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princ iper all följa. Den ena innebär. au säsongsvis utny ttja fördela r. där de bjuds. Under hela
d<.:n preagrnrn eran har människan endast kunnat
realisera denna lösning genom att sjföv förflytta
s ig. dvs. genom att nomadisera. Det ä r först i
relalivt sen tid. sorn transportteknike ns landvinningar gjort del arbet s mässig t möj ligt atl i stället
flytta pi\ födan. Den a ndra utvägen ha r varit au
samla i tiJer av överflöd och lagra för tider av
brisL På pri111itiv nivå kommer detta system i
konflikt med det förra. Man kan svårlige n packa
på sig ,1ll1:för s tora matreserver. när man är på
vandrande fot.
U tifr?111 d essll grundmöns te r kan man klart urskilja tre sätt au gardern s ig mer e ffektivt (Mac
Key. 1975). Vart och ett har ursprung ligen u ppstått helt fristående frå n de andra. De är seda n
representerade av filer sinsemellan oberoende
varianter utvecklade på o lika håll i världen.
Va1:je mö ns ter fö.ljer ett bestämt schema, som
inte dikteras av männis kan själv utan av det omgiva nde ekosystemet. Redan detta tyder pi\ att
evolutionsb.ioJogis ka processer och in1e männis kans fria vilja s tyrt he nne in på jordbruk och
ujurhå ll ning.
Nomadalternativet finner man primärt hos
savannernas. prärie rnas och 1unclrornas hjorddjur. Dessa följer en återkommande, kretsform ad vandringsroute s tyrd av klimatis ka faktorer. Hjordarna dirige rar i s in tur sina beledsagande rovdjur. till vilka människan-jägare n har
tillhört. I. de livs miljöer. där människan i l1ög
grad s pecialiserat s ig på ja kt, finns e n naturlig
f-ltrr
citveckling t'rtm jägare til l. ägare. dvs. fram e mot
Som allt anna t liv har männis kan fått lära s ig. en li erdekultur.
Denna urvariant kan be lysas meJ ett oss näratt över
□ öcl
och brist på Föda vlixh1r med ärsliderna. D e t är en primär livsfunktion all gardera stående exempel, samerna och deras remu·. Förhis torien går i detta fal] tillbaka till norra Ryss~ig för denna variation. Människan har i sto n
land
e ller ä nnt1 längTe öste111t (Simonsen, 1972).
sett e ndas t utveckJat en lösning, nämlige n den
Här
utveckl
~1deli en halvnomadiserande livsform
a tt a npassa s itt beteende. Hon har haft två grund-

