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Anmeldelse af bogen: Collapse. How societies choose to 

fail or survive. Jared Diamond Penguin Books, London 

2005. 575 pp.

Eftertænksomhed kan bedst beskrive min 
sindstilstand efter omhyggelig gennemlæs
ning af Diamond´s mesterværk. Han er 
ikke dommedagsprofet, men derimod en 
faglig kompetent professor med en særlig 
kompetence indenfor miljøhistorie. Den 
bruger han så overbevisende, at læseren 
hurtigt begynder at reflektere over klodens 
tilstand. Mange spørgsmål trænger sig på. 

• Vil vi opleve at samfund kollapser fordi kli
maet ændres markant ? Det er jo rimeligt 
veldokumenteret, at menneskelig aktivitet 
forårsager en opvarmning af kloden, så 
indlandsisen smelter.

Ny bog: Samfundets skæbne afhænger 
af balancen mellem topstyring og med-
forvaltning

Henrik rosendaHl kristiansen
• Vil vi opleve kollaps fordi klodens befolk

ning overstiger ressourcegrundlaget ? 
Det er jo en kendsgerning, at en stor del 
af verdens befolkning sulter fordi den 
regionale produktion af fødevarer ikke er 
tilstrækkelig i en stor del af verden.

• Vil vi opleve kollaps fordi miljøforholdene 
forringes, så f.eks. drikkevand og natur
materialer bliver mangelvarer. Det er en 
kendsgerning, at den økonomiske vækst i 
bl.a. Indien, Kina og Brasilien medfører et 
markant pres vandforsyningen og skovene.

Svarene blæser i vinden, mens globaliserin
gen breder sig som en hvirvelvind. Jeg ser for 
mig et skrækscenarium, hvor vinderne kan 
følge tabernes kollaps gennem de digitale me
dier. Konsekvensen af globaliseringen kan bå
 de være positiv og negativ. I bedste fald kan 
ressourcerne fordeles så de svage undgår hun
gersnød. Alternativt kommer de svage og 
kræver deres del af ressourcerne, en udvik

ling vi i stigende omgang ser i dag. I værste 
fald medfører den øgede mobilitet af menne
sker, fødevarer og penge m.m., at konkurren
cen blot bliver hårdere så de udvalgte vindere 
kan se konkurrenterne kollapse. 

Ingen hyggebog
Det er ikke en hyggebog til hængekøjen, men 
derimod en dybt seriøs bog med en række 
skæbnefortællinger om forskellige samfund 
som kollapsede efter århundreders storheds
tid. Det er en krævende bog som rummer så 
meget viden, at udbyttet er størst hvis der 
tages notater undervejs. I modsat fald vil læ
seren sandsynligvis miste overblikket, fordi 
tidsforløbet er meget langt og uden en tids
tabel er det svært at holde styr på de mange 
årstal. 

De arkæologiske vidnesbyrd er ikke præ
cise, men omfanget af materialet er så stort at 
det borer dybt ned i nogle af de mest drama
tiske begivenheder der fandt sted efter at 
Homo sapiens udviklede effektive jagttek

Boks 1: Fem medvirkende faktorer til et samfunds kollaps:

Faktor	 Eksempler	 	 	 	
Miljøødelæggelse	 Befolkningstilvækst,	øget	påvirkning	per	indbygger
	 Skovfældning,	problemer	med	forvaltning	af	vand
	 Jorderosion,	saltdannelse,	næringsudvaskning
	 Ødelæggelse	af	levesteder,	Udryddelse	af	dyr	og	planter
	 Større	fiske-	og	jagttryk	end	bestanden	kan	klare
	 Indførsel	af	fremmede	dyrearter	og	sygdomme

Klimaændring	 Den	lille	istid	1400-1800,	Global	opvarmning
Fjendtlighed	 Barbariske	angreb	på	civilisationen,	krigerisk	adfærd
Afhængighed	 Handelsbarrierer	eller	kollaps	hos	handelspartnere
Passivitet	 Manglende	erkendelse	af	problem,	handlingslammelse

Terminologi:	De	følgende	to	begreber	anvendes	i	vid	udstrækning	til	at	forklare	
miljøødelæggelse	.	Jeg	giver	følgende	forslag	til	oversættelse.

Fragility:	Susceptibility	to	damage	=	Skrøbelighed	(tålegrænse)
Resilience:	Potential	for	recovery	from	damage	=	Livskraft	(potentiale	for	na-
turgenopretning)
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nikker for 50,000 år siden. Under læsningen 
vælter associationerne frem med tankebil
leder af, hvordan de koloniserede områder 
klarede sig indtil katastrofen indtrådte og 
samfundet kollapsede på grund af en række 
faktorer (se boks 1). Masser af spørgsmål 
trænger sig på ved tærsklen til kollapset: 
Myrdede de hinanden ? Begik de kollektivt 
selvmord ? Hvor udbredt var kannibalisme ? 

