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Ekologins amerikanska historia 
– rötter i storstad och öken

Sverker Sörlin

En solblå oktoberdag 1994, när lönnlöven glittrade, besökte jag Hubbard 
Brook i New Hampshire. Jag var i sällskap med idéhistoriker och natur-
geografer från Umeå universitet. Vi hade ett gemensamt intresse för mil-
jöhistoria och reste, med pengar från det statliga Rådet för grundutbild-
ning, till platser i New England som vi kunde ha glädje av i undervis-
ningen. Hubbard Brook var ett ekologiskt forskningslaboratorium i 
skala 1:1. Man studerade avrinningsområdet kring ett mindre vattendrag. 
Vart vi än vände oss i den uppvuxna blandskogen såg vi mätinstrument 
sticka upp ur marken eller sensorer som hängde i träden. 

Grundare av forskningsstationen var Herbert Bormann och Gene 
 Likens, växt- respektive sötvattenekolog. Hubbard Brooks karriär som 
ekologisk station inleddes på 1960-talet, då Gene Likens hade startat 
undersökningar bland annat inom ramen för the International Biology 
Program, IBP. Rötterna fanns emellertid i en äldre experimentanläggning 
som drivits av �orest Service sedan 1909. Ett huvudsyfte var att under-
söka transporten av näringsämnen genom ekosystemet. �orskningen i 
Hubbard Brook blev avgörande för att demonstrera förekomsten av sur 
nederbörd i USA under 1970-talet, vilket i debatten kopplades till skogar-
nas avtagande tillväxt. 

På 1980-talet utsågs stationen till en av ett dussintal long-term ecolo-
gical research projects, LTER, ett program som drevs, och ännu drivs, av 
National Science �oundation. LTER-projekt byggdes senare (från 1997) 
upp också i storstäder som Baltimore och Phoenix; studiet av städernas 
ekologi var i själva verket starkt inspirerat av den ”watershed ecology” 
som Bormann & Likens drivit i Hubbard Brook. Stadsekologin ville utöka 
ekologins räckvidd till att också omfatta samspelet mellan naturen och 
människan, en ambition som funnits alltsedan 1900-talets första årtion-
den, fast då med helt andra förtecken. Den kontroversielle Yale-ekologen 
Ellsworth Huntington gjorde ett misslyckat försök att inordna den geogra-
��ska och rashygieniska klimatdeterminism han valde att kalla ”human 
ecology” i det unga Ecological Society of America, som grundades 1915. 

Jag nämner Hubbard Brook eftersom stationen, med sin förhistoria och 
sina följdeffekter, i många väsentliga avseenden sammanfattar en huvud-
linje i amerikansk ekologi under hela 1900-talet. I varje fall så som den 
skildras av Sharon E. Kingsland i The Evolution of American Ecology, 
1890–2000 (2005), där Hubbard Brook är en återkommande referens. 
Det handlar om longitudinella fältstudier, om värderingen av mänsklig 
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påverkan och, kanske mest oväntat, om ekologins nära samband med 
staden. 

�ör till skillnad från många andra översikter av amerikansk ekologi, 
som brukar starta med akademisk ekologi i Mellanvästern, inleder Kings-
land sin studie mitt i metropolen, med en utförlig analys av tillkomsten 
av New York Botanical Gardens. Vid denna institution, grundad i Bronx 
med hjälp av privata donationer från USA:s klassiska industrikapitalister 
och från New Yorks  rika familjer, byggdes det upp en experimentell bio-
logi i stor skala, det som Janet Browne i andra delen av sin Darwinbio-
gra��, The Power of Place (2002), kallat 1800-talets ”big science”. Det 
mesta av idéerna, inklusive själva ekologin, och det mesta av de labora-
tiva metoderna inom växtfysiologi, morfologi och evolutionsbiologi, häm-
tades visserligen från Europa med namn som Karl Möbius, Hugo de Vries 
och Eugen Warming. Men i New York ville man förstås överträffa euro-
péerna och med hjälp av de goda ekonomiska resurserna hade man också 
möjligheten. �ch, som alltid i USA, det gällde för New York Botanical 
Gardens att slå sig in och ta en plats bland de etablerade institutionerna, 
främst Harvard, där Asa Gray lagt grunden en generation tidigare. 