Ordet kultur betydde ursprungligen blott och
bart odling av växte1·. Idag griper de~ över a lla
v~ra materiella såvä l som andliga ko ns truktio ner. De nna förskjutning och utvidgning a v begreppet kultur speglar den en.o rma ro ll , tillko ms t
av jordbruk inne buriL. Liksom a lla andra arter
hade människan tidiga re unde ro rdnat s ig naturen . M ed jordbruket börj,1r hon själv söka dirigera. Det blev s teget ut ur paradiset. Nu tvingades människan att a lltme r krampaktigt hålla
om kunskapens Frnkt. Så gott som va1je åtgärd
framtvingade nya i en aJdrig s inande ström. Naturens lösningar mås te ständigt ersättas med
egna för a lt inre gjorda frams teg skulle gå a nen
fö rloraJe.
M ed jordbruk överges noma dlivet. E n fast bosättning ~ker i hell andra dimens ioner med möjligheter lill en hell anna n befolkningskoncentratiQn . Detta för med s ig yrkesspeciaJ isering, ökad
handel. mer fas t'a levnadsregler och c ll s~arkt
vidgat ägandebegrepp, i vars släptåg följer lagar.
1iken och krig. Vi kan följa en utveckling v ia
hantverk mot industri , atomkraft och en dato rbe tjänad livsfom1. Ett helt nytt arv har växt upp
vid s idan av det .genetiska. vå.rt kulture lla arv.
Jordbruk är att uppfatta som en dras tisk omvälvning men för den skull kna ppas t som e n uppfitming i egentlig me ning. Det är blott en naturlig
lösning för vår art i en given s ituation. De t är
dä1för mindre intressant att i samba nd med jordbrukets uppkomst ställa frågorna när och var än
hur och varför.
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med bosättning sommartid lä ngs kus terna. som
då är isfria och vimlar av fisk och fågel. Vintertid måste detta öppna. arktis ka landskap överges rör en inlands tillvaro i taigan . Det var emellerlid ej enban de lockelser, havets rikedom erQjöd , som föranledde dessa säsongs mässiga förOytlningar. Även villebrådets vandri ngsmönster
bestämde routen. Människan kom på c;letra sätt
att s tändigt följa renen i dess vandringar. Detta
djur blev en konstan t näringskälla. St.eget att ta
direkt kontroll , dvs. att uppfatta sig s.o m ägare,
böJ:ja vakta och .skydda hjorde n, H\g nära lill
hands. Detta gäller särskilt, sedan männis kan
lagt sig lill med sitt första husdjur. hunden.
Detta samarbete går tillbaka troligen 12- 14 Lusen
år (fullt invändningsfritt belägg dock end,,st
10400 år gamma lt en!. Higgs och J arman, 1972).
Den andra principen för mäimiskans säkers lällande av föda. dvs. metoden att lagra. kunde
på de tta sätt helt natu rligt inarbetas i det nomadiserande livsm önstret. Lagret kunde pä egna
ben förnyt ta sig mer eller mindre självständigt
efter en röute, som även i öv1igt passade
män nis kan.
Det rämjningsmönster. som gäller för ren en är
inte det enda. Ett an na t säll har varit a ll dri va
in en vild flock i en dalgång med på förhand
tillföppl utgång i andra .ändan och pä sä sätt
hälla djuren ins tängda. Gaseller, som i tidigt
skede hållits i någon slags herdekultur (Bcnder,
1975). kan ha utnyttjats på detta sän . l andra
fall har man börjat med hell unga djur, som varit
lätta att få nga och fä tillgivna, sedan man dödat
modern. Får och getter kan ha anpassats denna
väg (Bökönyi, 1976).
Herdekulturen innebär ett löst samlevnaclssystem, som inte påverkar någon av parterna i
a111för hög grad. Det tämjda djuret kan aldrig
ut vecklas till en ren produktionstyp. då naturen
fortfarande bestämmer dess näri.ngstillgång, tiUväxthastighet och anpassnings mönster. Människan blir fortfarande nomad. vilket utesluter
en mängd kuHuryttringar. Herdesystemet blir
föga utvec klingsbart och bevaras endas t i trakter
med begränsad växtlighet liJI följd av e tl ogynnsamt klimat eller en för karg j ordmån.
Det är i detta fal l fråga om ett ekosystem , som
står i bjärt ko ntrast lill elen tropis ka regnskogens
j ämna och höga produktions kapacitet (mindre än
0,5 jämfört med över 7 kg torrsubstans av bioSko~s- o. La11tbr.-11kad. Tidskr. I 19 /1980/

