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En gammal
vikingaby på
Island.

Många förmoderna och
förhistoriska samhällen
verkar inte ha varit mycket
bättre än vårt eget på att
bevara naturresurser för
framtida generationer.

Miljö och
minne

Att skapa ett
långtidsperspektiv
på hållbarhetsfrågor
Foto Adobe Stock
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av reinhard hennig

E

kologisk hållbarhet diskuteras
vanligtvis med
hänsyn till framtida generationers
behov av tillgång
till naturresurser
och en intakt miljö. Men det är även
möjligt att gå den motsatta vägen:
att istället fråga om människor i det
förflutna använde naturresurser på
ett hållbart sätt, och huruvida det i
olika sorter av källmaterial möjligtvis
finns ett minne av de hållbarhetsrelaterade uppfattningarna och idéerna
som dessa människor hade. I denna
artikel diskuteras möjligheten till att
skapa ett sådant långtidsperspektiv
på hållbarhetsfrågor genom exemplet
av det vikingatida och medeltida Island. Arkeologisk och paleoekologisk
forskning om resursbruk och miljöförändringar i det förmoderna Island
tas som utgångspunkt, för att sedan
genom analysen av en medeltida
isländsk saga visa att den fornnordiska litteraturen innehåller ett minne
av förmoderna idéer om ekologisk
hållbarhet som i många hänseenden
liknar dem som finns idag.

håLLBArhEt och dEt FörFLutNA
Vad är egentligen hållbarhet? Det
finns så många definitioner av detta
begrepp att det är nödvändigt att
tydliggöra i varje diskussion om
hållbarhetsfrågor vad som egentligen
menas. Den mest kända och mest
inflytelserika definitionen av i alla
fall hållbar utveckling (sustainable
development) lades fram av FN:s
World Commission on Environment
and Development i den så kallade
Brundtland-rapporten med titeln
Our Common Future. Enligt denna
rapport är hållbar utveckling en form
av utveckling som täcker behoven av
nulevande människor utan att minska
kommande generationers möjligheter
att täcka sina egna behov.1 Denna
definition väcker kanske fler frågor än den besvarar. Vilka resurser
får användas på vilket sätt? Är det
överhuvudtaget tillåtet att förbruka
icke-förnybara resurser såsom olja,
kol och gas? Får ekosystem förändras
118

på ett oåterkalleligt sätt för att täcka
nutida behov? Hur kan vi veta vilka
behov framtida generationer kommer
att ha? Vad är egentligen ett ’behov’
– var precis går till exempel gränsen mellan täckandet av essentiella
mänskliga nödvändigheter och en
onödig lyxkonsumtion?
oavsett hur vi väljer att svara på
dessa frågor finns det en aspekt i
definitionen av hållbarhet och hållbar
utveckling som det i stort sett råder
enighet om: Alla diskussioner om
hållbarhet relaterar till framtida
generationer och till vårt ansvar
gentemot dem.2 Därmed förutsätter
hållbarhetsfrågor nödvändigtvis ett
långtidsperspektiv som överstiger
det vardagliga sättet att planera, vilket kanske ofta bara räcker fram tills
nästa helg, semester eller valperiod.
Det krävs att utvidga perspektivet
över många årtionden eller möjligtvis
även århundraden, och att planera
inte bara för sig själv, utan även för
barn, barnbarn och barnbarnsbarn
som ännu inte är födda.
men att fokusera på framtiden är
bara en möjlighet för att diskutera
frågor som rör ekologisk hållbarhet
och hållbar utveckling. En annan är
att även titta bakåt och ställa frågan hur människor i det förflutna
använde resurser och huruvida de
klarade (eller inte klarade) att täcka
sina behov på ett hållbart sätt utan
att förvärra senare generationers
livsvillkor. Det fanns och finns en vitt
spridd föreställning av att förindustriella samhällen generellt levde på
ett ekologiskt hållbart sätt, eftersom
de hade en mycket närmare och
direktare relation till naturen, och
eftersom de inte hade de möjligheterna till överkonsumtion som den
industriella produktionen skapade
i alla fall för den rikare delen av
mänskligheten. Under de senaste
åren har dock insikten ökat att detta
antagande ofta inte stämmer särskilt väl överens med verkligheten.
Tvärtemot: många förmoderna och
förhistoriska samhällen verkar inte
ha varit mycket bättre än vår eget på
att bevara naturresurser för framtida
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generationer. Den antagligen mest kända (fast också omstridda) skildringen av tidigare samhällens ohållbarhet är
Jared Diamonds bok Collapse (2005). I denna bok tematiserar Diamond ett större antal förmoderna samhällen
som enligt hans tolkning alla kollapsade på grund av att
de skadade sina naturliga miljöer och brukade naturresurser på ett ohållbart sätt, ibland i tillägg till en bristande
förmåga till att anpassa sig till klimatförändringar. Exemplen sträcker sig från Påskön via den centralamerikanska
Mayacivilisationen till de vikinga- och medeltida nordiska kolonierna på Grönland.
påskön, som är känd för de många stora stenstatyerna
(eller moai) som skapades av öns förmoderna befolkning, anser Diamond vara det tydligaste exemplet på ett
samhälle som förintade sig själv genom rovdrift på sina
naturresurser.3 Ön avskogades så småningom totalt – en
omfattande människogjord miljöförändring vilken enligt
Diamond ledde till massiv erosion, minskande möjligheter till jordbruk, ökande resursbrist, hungersnöd, befolkningsnedgång, inbördeskrig och även kannibalism.4
De förmoderna befolkningen på Påskön har beskrivits vara det tydligaste
exemplet på ett samhälle som förintade
sig själv genom rovdrift på sina naturresurser. Foto Adobe Stock.

