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Mats Widgren 

I första delen av Det svenska jordbrukets historia ägnade vi några sidor åt att tillbakavisa det 
som många äldre översikter tagit som självklarhet – att det var klimatförsämringen under 
första årtusendet före Kristus – ”Fimbulvintern” – som ledde till ökad bofasthet och i grunden 
omdanade jordbruket. Vi ville visa att jordbrukets förändringar vid den tiden knappast kan 
förklaras som en effekt av klimatet. Så som järnåldersjordbruket tidigare har beskrivits i 
populärvetenskapliga översikter var det nödvändigt att vara tydlig. Drivkraften bakom de 
stora genomgripande förändringarna i jordbruk och bosättningen vid denna tid kan inte ha 
varit klimatförsämringen. 

Vi visade dels vad det var som gjort att fimbulvintern fått en så stor roll i tidigare 
historieskrivning: upptäckten av klimatförsämringen och stubblagren i myrarna, den 
fyndtomma perioden som skulle förklaras och den övertygande kraften i att 
klimatförsämringen faktiskt kunde ges ett namn utifrån Eddasagans text: ”Tre sådana vintrar 
följer på varandra och det är ingen sommar emellan” (Bergeron m.fl. 1956 och ref. där). Vi 
försökte också ge en någorlunda aktuell bild av klimatforskngens syn på vad som faktiskt hänt 
med klimatet under första årtusendet före Kristus och jämförde det med vad man visste om t. 
ex. Lilla Istiden. Vi sammanfattade klimatforskarnas bild på följande sätt 

”Om vi ska försöka sammanfatta dagens syn på klimatets förändringar under 
första årtusendet före Kristus så är det ingen tvekan om att det under denna tid 
inträffade flera perioder med genomsnittligt lägre temperatur. Det finns dock inget 
enkelt sätt att jämföra dem – när det gäller varaktighet och djup – med exempelvis 
den långt bättre dokumenterade Lilla istiden under 1600–1700-talen. Det finns 
alltså ännu inga säkra bevis för att temperatursvackorna under första årtusendet 
f.Kr. skulle vara mer omfattande eller mer definitiva till sin karaktär än den Lilla 
istiden.” (Pedersen & Widgren 1998, s. 250). 

Vi försökte också ge en bild av hur åkerbruk och boskapsskötsel generellt påverkas av 
klimatet och visade att det framförallt är vid den klimatiska gränsen för spannmålsodling som 
klimatförsämringar kan tänkas ha haft entydig effekt på skörden. Vi avslutade med att 
konstatera att 



“Klimatet ger alltså ingen enkel förklaring till jordbrukets utveckling. Under 
nästan hela den tid som det funnits jordbruk i Sverige har man undan för undan 
måst anpassa sig till sjunkande temperatur, men vi kan inte peka ut några tydliga 
språng i den utvecklingen. Mellan klimat och jordbruk finns människorna med sin 
uppsättning av sedvänjor, jordbrukskunnande, grödor och balans mellan åkerbruk 
och boskapsskötsel o.s.v. Det är det som blir bestämmande för hur väder och 
klimat påverkar jordbruket.” (Pedersen & Widgren 1998, s. 253) 

Den kanske största förklaringskraften som fimbulvintern en gång hade var att den förklarade 
varför fähusen infördes i Norden. Där kunde vi hänvisa till Janken Myrdals översikter som 
visade att fähusens införande är en av klimatförsämringen oberoende förändring av 
lantbruksproduktionen. Fodertillgången under vintern är bara en av de bakomliggande 
faktorerna. 

Vi tog alltså en klar ställning mot tidigare natur- och klimatdeterministiska förklaringar till 
jordbrukets utveckling. Vi menade att dynamiken i samhällsutvecklingen och i den tekniska 
utvecklingen var så stor att det inte behövdes några utifrån kommande faktorer som skulle 
förklara den.  

En abrupt klimatförändring i Nederländerna 850 år f.Kr. 

Drygt två år efter boken hade kommit ut fick jag ett brev från Bas van Geel i Nederländerna, 
som med förvåning hade läst vad vi skrivit och jämförde det med sina klargöranden av en 
mycket abrupt klimatförändring 850 kalenderår före Kristi födelse, som enligt vad han och 
hans kollegor visat hade en omfattande betydelse för bosättning och jordbruk (van Geel, 
Buurman & Waterbolk 1996). Bas van Geel har senare i en artikel tillsammans med Björn 
Berglund utvecklat hur klimatförsämringen 850 f.Kr skulle kunna ha påverkat samhälle och 
jordbruk (van Geel och Berglund 2000). 