massa/ m~/är). I detta system kan männ i.skan l.e va
för dagen. AJJ lagring av föda försväras i det
fuktiga och varma klimatet. Människan saknar
biologis ka motiv för au vidareutveckla sin materiella kultur. Samhällssystemen ka.a t. o. m.
bli enklare än hos herde.folken. Ytterligheterna
på vår jord berör varandra.
Det är mellantiggande klimatzoner och ekosystem , som s timulcral männis kan rill de mer
effektiva sällen för medveten livs medelsförsörjning. lnom dessa zoner är marken produkti v
endas t unde r en de l av året. Köld under vintern
eller torka under sommaren sätter s to pp för en
annars hög produktivitet. A !Jl liv måste s tälla in
sig på att antingen tona ner sina funktioner .under
den ogynnsamma årstiden eller att lagra upp inför den.
De flesta växter och många djur går in i vua
för behövlig tid . Många växter passar pä au
innan lagra upp reservnäring. Del ger dem förutsällningar för att kunna komma igång och vara
mer konkurrensdugliga, nä r den gynnsamma årstiden bö1jar igen.
De växtslag, som utvecklat en markant lösning
på denna lagringens problematik. attraherade
redan frän begynnelsen männis kan i dessa regioner. Det är också dessa växtslag, som först
blir före mål för Odling.
De bildar två karakteristiska grupper, a npassade för var s itt klimat oe h med olika lösningar
på sin näringsupplagring. De utgör objekt för de
två resterande urvari.a nterna på mä nJ1iskans
medvetna säkerställande av föda, ro(jh,ktsjordbruket och siides,jordbruke1.
Rotfruktsjordbruket uppträder primärt inom
områden med 2.5-7,5 månaders torkperiod.
Växtslage n skjfiar men principen är exakt densamma. lnom dessa omdtden. har oli.ka arter
enlig! lagen om parallelJ variation utbildat vegetativa v itorgan och fyllt dem med hu vudsakligen
stärkelse som reservnäring. 1 de n gamla. världen
baseras ett sådant rotfrukt.s_jordbruk på taro och
j ams, i den nya världen på maniok, arrowrot och
batat samt i de något s valare bergstrakterna på
potatis.
Precis som i samband med renskötsel kan
männis k.m1 ha handlar ulan en från början medveten s trävan att clomes tiscra. Det torde inte behövas mycken gc □ ia Jj le för att kunna komma på
att dessa vegetativt förökade växter får bättre
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Fig. 1. Gammalegypt.isk relief illustrerande människans viktigaste näringst1ing , odling och djurhållning.

utveckling, om man röjer undan mindre begärlig
vegetation runt omkring dem. Nya bestånd kan
ha uppställ pä lägerplatsernas avskrädeshögar
och tjänat som direkt fingervisning till alt aktivt
gräva ner några överbli vna knölar.
Man kan se samma logiska utveckling av beteendet utifrå.n givna premisser som för herdekulturen. Del finns I.. o. m. vissa gemensamma
karakleTist.ika, som gör. att även rolfruktsjordbrukeL haft svår! att vidareutveckla s ig.
Ett gemensamt drag är, au lagringsmöjlighctema begränsas sä snart som produ.kten skördats respektive s.laktats. Detta hindrar handel
över större avstånd liksom uppkomst av stö1Te
bebyggelsecentra.
l bägge fällen avhänder sig människan dessutom möjligheten ti.11 en mer effektiv domestisering. Herden ser för kollektivt på sina djur och
påverkar ej deras miljö. RQ!.fruktsodlarna förökar silt material vegetativt. l förra fallet fattas
så.ledes urva lsmomentet för ett nyskapande, i
andra falJ.et den rekombination av arvsegenskaper. som endast sker vid sexuell generationsväxling.
Båda versionerna har vidare svårt att ge fullvärdig kost. Kan herden inte bedriva handel med
bonden, måste han acceptera att kvarstå på smnlarstadiet vad a vser vegetabil.isk föda. De stär10-8038()6