Hur såg Påsköns
invånare själva på
sin miljö? Visste dessa
förmoderna människor
att deras sätt att
använda öns naturresurser inte var
hållbart på längre sikt?

FörModErNA MäNNISkorS tANkAr och IdéEr
oM håLLBArhEt
Det är svårt för den moderna miljöforskningen att förklara varför sådana ekologiska katastrofer som den på
Påskön inträffade redan i förmoderna samhällen. När
det inte finns några skriftliga källor är det i huvudsak
naturvetenskapliga och arkeologiska metoder som måste
användas för att rekonstruera vad som hände. Forskningen om klimatförändringar i det förflutna, den så kallade
paleoklimatologin, rekonstruerar tidigare epokers klimat
och ger oss till exempel upplysningar om hur starkt
klimatet fluktuerade under förmodern tid, och huruvida
detta kan ha påverkat mänskliga samhällen. Paleoekologin däremot utforskar tidigare ekosystem och deras
förändring genom tiderna. Genom till exempel analys av
pollen som finns avlagrad i träsk är det möjligt att säga
vilka arter som växte i ett visst område under en viss tid,
och på så sätt även att rekonstruera människogjorda förändringar av miljön som speglas i artssammansättningen.
Arkeologin ger oss insyn i vilka naturresurser människor
i tidigare samhällen hade till sitt förfogande, hur och till
vad de använde dem, och när det uppstod förändringar i
resursbruket.
dessa och liknande forskningsdiscipliner har under de
senaste årtionden enormt ökat vår kunskap om förmoderna samhällens resursbruk. Men det finns tydliga begränsningar för vad vi kan utforska med hjälp av naturvetenskapliga och arkeologiska metoder. Diamond konstaterar
själv att om ett samhälle klarar att hantera sina ekologiska
utmaningar bara till en viss del beror på de naturliga förutsättningarna som finns i den respektive miljön. Det som
i de flesta fallen är mest avgörande för förmågan till att
lösa problem är däremot sociala och kulturella aspekter,
såsom samhällsstrukturer och kulturella
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Det finns en annan ö där inte bara enorma miljöförändringar skedde i förmodern tid, utan där
det även utvecklades en mycket omfångsrik
och varierad skriftkultur: Island.