Vid New York Botanical Gardens odlades under ledning av den impe-
riebyggande Nathaniel Lord Britton en storskalig och experimentell eko-
logi, med laboratoriearbete och stora expeditioner; en förebild var Kew 
Gardens. Men vid sidan av att fungera som nod i ett nätverk för insamling 
och växtförädling – Kews viktiga funktion i det brittiska imperiet – blev 
”the Garden” i New York ett centrum för de forskare som ville vidga 
växtstudiet till att omfatta interaktionen med omgivningen, miljön. �ors-
karna från New York reste flitigt och blev alltmer övertygade om att 
fältstudiet måste övergå från tillfälligt samlande och hemförande till en 
permanent fältverksamhet, där dynamiken och växtsamhällenas utveck-
ling på platsen stod i centrum. De pengar som New York-forskarna kun-
de skaffa från de resursstarka stiftelser som började ta form i USA i början 
av 1900-talet utgjorde den materiella grundvalen för strategin, som efter 
några årtionden hade gjort amerikansk ekologi världsledande. 

Det första beviset för att en ny era hade inträtt i amerikansk botanik 
blev The Desert Laboratory nära Tucson, Arizona, inrättat 1903. Det 
��nansierades av Carnegie Institution och fungerade i praktiken som en 
satellit till the Garden i New York, ledd i början av Daniel Trembly Mac-
Dougal. Vid ungefär samma tid växte det fram en praktisk ekologi vid de 
många jordbruksforskningsstationerna. En tredje födelseplats för ekologin 
var universitet i Mellanvästern: Chicago, Illinois, Michigan, Wisconsin, 
Nebraska, varav flera var land grant universities med starka band till 
jordbruk och praktiska tillämpningar. The Desert Laboratory å sin sida 
var en utpräglad grundforskningsinstitution som snabbt växte i status. 
När en imponerad Arthur Tansley besökte USA 1913 på en ekologisk 
studieresa började han vid New York Botanical Gardens och slutade vid 
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Desert Laboratory; dessa två institutioner inramade både geogra��skt och 
bildligen den vetenskapliga ekologin i landet. Bland de många som Mac-
Dougal lyckades locka till Tucson fanns Ellsworth Huntington, men ock-
så �rederic Clements, vars studier av växtsamhällenas etableringsprocess 
bildade skola. Hans Plant Succession (1911), byggd på studier vid Desert 
Laboratory, slog fast att varje växtsamhälle rörde sig mot ett jämviktstill-
stånd, en climax community. Detta växtsamhälle ��ck hos Clements nästan 
drag av en organism i själv, ett levande väsen, med en bestämd mix av 
arter i en bestämd omgivning. Positionen hade anhängare genom större 
delen av 1900-talet.

Med introduktionen av Clements övergår Kingslands bok från att vara 
en utvidgad institutionshistoria till att i huvudsak skildra ett antal spän-
ningsfält och debatter, de flesta igenkännbara från tidigare forskning om 
amerikansk ekologi, exempelvis Donald Worsters Nature’s Economy: A 
History of Ecological Ideas (1977, 2 uppl. Cambridge University Press 
1994, sv. övers., De ekologiska idéernas historia, SNS �örlag 1996), men 
här samlade till en framställning. På ett plan är denna dualiserande histo-
rieskrivning, med fokus på debatter och kontroverser, tyvärr alltför vanlig, 
och även denna bok skulle bli förutsägbar och snäv om det inte var för 
att Kingsland hade en god anledning till sina förenklingar. Hon är nämli-
gen på jakt efter något man kunde kalla ekologins implicita politik. Mot 
Clements ställer Kingsland först Huntington, vars expansionistiska eko-
logi med eugeniska övertoner Clements ogillade. En annan motståndare 
var Henry Cowles. Han hade studerat sanddyner i Indiana där han kunde 
experimentera med ”störningar” av växtsamhällen. Till skillnad från Cle-
ments fann Cowles att för varje störning tenderade successionen att ta en 
ny riktning. Det fanns likheter, men också skillnader. De ekologiska for-
mationernas sammansättning var inte deterministisk utan kreativ och 
oförutsägbar, menade Cowles.