van Geel och hans medförfattare beskriver alltså en abrupt klimatförändring i Nederländerna 
runt 2650 BP, d.v.s. mellan 850 och 760 kalenderår före Kristi födelse. Den ska ha lett till en 
höjning av grundvattenytan. Konsekvensen blev övergivandet av kustnära bosättningar där 
bebyggelsen – under den sista fasen av bosättningen – legat på artificiellt uppbyggda ”öar” 
s.k. terpen, som en anpassning till de fuktiga förhållandena. Men man kan också visa att det 
ungefär samtidigt sker en kolonisation av marskländerna i norra Nederländerna. 

van Geels resultat är intressant för vårt tidigare resonemang om fimbulvintern av två skäl. För 
det först ger han ett svar på den osäkerhet som tidigare förekommit om omfattningen och 
dateringen av klimatsvackorna under första årtusendet före Kristi födelse. Jag tolkar hans 
resultat, tillsammans med Karin Holmgrens vid detta symposium, som att de dels visar på en 
allmänt sjunkande medeltemperatur, men också på dels visar på mer kortvariga sekvenser av 
ett antal extremt kalla och fuktiga år under denna period. I Karin Holmgrens återgivning av en 
kurva över havsytetemperaturer i Norska havet finns en utveckling av temperaturen som jag 
tolkar som i överensstämmelse med van Geels resultat. 

För det andra så ger van Geel här ett påtagligt – visserligen lokalt – exempel på att skarpa 
klimatförändringar under första årtusendet före Kristi födelse faktiskt fick direkta, abrupta och 
genomgripande konsekvenser för en omfattande bebyggelse, men sannolik utflyttning och 
kolonisation av andra kustområden som följd. 

Är det då möjligt att utifrån de data, som vi idag har, är möjligt att hålla fast vid den i grunden 
”samhällsdeterministiska” grundhållning skeendet under första årtusendet före Kristus, som vi 
gav uttryck för i Det svenska jordbrukets historia. Frågeställningen kräver att man närmare 



utvecklar hur jordbruk och samhälle kan reagera på långsiktiga eller mer kortsiktiga 
klimatförändringar. 

Extrema väderhändelser kontra långsiktiga trender i klimatet 

Längs tidsskalan måste vi till att börja med skilja mellan å ena sidan extrema väderhändelser 
och sekvenser av extrema väderhändelser och å andra sidan en långsiktig klimatförändring. I 
samband med dagens diskussion om global uppvärmning har man ju också diskuterat 
sambandet mellan dessa två skalnivåer – att frekvensen av extrema väderhändelser kan 
komma att öka till följd av den långsiktiga globala uppvärmningen. 

Jag vet inte om vi från samhällsvetarna resp. från klimathistorikerna kan enas om ett lämpligt 
tidsperspektiv för att kategorisera dessa olika företeelser. I tidigare resonemang om 
fimbulvintern har just svagheten varit att man inte klargjort tidsperspektivet. Att det skett en 
gradvis övergång mot ett kallare och fuktigare klimat är nog alla eniga om, men den 
intressanta frågan är ju om extrema väderhändelser och följder av extrema år har fått tillfälle 
att i grunden omskaka samhällen och jordbrukssystem. 

Det nya och intressanta med van Geels resultat är att han tycks ha kommit åt ett ganska kort 
tidsperspektiv. Hans resultat kan inte tillbakavisas med vårt argument om att bönder i 
Nordeuropa under flera tusen år har måst anpassa sig till en successivt allt lägre temperatur. 
Här har vi istället tydliga bevis på en förhållandevis kort sekvens av extrema väderhändelser. 
van Geel och hans medförfattare talar om ”Environmental stress (lack of arable and pasture 
land, harvest problems, inundations, extension of fenland)” (1996, s. 457), vilket jag tolkar 
som att de föreställer sig att det faktiskt det varit sekvenser av extrema väderhändelser som 
varit den akuta orsaken till ett övergivande av området. 

I det fall som van Geel och hans medarbetare beskriver är det odiskutabelt att denna sekvens 
fick en helt avgörande betydelse för bebyggelsen i marskländerna. Hur ska vi du kunna 
värdera hur denna tydliga, abrupta klimatförändring kan ha påverkat jordbruk och bebyggelse 
mer generellt i Nordeuropa? Här kommer inte något svar på den frågan att ges, men däremot 
ska jag försöka att utveckla frågeställningen. Om vi ska konkretisera hur jordbrukssamhällena 
i Nordeuropa drabbats är det tre faktorer vi måste ta ställning till. För det första måste vi 
försöka fastställa hur sårbara jordbrukssystemet och bebyggelsen kan ha varit för 
klimatförändringar, för det andra måste vi fundera över hur en eventuellt minskad 
jordbruksproduktion kan ha drabbat olika skikt i det samhällssystem som fanns vid den tiden, 
för det tredje måste vi försöka fastställa i vilken utsträckning som den samhälleliga 
dynamiken gått i fas med eller gått emot den dynamik som klimatet uppvisar. 