värderingar.5 Diamond skriver att han ofta undrade vad
den personen på Påskön som högg ner öns sista träd
sade eller tänkte medan hen höll på med det. 6 Och detta
är faktiskt en mycket relevant fråga: Hur såg Påsköns
invånare själva på sin miljö? Visste dessa förmoderna
människor att deras sätt att använda öns naturresurser
inte var hållbart på längre sikt? Eller förstörde de omedvetande den resursbas som de och efterföljande generationer var helt beroende av?
vi kommer nog aldrig att kunna få ett svar på detta,
eftersom det inte finns några skriftliga källor från den
tiden. Paleoekologin och arkeologin kan förklara vad som
hände på den rent materiella nivån, men de kan i bästa
fall bara spekulera över vad människor i det förflutna
tänkte och vilka föreställningar och idéer som la till grund
för deras beteende. Det enda som skulle kunna ge oss insyn i denna mera immateriella dimension av förmoderna
människa-miljö-förhållanden skulle vara skriftliga källor
från den tiden. Sådana existerar inte på Påskön. Men det
finns en annan ö där inte bara enorma miljöförändringar
skedde i förmodern tid, utan där det även utvecklades en
mycket omfångsrik och varierad skriftkultur: Island.
120

När Island koloniserades på allvar i
slutet av 800-talet såg ön helt annorlunda ut. Stora björkskogar täckte det mesta
av låglandet, och även en stor del av det
centrala höglandet var bevuxen med
vegetation. Mycket tyder på att de första
islänningarna omedvetet förorsakade
problematiska miljöförändringar och inte
anade att vegetationen och jordmånen på
Island var mycket ömtålig. Bilden är från
nationalparken Thingvellir. Foto Adobe
Stock.
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ISLANdS FörModErNA MILjö
och kuLturELLA MINNE
Island var en av världens sista större landytor
som koloniserades av människor. Fast att öns
belägenhet hade varit känt minst sedan flera
årtionden tidigare, började en stor utvandringsvåg dit inte förrän på 870-talet, och då huvudsakligen från Norge och de brittiska öarna.
Landet såg på den tiden mycket annorlunda
ut än hur vi känner det idag. Stora björkskogar
täckte det mesta av låglandet, och även en stor
del av det centrala höglandet var bevuxen med
vegetation. Det fanns rika naturresurser i form
av fåglar, fiskar, sälar, valrossar och drivved.
de som kom dit under vikingatiden var
bönder och de gjorde det de förstod sig bäst
på: att bygga upp en ekonomi som baserade på djurhållning och i viss grad på odling
av spannmål. De flesta skogarna höggs ned
eller brändes för att skapa ett öppet landskap
bestående huvudsakligen av betesmark, ängar
och de byggnader som hörde till vikingatida

bondgårdar. Nybyggarna tog med sig nöt, får,
hästar, grisar och getter och började odla korn,
vilket kunde mogna i det relativt varma klimatet som härskade på Island under vikingatiden.
De hade dock svårt med att bedöma det nya
landets kapacitet för denna sort av jordbruk,
och tillsammans med avskogningen skadade
överbetning genom de importerade husdjuren
den ömtåliga vegetationen på många ställen irreparabelt. Konsekvensen var en enorm
jorderosion särskilt i de högre liggande delarna
av landet. En hel del bondgårdar övergavs igen
efter bara några få generationer, troligtvis på
grund av den allvarliga erosionen runt omkring
som hade förstört själva livsgrundlaget för
bönderna som bodde där. Idag är mindre än
en procent av Islands yta täckt av skog, medan
nästan två tredjedelar är en sorts öken där nästan ingenting växer eftersom mera eller mindre
hela jordmånen har eroderats bort.
mycket tyder på att de första islänningarna
omedvetet förorsakade dessa problematiska
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miljöförändringar. De visste från sina hemländer
hur man använde naturresurser på ett hållbart
sätt, men kunde inte ana att vegetationen och
jordmånen på Island var mycket mera ömtåliga. När de insåg öns ekologiska begränsningar
ändrade de sina praktiker. Bland annat visar
de medeltida lagtexterna att man införde klara
regler för hur många får varje bonde fick ha
på de gemensamma betesmarkerna i höglandet, och under vilka perioder av året man över
huvud taget fick låta djuren beta där. Grisar och
getter, som skadade vegetationen och därmed i
längden jordmånen särskilt starkt, slutade man
nästan fullständigt med att hålla redan under
1000-talet. Dessutom finns det belägg för att en
hel del naturresurser användes på ett hållbart
sett alldeles från början. Mindre skogar fortsatte
att existera vid de flesta bondgårdarna upp tills
1700-talet, fast eller just på grund av att dem
kontinuerligt brukades för att täcka vardagsbehovet av ved och virke. Vid sjön Mývatn i norra
Island visade zooarkelogiska undersökningar att
det måste ha funnits effektiva regler för hur vattenfåglarnas ägg fick utnyttjas: Man tog bara så
många ägg från varje rede att fågelpopulationen
som helhet inte minskade, varmed denna viktiga
matresurs bevarades helt från den första mänskliga bosättningen i regionen tills modern tid. 7
det förmoderna island kan därmed anses
som ett exempel på både människogjorda
miljöproblem och framgångsrika försök på
en hållbar utveckling. Det som därutöver gör
Island till ett mycket spännande forskningsobjekt när det gäller att skapa ett långtidsperspektiv på hållbarhetsfrågor är att det där inte
bara finns ett omfångsrikt paleoekologiskt och
arkeologiskt källmaterial, men även en stor
rikedom av skriftliga texter redan från och
med medeltiden. De mest kända av dessa är
de så kallade islänningasagorna. De flesta av
dem skrevs under 1200-talet och 1300-talet,
men de handlar om tidsperioden från 800-talet
till 1000-talet och därmed om vikingatiden,
Islands första bebyggelse och landets kristnande, vilket skedde omkring årtusendeskiftet.
Texterna skildrar dock inte bara utvecklingen
av det isländska samhället, utan även hur det
ursprungliga naturlandskapet omvandlades till
ett kulturlandskap genom att de rika naturresurserna togs i bruk.
islänningasagorna ansågs länge som
mycket realistiska berättelser om det förflutna.
Under 1900-talet började man dock tvivla på
deras historiska källvärde, och sedan dess har
de oftast betraktats som framför allt litterära
122