Clements främste antagonist var dock utan tvivel Henry Gleason, även 
han verksam vid New York Botanical Garden. Gleason, som hade arbetat 
både i tropikerna och i skogar och prärier i Illinois och Michigan, uppfat-
tade Clements idé om en klimaxorganism närmast som vidskepelse. Det 
fanns ingen som helst progression i växtsamhällena, ansåg Gleason. Sna-
rast rådde slump och kaos. 

Ännu längre togs denna tankegång av James Malin, som var historiker 
i Kansas och ansåg att historia måste skrivas med en djup kännedom om 
de ekologiska villkoren i den region som skildrades. Malin insåg att det 
inträffat stora förändringar, inte minst på prärierna och att även indian-
erna hade påverkat dessa. Men framförallt var han en svuren ��ende till 
Clements, inte bara för att han ansåg dennes forskning svag – Clements 
skrifter hade länge fått kritik för enkla empiriska brister – och generali-
seringarna alldeles för svepande. 

Huvudskälet var ideologiskt. Clements tankar om organiska växtsam-
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hällen erinrade Malin om socialism. Clements var kanske inte alldeles 
främmande för liknelsen, han hade välkomnat det nya politiska klimatet 
med New Deal, som han uppfattade låg i linje med hans egna ekologiska 
idéer. Den natur Malin såg framför sig präglades istället av amerikansk 
individualism, där varje individ tog för sig, där ingen var privilegierad och 
där inget var förutbestämt. Det fanns heller inget ursprungstillstånd att 
längta tillbaka till eller skydda. Det fanns kort sagt ingen Natur, och följ-
aktligen var människans störningar inte så mycket att bry sig om. De 
moderna amerikanerna fullföljde bara ett skapelseverk som indianerna 
bedrivit i årtusenden och som jordbrukets och industrins USA accelere-
rade med teknikens hjälp. 

En liknande uppfattning, ytligt besett, hade den legendariske geografen 
Carl Sauer i Berkeley. Prärierna hade formats i ett långvarigt samspel mel-
lan den indianska befolkningens svedjebruk och det ursprungliga land-
skapet, som hade innehållit grässlätter men inte så omfattande. Sauer var 
emellertid djupt erkännsam mot urbefolkningen, denna hade på några 
årtusenden lyckats omvandla det nordamerikanska landskapet i stor ska-
la. De var alltså geogra��ska agenter, precis som européerna, och kunde 
inte nedvärderas som mindre företagsamma eller mindre tekniskt begå-
vade. Snarare tvärtom, ursprungsfolken var so��stikerade användare av 
teknik och med en fenomenal förmåga att utnyttja naturens krafter, främst 
elden, för sin försörjning. Sauers balanserade historical ecology blev den 
som överlevde bäst, kanske också därför att han distanserade sig från 
Malins patriotiska och ideologiska tolkningar. Sauer uppskattade också 
naturskyddet, vilket för Malin mest var ett uttryck för europeisk sentimen-
talitet.

Sauer tillhörde även pionjärerna bland de nu allt fler forskare och debat-
törer som efter andra världskriget tog ekologins observationer av lokal 
och regional förändring vidare till en större debatt om jordens och mänsk-
lighetens framtid. Det skall därför inte förvåna att Sauer blev den ledande 
organisatören av den stora konferensen Man’s Role in Changing the Face 
of the Earth, som hölls i Princeton 1955 och som gavs ut i bokform året 
därpå. Där deltog de flesta av tidens ledande amerikanska ekologer, geo-
grafer och andra som på olika sätt engagerade sig i frågor om samspelet 
mellan människan och naturen. Det var inte bara naturen som diskutera-
des. På nytt kom stadens problem i fokus genom befolkningstillväxt och 
urbanisering; ett av mötets pregnanta inlägg gjordes av Lewis Mumford, 
som efterfrågade mer forskning om ”the natural history of urbanization”. 

Kingsland har rätt i att konferensen hör till ekologins historia, om man 
med ekologi menar just den bredare frågan om det totala samspelet mel-
lan människan och samhället, frågor om naturresurshushållning, ekonomi 
och politik. I förlängningen av konferensens tema låg frågan om hur de 
institutioner skulle vara beskaffade som kunde upprätta ett fungerande 
samhälle där naturens grundvillkor inte rubbades på ett skadligt sätt. 
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Princeton-mötet var, kan man säga, naturforskarnas motsvarighet till 
ekonomernas och diplomaternas Bretton Woods-konferens, som hållits i 
New Hampshire ett drygt årtionde tidigare, och som upprättat den eko-
nomiska världsutvecklingens institutioner, Världsbanken, Internationella 
valutafonden.