Sårbarhet 

Begreppet sårbarhet och dess engelska motsvarighet vulnerability bildar något av en 
utgångspunkt i den samhällsvetenskapliga forskningen kring kriser och katastrofer i modern 
tid.. I översikten At risk: natural hazards, peoples vulnerability, and disasters lägger Piers 
Blaikie och hans medförfattare fram en förklaringskedja för att illustrera hur olika typer av 
naturkatastrofer (hazards) kan leda till disasters, d.v.s mänskliga och samhälleliga katastrofer. 
Sårbarheten är ett avgörande begrepp här. De faktorer som påverkar samhällens och gruppers 
sårbarhet inför olika yttre hot som översvämningar, jordbävningar, torka, krigssituationer kan 
vara av olika slag. Som exempel nämns bosättningsmönster som i sig innebär en risk 
(sluttningar, floddeltan o.s.v.), byggnader som inte är byggda för att motstå påfrestningar, en 



lokal ekonomi som redan från början är på marginalen, sociala grupper som saknar skyddsnät 
och lokala institutioner och slutligen brist riskmedvetande. 

Många av deras exempel på sårbarhet hänför sig naturligtvis till dagens politiska och 
ekonomiska situation och tankarna går till kåkbostäder i Sydafrika och fattiga bönder i 
Gangesdeltat i Bangla Desh osv., men författarna tar också upp några företeelser som är 
lättare att associera till den sena bronsålderns Nordeuropa, som sociala nätverk, förekomsten 
av spannmålsreserver (lokalt tillgängligt eller genom de social nätverken) och genetisk 
diversitet i grödor. Ett exempel på det senare är den beramade irländska potatissvälten 1846-
48 där en bristande genetisk diversitet i potatissorter fick ett katastrofalt utslag. Ett 
odlingssystem baserat på en stor variation i grödor, som alltså inte främst är 
skördemaximerande utan mera riskminimerande blir mindre utsatt både vid långsiktiga 
klimatförändringar och extrema väderhändelser. Vi måste alltså – när vi diskuterar situationer 
i förhistorisk tid – ta ställning till hur sårbar själva produktionsformen var.  

Dålig skörd måste inte innebära svältkatastrof 

Men när vi har tagit ställning till om odlingssystemet är sårbart eller inte så måste vi sedan 
också ta ställning vad som sker om spannmålsproduktionen minskar i ett område. Drabbas 
alla människor lika hårt? Blaikie och hans kollegor formulerar problemet på följande sätt 

”The major problem with a simple causal connection between fall in aggregate 
food supply are the assumptions that food availability is shared equitable between 
among the population, and that its members have no other source of income than 
food production. Both are usually unwarranted.” (Blaikie et al. 1994 p. 83). 

Nobelpristagaren Amartya Sen var den som i samband med studiet av hungerkatastrofer förde 
in denna problematik och visade att flera av 1800 och 1900-talets svältkatastrofer inte var 
förknippade med det food availability decline utan med food entitlement decline. Med 
begreppet entitlement förde han in hela det knippe av samhälleligt sanktionerade rättigheter, 
som bestämmer vilka som får tillgång till mat i en krissituation. Matbrist kan uppkomma för 
vissa grupper utan att det har sin orsak i den total livsmedelsproduktionen i området. Och 
vidare så kan en faktiskt nedgång i livsmedelsproduktionen i ett område drabba olika grupper 
olika hårt. 

Samhällelig dynamik 

Ett tredje problem i sammanhanget är den dynamik som samhällssystemen har alldeles 
oberoende av om de utsätts för stress från plötsliga klimatförändringar. Lite tillspetsat kan 
man säga att arkeologisk och antropologisk forskning numera ger tydliga bevis för att den 
dynamik som vi kan se t.ex. i pollendiagrammen, med cykliska upp- och nedgångar av 
jordbruksproduktionen skulle kunna förekomma även i ett tänkt tillstånd av fullständig 
klimatisk stabilitet. Ett studium av hövdingadömen, en politisk organisationsform, som vi har 
anledning anta kan ha kännetecknat Nordeuropa under stora delar av järnåldern, visar att 
sådana upp- och nedgångar är regel snarare än undantag. I boken How chiefs come to power 
analyserar Tim Earle detta i ett komparativt perspektiv, med exempel från Danmark, Hawai 
och Anderna. Han visar hur sådana politiska strukturer är dynamiska och kan orsaka snabb 
befolkningstillväxt och snabb nedgång i befolkningen. I sin jämförelse av de tre 
hövdingadömena kommer han fram till att  