texter. Många av islänningasagorna har stora
litterära kvaliteter och några av dem kan med
rätt anses tillhöra världslitteraturen. De utgör
en unik genre utan motsvarighet i resten av Europas medeltida litterära produktion. Men de
är samtidigt texter som står i en tydlig relation
till den icke-litterära världen de berättar om.
Island var ett land utan städer och utan någon
egentlig adel, där alla, även de som kunde läsa
och skriva, själva hade vuxit upp på en bondgård och därmed förvärvat intensiv kunskap
om den naturliga miljön och det dagliga resursbruket som var förknippat med jordbruket. Det
förklarar varför det i islänningasagorna finns
en rikedom av detaljer om människa-miljö-interaktioner som inte finns i liknande form i
andra medeltida texter. Sagorna bevarar så att
säga ett minne av den tidigare miljön, även om
detta minne inte nödvändigtvis är fullständigt
pålitligt. Levnadsvillkoren som islänningasagorna skildrar motsvarar i många fall hellre
den tid då sagorna skrevs än den tid de berättar
om. Men oavsett om vissa detaljer är faktum
eller fiktion, kan man med rätt säga att dessa
texter speglar idéer, narrativ och föreställningar
om det förflutna som fanns på Island – om inte
redan under vikingatiden så i alla fall under
medeltiden. De innehåller därmed ett kulturellt
minne, som alltid är konstruerat och därmed
inte nödvändigtvis realistiskt, men som ändå
kan ge oss en värdefull insyn i en förmodern
tankevärld. På det sättet ger islänningasagorna
oss också en mycket direktare insyn i förmoderna människors relation till sin naturliga miljö än
paleoekologiskt eller arkeologiskt källmaterial.
håLLBArhEtSFråGor
I EyrByGGjA SAGA
Men finns det även någonting i islänningasagorna som skulle kunna visa oss vilka föreställningar som fanns omkring hållbarhetsfrågor?
Först av allt måste sägas att det i det fornisländska språket inte fanns något begrepp som
motsvarar våra ord för ’hållbarhet’ eller ’hållbar
utveckling’. Men det betyder inte att det inte
fanns några sådana koncept. Att man, som redan nämnt, på många ställen klarade att ha ett
hållbart resursbruk över många århundraden
visar ju att det i alla fall fanns en insyn i hur
sådant kunde göras i praktiken. Och några av
islänningasagorna innehåller faktiskt berättelser som tematiserar en hållbarhetsproblematik,
även om de inte kallar den så.
ett särskilt intressant exempel finns i
Eyrbyggja saga, som antagligen skrevs någon
gång under första hälften av 1200 talet. Den är
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Bland annat visar
de medeltida
lagtexterna att
man införde klara
regler för hur många
får varje bonde fick
ha på de gemensamma
betesmarkerna
i höglandet.