Ungefär här börjar också ekologins nya karriär som favoritvetenskap 
bland de moderna sociala och politiska rörelserna, bland annat den tidiga 
miljörörelsen under 1960-talet. De inflytelserika bröderna Howard och 
Eugene �dum (huvudförfattare) skrev en lärobok, Fundamentals of Eco-
logy (1953), som användes vid universitet världen över och kom i ständigt 
nya upplagor, den senaste postumt 2004. Här användes begreppet ”eko-
system”, introducerat av Arthur Tansley 1935 (men egentligen formulerat 
av Roy Clapham flera år tidigare). �rdet kom i allt flitigare bruk under 
inspiration från systemteorin som kom att prägla ekologin under efter-
krigsdecennierna, inte minst när ekologin enrollerades som en strategisk 
vetenskap under det kalla kriget. Detta skedde, som Stephen Bocking visat 
i Ecologists and Environmental Politics (Yale University Press, 1997), med 
särskild intensitet vid plutoniumfabriken �ak Ridge Laboratory i Tennes-
see, där Stanley Auerbach ledde ett med tiden omfattande ekologiskt 
forskningsprogram som anknöt till det nya område som gick under be-
teckningen ”health physics”. Syftet var ytterst att kartlägga effekterna av 
radioaktivitet på djur, växter och människor. Inflytandet från tidens kyber-
netiska idéer var betydande och Norbert Wieners feedbackloopar trängde 
djupt in i studierna av hur de levande systemen hängde samman i närings-
vävar och näringskedjor, begrepp som nu kom i bruk, inte minst för att 
beskriva anrikningen av nukleära och toxiska material och den snabbt 
växande risken för människorna, som befann sig på den översta tro��ska 
nivån. Men principen var generell och ekologiska sammanhang, där stör-
ningar på ett ställe fortplantade sig i tid och rum, återgavs i läroböcker 
och tidskrifter i form av gra��ska scheman som påminde om elektricitet 
och mekanik. 

Ur denna forskningslinje uppstod med tiden ännu en dualism, mellan 
de matematiskt systembyggande ekologerna och dem som antog en mer 
organisk-holistisk position. Även denna diskussion hade ideologiska över-
toner och ingick i det allt mer politiserade debattklimatet på de amerikan-
ska universiteten. På 1970-talet vidgades ekologins anspråk ännu mer när 
Crawford S. Holling lanserade sitt begrepp resiliens. Nu kopplades kriser, 
katastrofer och mänsklig påverkan till ekologins repertoar – störningsbe-
greppet hade flyttat till makro-, för att inte säga global, nivå. Vad händer 
efter en störning? Vad ”tål” naturen? �rågor som dessa gick inte att be-
svara utan att det bredare samhällsekologiska perspektivet drogs in, och 
spänningar uppkom nu mellan dem som ville bredda ekologin mot ekono-
mi och samhällsforskning – följa Sauerlinjen – och dem som ville reservera 
ekologin för ett mer avgränsat biologiskt studium – linjen från Clements. 
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Som vanligt är det inte lätt att utkora segrare eller förlorare i historien, 
och kanske inte särskilt meningsfullt heller. Den restriktionistiska ekolo-
gin, om jag får kalla den så, har ännu sina utövare och sina tidskrifter och 
utgör en vital kraft i den moderna biologin. Men den expansionistiska 
ekologin är onekligen den som på senare år varit mest dynamisk och 
framförallt mest politiskt betydelsefull. Det ��nns knappast längre några 
gränser för vilka vetenskapliga allianser som ekologer ingår i för att förstå 
de sammanhang som utgör vår planets levande system. Ekologer arbetar 
numera för att skriva om historien tillsammans med arkeologer, antropo-
loger och professionella historiker. De är med och formulerar underlag till 
de samhällsinstitutioner som skall kunna klara både att ge incitament till 
ekonomisk expansion och samtidigt tillvarata naturens inbyggda skapar-
kraft. De deltar i omformuleringen av ekonomin till en hushållslära som 
inbegriper ekosystemtjänster och försöker prissätta och värdera alla de 
egenskaper som de livsuppehållande systemen besitter. Med denna rika 
repertoar blir de allt mer intressanta som rådgivare.

