 

grunnforståelse av verden. Marxister jobber etter en dialektisk historisk forståelse, der 

historiens gang fra jeger og samlere, jordbruk, føydalsamfunn, og industrialisme 

representerer historiens gang. Det biologiske og marxistiske tidsperspektivet er selvfølgelig 

ulikt, men har like fullt det til felles at begge ser historiens utvikling som en lang prosess. 

Startet miljøproblemene med overgang fra jeger og samler til jordbruk? Med kristne 

forestillinger i middelalderen om menneskers overlegenhet og rett til å herske over jorden? 

Med den industrielle revolusjon? Eller er miljøproblemene et produkt av sen-modernisme? 

Slike spørsmål har dominert miljøhistorien med vekslene svar der biologer og historikere har 

hørt hverandre. 

Klimahistorie 

Med klimadebatt har faget fått et fornyet fokus på lengere historiske trender, takket være 

historiefaglige bidrag fra naturvitenskapen. Tidstypisk var artikkel fra atmosfærekjemikeren 

Paul Crutzen som (re)introduserte forestillingen om at vi lever i en anthropocen geologisk 

epoke. Den industrielle revolusjon startet en prosess, argumenterte han, med utslipp av 

klimagasser som akselererte etter andre verdenskrig med en dramatisk økning rundt 

årtusenskiftet.9 Klimaforskerne kontrollerte med det den store fortellingen om historiens løp i 

det offentlige rom, mens faghistorikernes fragmenterte historieforståelse ble sett på som 

irrelevant, spesielt i miljødebatten. Historikere forsøker nå å ta igjen tapt terreng. Tidstypisk 

er The History Manifesto fra 2014 skrevet av Jo Guldi og David Armitage som går løs på det 

de kaller en “short termism” kultur i historiefaget som gjør det mulig for naturvitenskapen å 
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erobre offentlighetens forståelse av den lange historien.10 Når en gjennomsnittlig PhD i 

historie omhandler femtifem år, så er det kanskje ikke så rart at historikere ikke er den 

gruppen akademikere som kan si noe om de lange linjene.11 Guldi og Armitage 

argumenterer for at historikere bør utvikle metoder for å fortelle den lange fortellingen, slik at 

faget kan være relevant i offentlig debatt om nettopp klimaforandringer. Det å kritisere, 

problematisere, utdype og diskutere den miljø og klimahistorien som allerede dominerer 

offentlig debatt kan være en viktig oppgave. I Norge er Audun Dubdhals Klima, uår og kriser 

i Norge gjennom de siste 1000 år tidstypisk i det at den fokuserer på den rollen klimatiske 

sjokk har spilt i den lange norgeshistorien.12 Problemet med lang historie er, naturlig nok, 

faren for overfladisk analyse. Hva man vinner i lengen kan fort tapes i dybden. På den andre 

siden, fokusert historie om en kort tidsperiode kan ende opp med ikke å se skogen for bare 

trær. IAKH er et unikt Institutt i det at det omfatter både arkeologi, konservering og historie, 

og dermed muligheten for å tenke i lange og brede linjer.  

De fleste lange klima og miljøhistoriene har en bærekraftig start etterfulgt av en historie om 

gradvis nedbrytning av naturen, en prosess som har blitt forsterket av det industrielle 

samfunns konsum av fossile brensler. I dag står vi gjerne ved et “vendepunkt” før 

katastrofen kommer over oss med mindre vi gjør noe raskt. Dipesh Cahkrabarty er et 

eksempel på en prominent historiker som i grove trekk følger dette sporet i sitt krav om at 

historikere bør inkorporere miljø og karbonforbruk i sin metode.13 Som alternativ må nevnes 

at det er de som forsvarer et mer optimistisk klimahistoriesyn. Erlie Ellis, for eksempel, 

skriver at “we must not see the Anthropocene as a crisis, but as the beginning of a new 

geological epoch ripe with human-directed opportunity.”14 Vi mennesker har, mener Ellis, fra 

tidens morgen vist en fantastisk evne til å tilpasse oss naturen, og den lange historiens gang 

handler nettopp om dette. Ved å vise til arkeologiske studier fra pre-historisk tid 

argumenterer han for at menneskene alltid har kunnet finne løsninger for både ekstremt 

varmt og kaldt klima. 

Mellom det kritiske og det optimistiske historiesyn finnes det, selvfølgelig, ulike modifiserte 

varianter og presiseringer. En murstein i den pågående debatten har vært Geoffrey Parkers 

bok Global Crisis: War, Climate Change and Catastophe in the Seventeenth Century.15 Han 

har vist hvordan kaldere og lengre vintre samt våtere sommer på 1640 og 50tallet påvirket 

påvirker liv og politikk, og da mest i negativ betydning. Sviktende avlinger kan bety et være 
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eller ikke være for sosiale regimer. En like spennende studie er Sam White sin The Climate 

of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire som også viser klima sin betydning for det 

Ottomanske rikets politiske liv.16 Hva disse og flere andre studier har vist er at menneskers 

evne til å tilpasse seg klimaforandringer er sentralt for et samfunns overlevelse. Den 

underliggende moralske beskjeden til leseren i lys av dagens klimadebatt er vanskelig å ta 

feil av. 
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