en av de mest kända islänningasagorna och utspelar sig
huvudsakligen i Västisland. Berättelsen täcker tiden från
den första invandringen fram till 1030-talet. Sagan nämner många övernaturliga händelser, men de viktigaste
personerna i den har med stor sannolikhet verkligen levat
en gång.
eyrbyggja saga innehåller en berättelse om en
generationskonflikt mellan far och son, i vilken naturresurser och deras hållbara eller icke-hållbara bruk spelar
en central roll. Den centrala figuren i denna konflikt är
kallad Þórólfr. Han beskrivs som en aggressiv och orättvis
viking som, när han kom till Island, skaffade sig land
genom att i en tvekamp (en så kallad holmgång) döda en
äldre barnlös nybyggare. I denna kamp fick Þórólfr själv
ett bensår så att han alltid hinkade efteråt och därför fick
binamnet bægifótr (’lamben’). Þórólfrs enda son, Arnkell,
är redan vuxen och bor på en annan gård. Han beskrivs
i sagan som raka motsatsen av sin hätska och ganska
opopulära far: Han är vis, laglydig, hjälpvillig och mycket
omtyckt i hela regionen.
ju äldre Þórólfr blir, desto sämre blir relationen
mellan honom och Arnkell. En dag stjäl Þórólfr hö från
en granne och vägrar att betala för det. När Arnkell i den
resulterande tvisten ställer sig på grannens sida och låter
avrätta några av Þórólfrs slavar som denne hade skickat
för att döda grannen, kommer det till en öppen konflikt
mellan far och son. Þórólfr kräver att Arnkell ersätter slavarnas värde, men Arnkell vägrar. Då söker Þórólfr hjälp
mot sin egen son av en lokal hövding, Snorri, som bor på
gården Helgafell. Han erbjuder att i gengäld för rättsbistånd överlämna till Snorri en mycket värdefull skog på
udden Krákunes. Om denna skog heter det i sagan att den
är den ”den största dyrgripen i denna trakt.”8 Snorri anser
sig själv vara i trängande behov av skogen och tackar ja.