Sharon Kingsland säger sig ha ambitionen att följa ekologins väg till en 
akademisk disciplin, för det var ju inte självklart att Ernst Haeckels be-
grepp från 1867 skulle bilda grunden för en sådan omkring ett halvsekel 
senare; själv hade han ingen tanke på att det skulle ske, vare sig i Europa 
eller i Nya Världen. Denna ambition fullföljer hon förtjänstfullt, man får 
veta mycket om lärostolar, vetenskapliga skolbildningar, debatter som 
sagt, och om vad de amerikanska ekologerna faktiskt uträttade, deras 
karriärer och nätverk. Svårare har hon för att följa ekologin ut i samhäl-
let, se dess reella och potentiella betydelse. Här ��nns knappt ett ord om 
ekologins politik, utöver den metaforiska och ideologiska innebörd som 
refererades ovan, och ytterst litet sägs om naturskydd, miljörörelser och 
miljöpolitik. Kingsland studerar, skulle man kunna säga, ekologins utbuds-
sida men inte dess efterfrågesida (utom militärens behov), vilket gör att 
hon missar en del av de verkande orsakerna till att ekologin kunde bli så 
betydelsefull och lyckas så väl som disciplin. Dess expansion fortsätter för 
övrigt, fast ibland under nya benämningar som ”integrative biology”, ”eco 
system studies”, ”resilience research” etcetera. 

Ekologins historia i USA under 1900-talet kan förmodligen bara vär-
deras fullt ut om ytterligare ett halvt eller helt århundrade. Min prognos 
är att det då kommer att ha visat sig att ekologin var ännu viktigare än vi 
hittills har trott, trots att Kingsland hjälper oss att förstå dess stora bety-
delse. Djupast besett har ämnets vitalitet i vår tid att göra med insikten 
om det villkorliga och sköra i välstånd, frihet och fred. Mottagaren av 
Nobels fredspris 2004, Wangari Maathai från Kenya, citeras  på bokens 
sista sida ur sitt tacktal i �slo: ”...there can be no peace without equitable 
development; and there can be no development without sustainable ma-
nagement of the environment in a democratic and peaceful state”. Maat-
hai ��ck priset som ledare för Afrikas Green Belt Movement, som bygger 
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på idén om ekologiska korridorer, där hotade arter kan färdas och föröka 
sig även i exploaterade områden. Vid �N:s konferens om hållbar utveck-
ling 2002 i Johannesburg hade resiliensbegreppet blivit viktigt nog för att 
vara ett huvudbudskap från den svenska delegationen.

Det var inte självklart att ekologin, som började sin karriär med studiet 
av Mellanvästerns småsjöar (exempelvis Raymond Lindemans berömda 
studie av en sjö i Minnesota 1942) och sanddyner, och i smala ökenreser-
vat i Arizonas öken, skulle hamna i den internationella diplomatins och 
den höga politikens sfärer. Den kunde lika gärna ha blivit ett redskap för 
rasism och kolonialism, som Huntington ville och som den blev exempel-
vis i Sydafrika (se Peder Anker, Imperial Ecology: Environmental Order 
in the British Empire, 1895-1945, Harvard University Press 2001). Mikro-
miljöernas vetenskap blev på några generationer en forskning för plane-
tens fortbestånd, med samhällen, kulturer och allt. Det är ett sympatiskt 
anspråk, men förstås också både svårt och en smula riskabelt. När Kings-
land i bokens slutkapitel beskriver hur taffliga försöken ibland varit att 
integrera ekologi och samhällsvetenskap – till samhällsforskningens för-
fång, exempelvis i stadsstudierna i Phoenix och Baltimore – så är det 
därför också något av slavens viskning på triumfvagnen. 

Vem vet vad ekologi kan användas till i detta århundrade? I det just 
gångna har ekologin åstadkommit en politisk fjärilseffekt. Vad en handfull 
forskare mäter i en fuktig blandskog i New Hampshire skapar diploma-
tiska jordskred i Stockholm, Rio och Johannesburg. �m hur detta gått 
till, och om hur samband formats mellan lokal ekologisk kunskap och 
global politik, återstår det mesta att skriva.
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