Politisk budskab
Der er et vigtigt politisk budskab i bogen: 
Samfundets skæbne afhænger af balancen 
mellem topstyring og medforvaltning. Det 
fremgår af de enkelte skæbnefortællinger. 
Her er et par udvalgte:

1. Påskeøerne blev koloniseret omkring år 
900 og havde i storhedstiden 6,00030,000 
indbyggere. Det var en fatal brøler, at de 
udryddede hele skoven og det meste af de 
naturlige fødevarer forsvandt. Magtkampene 
blev manifesteret ved at fremstille og udstille 
de stereotypiske enorme stenstatuer som 
stadig står på øerne for at minde os om men
neskers stupiditet. Fra 1862 til 1863 kom euro
pæere til øerne og smittede med kopper. I 
1872 var der 111 indbyggere som havde over
levet sult, kannibalisme og ikkebæredygtig 
udnyttelse af ressourcerne.

2. Mangareva, Pitcairn og Henderson øerne 
blev koloniseret med en polynesisk befolk
ning omkring år 800. De tre øer var indbyrdes 
afhængige, fordi der var komplementære res
sourcer. F.eks. manglede Mangareva sten af 
høj kvalitet som de fandt på Pitcairn. Pitcairn 
manglede sortlæbet perleøsters (skallen blev 
anvendt som redskab) som de købte, når 
kanoer fra Mangareva kom på besøg. Der var 
en livlig handel med sten og fødevarer indtil 
1450. Så blev Henderson isoleret, muligvis 
fordi Mangareva havde fældet alle træerne og 
derfor ikke kunne fremstille kanoer. I 1606 
var alle øboerne på Henderson og Pitcairn 
uddøde. I 1797 var Mangarava kaotisk med 
borgerkrig, kronisk sult, kannibalisme og 
ådselsædere som gravede ligene op og spiste 
dem.

3. Vikingerne koloniserede Vinland, Nord 
Amerika, Grønland, Island, Orkney, Shetland 
og Færøerne. Det er særligt interessant, at 
Grønland både blev koloniseret med inuitter 
fra Kanada og med Erik den Røde som flygt
ede fra Island år 1000 og medbragte ca. 5,000 
Norsevikinger. De levede side om side med 
inuitterne, men vikingerne bar sig helt forkert 
ad. De brugte mange ressourcer på deres 
malkekøer i stedet for at lære at fange sæler, 

hvaler og fisk. Desuden brugte de store res
sourcer på at indføre kristendommen og 
bygge kirker. De var optaget af at importere 
unødvendig luksus og mindre optaget af 
at lære inuitternes primitive, men effektive 
levevis. De fældede vegetationen, forårsagede 
jorderosion og skar tørv. De bragte sig i en 
situation med mangel på tømmer, jern, våben 
og ikke mindst fødevarer.

Omkring år 1300 blev klimaet koldere, 
hvilket forringede mulighederne for at leve 
som mælkebønder p.g.a. mangel på hø. 
Havet frøs til før år 1420, så der kom ingen 
skibe med handelsvarer fra Bergen og Trond
heim, hvilket var katastrofalt. De blev tvunget 
til at slagte køerne og spise små vilde fugle, 
kaniner, nyfødte kalve og lam samt hundene. 
Befolkningen vandrede sandsynligvis mod de 
få gårde som stadig havde mad, men det var 
blot de sidste krampetrækninger før Norsevi
kingernes totale undergang. Det er paradok
salt, at inuitterne levede i bedste velgående 

blot nogle få hundrede kilometer derfra. De 
var bedre til at omstille sig og få det bedste ud 
af enhver situation.

Jeg har syntetiseret et scenarium for et sam
funds kollaps (Figur 1). Det er en selvforkla
rende illustration som skal vække associa
tioner hos læseren.

Læsere med interesse i miljøhistorie, miljø
politik, arkæologi og antropologi anbefales 
stærkt at læse bogen. På en skala fra 15 vur
deres den til 3,5. Den får 5 for det indholds
mæssige, men der mangler flere illustrationer 
og tabeller (som boks 1 og figur 1) der kan 
hjælpe læseren med at overskue tidsforløbet 
og de samfundsmæssige perspektiver. Der er 
til gengæld en imponerende henvisning til 
supplerende litteratur samt et udførligt in
deks som gør læsningen lettere.
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