”Rather than experiencing long and sustained growth, the populations at these 
three locations expanded and declined in erratic cycles that were not evidently 
related to resource conditions. Certainly populations grew initially because new 
habitat niches were made available by colonization and the introduction of 
agricultural technologies. But then growth stalled for reasons not clearly related to 
resource availability.” (Earle 1997, s. 65) 

Ett liknande samhälleligt perspektiv på kriser utvecklas av Janken Myrdal i denna volym. Om 
vi ser på hur sådana en sådan samhällelig dynamik kan påverkas av klimatförändringar så är 
det rimligt att anta följande. Under tillväxtfasen kan följder av klimatiskt goda år med goda 
skördar spela en avgörande roll för att den samhälleliga expansionen ska fortsätta att 
accelerera. Omvänt kan – i de perioder av nedgång och kris som sådan samhällen alltid utsatts 
för – en serie av dåliga år spela en avgörande roll i att fördjupa och den samhälleliga krisen. 
Dessemellan kan det finnas perioder där klimatförändringar inte får samma negativa effekter 
efersom det samhälleliga systemet varit mindre sårbart. Tankegången får visst stöd i en 
nyligen gjort översikt av Karin Holmgren kring klimatförändringar i ett drygt tusenårigt 
tidsperspektiv i Afrika (Holmgren in press). 

Nordeuropa under årtusendena före och efter Kristi födelse 

Vad kan vi då säga om sårbarhet, social skiktning och samhällelig dynamik i Skandinavien 
under tiden för fimbulvintern och under senare delar av nordisk järnålder? Om vi till att börja 
med ser på odlingssystemens sårbarhet så har vi under hela denna tid haft en kombination av 
åkerbruk och boskapskötsel, vilket i sig bör ha inneburit en viss stabilitet. Från vad vi vet nu 
så verkar det som om gröddiversiteten före skalkornets genombrott under århundradena före 
Kristi födelse, var större än vad den var efter (Engelmark 1992). Detta bör också kunna ha 
varit en stabiliserande faktor. Är det därför möjligt att föra fram en hypotes om att 
odlingssystemen gått från mindre sårbara till mer sårbara i takt med att gröddiversiteten 
minskat med skalkornets införande under årtusendet före Kristi födelse och med den allt 
starkare betoningen av spannmålsproduktionen under yngre järnålder och tidig medeltid? Det 
finns under alla omständigheter lite stöd för att odlingssystem under förhistorisk tid generellt 
sett skulle vara mer sårbara än senare tiders odlingsystem. 

Vad gäller bebyggelsens marginalitet finns det en del exempel på att bebyggelsen såväl under 
första årtusendet före Kr.f., senare under 4-500-talen e.Kr. etablerats i områden som på olika 
sätt kan ha varit marginella och därför varit sårbara i den meningen. En odlingsframstöt i 
Umeälvens nedre lopp under 700-talet före Kr.f. som upphör c:a 400 f.Kr. kan t.ex. tolkas i 
detta perspektiv (Engelmark 1976). Det bebyggelsemönster som van Geel och hans kollegor 
har uppmärksammat i sin undersökning måste också anses som marginellt och extra sårbart 
för skiftningar i grundvattenytan. 

Vad slutligen gäller den samhälleliga dynamiken under järnålder så är den knappast kartlagd 
så väl för första årtusendet före Kr.f. så att vi ännu kan generera intressanta hypoteser om hur 
samhällena kan ha reagerat på den abrupta klimatförändringen som van Geel har påvisat. Vi 
kan ännu bara anta att den haft ett inflytande, men inte på vad sätt. Den utmaning som van 
Geel riktat till oss med sina undersökningar av den skarpa klimatnedgången på 800-talet före 
Kristus är alltså ännu inte besvarad.  

På ett närliggande område andades det dock större optimism i den grupp som på Krapperup 
diskuterade samhälle, kriser och miljö. När nu allt mer detaljerade klimatkurvor kommer fram 
finns det kanske anledning att återvända till den gamla diskussionen om vad som förorsakat 
nedgången under 500-talet efter Kristus. För den tiden finns bättre data både arkeologiska och 



paleo-ekologiska och dessutom en bättre kännedom om odlingssystemen baserad fossila 
odlingslandskap. Är det möjligtvis så att vi här snart kan belägga att samhälleliga faktorer och 
klimatiska faktorer medverkat till att bebyggelse och odlingsnedgången på många håll blev så 
tydlig och omfattande?  
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