kelserika rotknölarna pockar på komplettering
med proteinrik kost.. Det renodlade rotfruktsjordbruket har .d ärför haft svårt att frigöra sig
från de,, extensiva jägarkul luren eller avlägsna
sig alltför mycket från fiskrika vatten.
Ulvecls.lingen har onekligen va.rit intressantare
för den andra urtypen av jordbruk (se L. ex. Berg
von Linde. 1979). Den hör primärt helt hemma
i.11orn den tempererade zonen, och här där kontinentalklimatets torra och heta somrar räder .
Denna form baseras på annuel la gräs. som i
domestiserad form kallas stråsäd eUer cerealier.
Man finner även ett mindre inslag av de baljväxter, som förändrade förjordbruksdrift brukar
sammanfattas under begreppet trindsäd.
Dessa båda växu.yper har en mycket kort och
intensiv livscykel anpassad till den gynnsamma
å rs tidens längd. D e klarar sig förbi stessperiodcn
via sina hä rda, t iU a.tt bölja med groningshämmad.e frön. Kravet pil. snabb och e(rektiv start,
när vädret åter bliT gynnsamt, löses efter samma
mönster som hos rotgrödorna. Upplagring av
energi sker i det därigenom fö rh tlllandcvis stora
fröet.
Den karakteristiska . korta livscykeln ger
dessa arter en svårighet att hävda sig i best!tnd
av pcrenna växter. De har i stället special.iserat
sig som e-rövrare av störda miljöer, dvs . där
Skog.t- o. La11tbr.-akad. Tillsk,·. I 19 I 19,~0)
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bränder. ras, hårJ avbctDing, djurtramp m. m .
gjort, all konkurrens inte längre förekom mer .
Väl etablerade kan de genom sin sm1bba, årliga
s tart .och tendens a tt bilda täta bes tå nd framgåDgsrikl hålla e rövrncle positioner.
Mä nniskans läge rpl atser blir en idealmiljö för
dessa växtslag. Här skövlas den ursprungliga
vegc1a tion e n, marken kring skjul och h yddor
t rampas upp, och eldplat~er och avskrädeshögar
uppslär. Människan samlar in de s to ra, näringsrika frön a. tar dem me,d ti.11 lägerplatsen och
spiller omkring sig. Det lir svårt att säga. vi.lken
av de två parterna, som gynnas mest. D!t uppstår su ccessivt e n form a v beroendesttil lning, en
symbios.
Ursprungligen är sädeskornet och baljväxtfröet anpassade för art. under hela torkpe1iod e n
ligga kvar på eller rent av gräva ner s ig i den
lösa jor<len. De är <lä1i'ör hårda, vattenfan iga
näringskoncentrat utmärkt lämpade för lagring
och I raos porl . Sädeskorne n hå ller så myckel
protein, a tt d et b lo tt behövs något litet tillskott
Sk1,11s- o. L1111tbr.-ukad. Tid.tk r. 119 ( / 9N0j

av kött., fisk, ärler , vicker. linser eller bönor för
a tt Jet s kall bli en för människan närings riktig
kost'. Med hänsyn til.l spannmålen och trindsäden s varand.ra direkt kompletterande innehå lJ
av v issa för oss viktiga a minosyror avslöjM de
första representante rn a för sädesjordbruket goda
kunskaper i näringslära.
Sammanfattningsvis ka n vi således på frågan
hur klart se tre o likcl urvarianrer på mä,rniskans
sätt a lt lösa konstant tillgång på föda. De n e na,
herdekulture n , följer nomadiseringens princ ip .
De två a ndra . ro tfrukrsj o rd bruket respekti ve
sädesjordbruket. utnyttjar iden med lagring.
Genom au de u ppstått inom var s itt k arakte ristiska k limat- oc h ek osystem , har de p1imärt varit
fria tH'm ömsesidig påverkan. En integre ring har
skett senare .
N i.ir och l'//r

De mä nnis ko r. som specia li.serat sig pil j ak t av
visst djur eller skörd av viss växt är också d e.
s0m hörjar s kötscl.n av dem. Övergången frå n eu