Foto Adobe Stock

men trots att Snorri i den följande rättssaken stödjer
Þórólfr och tvingar Arnkell till att betala en kompensation
till faren, är Þórólfr inte tillfreds och tycker att han har fått
för lite igen för skogen. I sagan berättas sedan det följande: ”Nu lät Snorri arbeta i skogen på Krákunes och hugga
mycket ved. Þórólfr bægifótr tyckte att skogen fördärvades. Han red ut till Helgafell och bad Snorri att ge honom
skogen tillbaka och sa att han bara hade lånat ut den, men
inte överlämnat den till honom.”9 När Snorri vägrar att
återlämna skogen, rider Þórólfr till Arnkell och uppmanar
honom att kräva skogen tillbaka. Fast att Arnkell tycker
att Snorri enligt lagen faktiskt verkligen inte har rätt till
skogen, vill han inte låta sig upphetsas av sin far. När
Þórólfr inser att han inte kan förmå Arnkell att ändra sin
uppfattning, rider han hem och dör av förbittring samma
kväll. Även efter detta fortsätter Snorri att låta hugga i
skogen, trots att den lagkunnige Arnkell nu gör klart att
han själv anser sig äga skogen som en del av sitt fadersarv. Detta leder till en våldsam konflikt omkring skogen,
vilken slutar med att Snorri låter döda Arnkell.
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eyrbyggja sagas historicitet kan betvivlas i många hänseenden. Men vad som är faktum eller fiktion är inte den
centrala frågan här. Det spelar egentligen inte ens någon
större roll om skogen på Krákunes verkligen funnits, och
om Þórólfr, Snorri och Arnkell tvistade om den med varandra. Det är någonting som vi aldrig kommer att kunna
säga med säkerhet. Däremot är en sak tydlig: Det finns
i denna berättelse ett narrativ om ansvarstagande mot
kommande generationer, och detta narrativ förknippas
med frågan om hållbarhet genom exemplet av skogsbruk.
Det som skildras i Eyrbyggja saga är en mycket drastisk
form av ohållbarhet: Inte bara förloras och fördärvas
naturresursen, det vill säga skogen, genom att den ges
till (eller tas över av) Snorri. Det dödas även den som
egentligen borde ha ärvt och kunnat använda denna skog
under sin livstid, och som sedan sin tur skulle ha nedärvt
skogen till sina efterkommande. Eftersom Arnkell dör
barnlös, tar därför inte bara skogen som en resurs slut,
utan även den manliga linjen i Þórólfrs familj som helhet.
berättelsen visar därmed att det i det medeltida
Island fanns en diskurs om hållbarhetsfrågor – en diskurs som var särskilt förknippad med frågan om rättvisa
mellan generationerna angående bruket och bevarandet
av naturresurser. I Eyrbyggja saga skildras hur en resurs
förloras genom oansvarigt beteende av den äldre generationen, som därmed skadar alla de följande generationerna. Och denna skildring visar också att sådant beteende
ansågs som ett klart normbrott i det medeltida Island.
För fast att det inte kommenteras direkt på det sättet, blir
det i sagan tydligt genom hur Þórólfr och Arnkell kontrasteras med varandra, vems beteende som är rätt och
vems som är fel. Þórólfr beskrivs genomgående som en
mycket elak och frånstötande person. Arnkell däremot
skildras som raka motsatsen av sin far. Han är vad den
svenska litteraturvetaren Lars Lönnroth har kallat en
”noble heathen”, en god hedning som genom sitt exemplariska beteende redan uppfyller de etiska kraven som
några år efter Arnkells död blir allmängiltiga på Island
genom landets kristnande.10 Hur konflikten om skogen på
Krákunes skildras i Eyrbyggja saga visar därmed att normen, i alla fall på den tiden då sagan skrevs, var samförstånd och rättvisa mellan generationerna, och att till detta
hörde plikten att bruka resurser på ett hållbart sätt för att
säkerställa att även framtida generationer kunde täcka
sina behov. Det är genom sagan att ett kulturellt minne
av denna förmoderna hållbarhetsdiskurs har bevarats.
Därmed ser vi också att Brundtland-rapportens definition
av hållbar utveckling inte är någonting modernt, utan att
den faktiskt bygger på en lång tradition. Ur islänningasagorna framgår det att liknande föreställningar redan
fanns i den medeltida Norden, oavsett faktumet att även
det förmoderna isländska samhället inte i varje hänseende
lyckades med att följa denna norm i praktiken.

Den isländska Eyrbyggja saga visar att
normen, i alla fall på den tiden då sagan
skrevs, var samförstånd och rättvisa
mellan generationerna, och att till detta
hörde plikten att bruka resurser på ett
hållbart sätt för att säkerställa att även
framtida generationer kunde täcka sina
behov. Foto Adobe Stock.

Utforskandet av
förmoderna
litterära texter
såsom islänningasagorna kommer
säkert inte att ge
oss några enkla
lösningar för vår egen
tids ekologiska problem.
Men det kan öka vår
insyn i dessa problems
komplexitet.

diskussionen av Eyrbyggja saga visar också att även
forskning om medeltida litteratur kan bidra till att skapa ett
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långtidsperspektiv på hållbarhet. Det framhävs
idag allt oftare att det inte längre räcker med naturvetenskaplig forskning om miljöfrågor, utan
att dessa frågor är så omfattande och så starkt
knutna till mänskliga samhällen och kulturer
att det också behövs fundamentala bidrag från
socialvetenskapen och humaniora till miljöforskningen.11 Under benämningen grön humaniora
(environmental humanities) håller just nu ett
helt nytt och interdisciplinärt forskningsfält
på att uppstå. Till grön humaniora räknas inte
bara etablerade ämnen såsom miljöhistoria och
miljöetik, utan också det relativt nya forskningsfältet ekokritik – det vill säga litteratur- och
kulturvetenskaplig forskning om miljöfrågor.
Utforskandet av förmoderna litterära texter
såsom islänningasagorna kommer säkert inte att
ge oss några enkla lösningar för vår egen tids
ekologiska problem. Men det kan öka vår insyn
i dessa problems komplexitet, och i hur tidigare
människor tänkte och skapade berättelser omkring hållbarhetsfrågor, vilka för dem var minst
lika viktiga som för oss idag.
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