.lordhrukNJ 11pf1ko111s1

rent jägare-sam larstadium till ett lika entydigt
herdemön~lcr eUer jordbruk sker därigenom
succe$sivt och blir pf1 s~ slill svår au exakr ridshesti\mma. Man mås te även riikna med a tt initiativ tagits u11der magra ::ir. Man kan uärefrer ha
ätergåll till det mer lältjcfulla att bara jr1ga eller
skörda, om li llgi\ngen åter förbättrats, Man mr
emellcrtiu lika litet ignorera förekomst av tv.ä ra
omslag. Så kan gnipper ha tvingats iä_mna sina
revir utan att vilja överge sina milt vanor.
Brist på skarpare gränsdragning beror även pft
faktum. al.l viss avgörande föda kom all systematiskt produceras. medan annan inl'ö1'skaffades
pö det äldre. traditionellare sättet. Herdarna
kompletterade ~in animalieföda med insamlad
vegetabilisk. Jordbrukarna bevarade jakt och
fiske . Av arkeologiska data att döma (ifr ex.
Bender. 1975) finner man ~i s1illan helt olika
mönster inom geografiskt närbelljgna men ekologiskL oJjka områden. Det lir först. nfir kulturlandskapet byggs upp mer allmänt. som generellare mönster ut vecklas.
De verkliga svärigheterna a lt ange tid och
plats ligger dock i bevismaterialets vaga vittnesbörd. Domestisering är en evolutionsprocess och
därmed en u1dragen affär. Sä skiljer l. ex. tamrenen sig från vildrenen s1'1 sakta CH.:h omärkligt.
au tidpunkten ur dylik bevisföring bl ir nog så
svävande. Man finner förslag. som innebär. att
renskötseln lika gärna kan vara 14 som 2 Lusen år
gammal.
På senare tid har man kunnat komma runt
dessa svårigheter genom en mer kvantitativ analysuppläggning inom pa.leoosteologin (Gejvall,
1977)'. Mätningar har visat., att man ka.n skilja
benrester från hon- och handjm och Crän unga
och gamla exemplar av samma djurart. Eftersom
jakt på vilda djur ger en annan ålders- och könsfördelning än slakt på rama och halvtama djur,
k,m man på detta sätt vid tillräckligt fyndrika
µtals.e r faktiskt avgöra, vilket
, stadium de representerar (Chaplin, 1969; Uerpmann. 1973; Bököny i, 1976).
Rena storleksskiHnader som belägg för en
dornestiseringsprocess måste även tas med skepsis. Så har man väl lältsinnigL och ej sällan litet
sensationshungrigt tagit ökad kärnstorlek som
bevis pä all jordbruk förekommit på platsen.
Redan upphettning ger ökad rröslorlek. Vi
känner väl till delta i form av uppuffade frukos t-
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Fig. 3. Modem agrar försi.\ks~tation neclf!Oför 11.Linsraclen AvdaL i nabateernas rorna ökenrike. Odlrngarna
baseras på 50 mm årlig nederbörd hopsamlul i dalbotten geno111 ytavrinning.

cerealier. Upphettning var mycket vanlig redan
pä samlarstadiet för att göra de härUa, frlSt omslutande ilkärmtjällen si'l skör.:i, alt de lilttare lät
sig krossas och därmed rrilägga själva kärnan
(Helbaek. 1974).
Pröstorlek hos cerealier har dessutom visat sig
ha en klar ekologisk anpassningsfunktion (Fig. 2;
Mac Key , 1978). Då det finn s en stark korrelation
mellan skott och kronrötter per planla. har
anpassning till tätt bestånd och därmed nedsatt
möjlighet att bestocka sig fått gå över ökat antal
frörötter. Denna lösning förutsäller mer reservnäri
□ g och därmed stön-e frön. Det höga frörotsantalet öbu- dessutom förmägan att utnyt~a
häftiga regn under förhållanden , då ytvattnet
samlas i svackor e. tl., tränger ner, varefter y tan
snabbt to rkar upp. Frörötlerna utvecklas nämligen betydligt snabbare än kronrötterna och
växer dessutom mer vertikalt. Sådana ekotyper
Skc,i;o· ,,. Lm11/Jr.-ak11d, Tidskr. 1/9 (19110!
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Sol ros od l as som oljeväxt
Blomkål, bryssel k!l, broccoli utvecklas
Kaffe odlas
K.1kao odlas
Morot fi nn s
RSg od las

odling

Te odlas
Havre od l as
Gurka, tomat, apel sin finns

odling

Sockerrör odlas
Ci t ron odlas

Vin odlas
Fikon odlas.

Ol iv odlas
Dad l ar Odlas·

Brödvetet uppsUr
Lin odlas
llpplen, päron od las
Ris finns troligen som odling
Majs odlas

llrt , lins, vicker odlas
Enkorn, emmervete, korn odlas

Fig. 4. Några mils tOl.par i växtodlingens hi~toria..

kan därför bä ttre utnyttja låga nederbördsförhälla nde n med dylika topografiska konsekve nser. Det var just i en sådan miJjö, den i (jol publicerade upptäc kten gjordes av några fä, relati vt
s tora kornkä rno r vid boplat~er nära Assuan i
Egy pte n och daterade rilJ en ålde r av 14100018300 ä r (Wenclorfel al., 1979).
Som e n intressa11t exemplifiering kan nämnas,
att nabateerna byggde s itt i bibeln omtalade rike
ute i N egevökne n p.ä basis av denna teknik med
ytvattena nsamling i e tt kuperar lössjords la ndskap med s tark tendens lfll sko rpbildning av jorda rna. Ma n klarade på så. sätt ett flertal olika
grödor inkJusive s träsäd med mindre ä n 50 mm
Skoss- o. Lantbtd lkad. Tidskr. I /9 (1980)

årlig nede rbörd. Idag finns dessa färdigheter belagda vid en försöksstation ledd av professor M.
Evena ri vid A vdat, Is rael (Fig. 3).
De1 visar s ig också ej sällan att de systematiskbotaniska kuns kaperna s viker. Som e xempel kan
nä mnas e n tidigare, ganska allmä n åsikt bliu1d
nJånga arkeologer, som a rbetade i de sydamerika ns ka tropikerna, alt rotfruktsj orclbruket s kulle
va.ra äldre än sädesjordbruket på. d e mia kontine nt (jfr ex. Lowe, 1967). Ingen av rotfrulnerna
ä r som sådana särskilt hållbara för att bJj arkeologis ka fyndobjekt men väl deras frön. Fynd av
maniokfrö n togs därför i stället som belägg, tills
det på.vis,ldes, ,all de tilillörde e n a rt, som bevisligen aldrig odlats (Smith , cit. Flannery, 1973).
Även andra indire kta bevis har visat s ig synne rligen osäkra. Inom sädesjordbruket har man
uppfatta t förekomst av primitiva s kä ror av käkben från djur eller trädgre nar med insatta tlintskärvor, korgar för transport och korttidslagring,
de n tunga, Linder vand ring helt omöjliga le rkrukan , genialt konst.m erade gropsilos. mo rtlar
m. m. jusl som dylika ind irekta indicier. M0derna experiment har visat. a tt denna kringutrustning I ika gärna kan ha utvecklats under samlarstadie t. De kan s narare ha fungerat som drivkrafter för igångsättande av odling än ko nsekve nser av denna.
Gen.om s in förkärlek att bilda massiva bestånd
har de vilda sädesgräsen kunnat lämna ej obetydliga fröskördar. 500-800 kg per hektar eller
300-600 kg ren kärna har noterats vid experimentskörd av nu existerande vildbestånd
(Zohary. 1969; Harlan. 1975). De viJda formernas stora a xbräcklighet inför mognaden för att
garanwra fröets spridning har för dy lik skörd
påford,,at en mass iv arbets insats på kort tid, från
nägra fä dagar under e xtre ma torrå r till någo n
vecka. Nutida rekonstruktione r har resulterat i
en s körd pä ca. 2 kg kärna pe r manstimme vi.cl
repniog för hand, ca. 2,5 kg vid a nvändande av
neolitis ka s kä ror (Harlan, 1967).
Det ä r således tydligt, att e n specialisering på
dessa naturens egna rå var0r varit lönande, om
insatse n ~kett tillräckligt rationellt och intensivt..
Väl utnyttjade bl. a . genom att successivt skatta
bestånd på aJH högre lägen och i mo tsvarande.
grad förskjutna i mognadslid ha r sädessamlaren
kunnat på detta sätt klara s itt årliga livsuppehälle . Man har beräknat, att en familj på fyra

.lordbruke1s uppkonw
under en treveckorsperiod borde ha kunnat klara
en inlagring på ett ton. dvs. sitt årsbehov. Det
realis tiska i dylika rekon.stn.1ktionsförsök kan
kontrolleras genom alt bestämma boplatsernas
lagringskapacitet avspeglad i antalet påträffade
rester av de ovannämnda gropsilos. Natufierna,
bosatta längs sluttningen av berget Karmel i
nuvarande norra lsrael, torde ha mvecklat en
dylik livsform. De var därmed predes tinerade tilJ
fast bosättning och sä s måningom till &-vedjebruk
på den nedanförliggande slätten , de i bibeln
omtalade, bördiga Sarons ängar. Natufierna hör
också till de allra förstajordbru.ksfolkcn .
Det kan i sammanhanget vara. värt alt konstatera. att mannen-jäg.;1ren absolut måste ha
tvinga.ts medverka i denna >>skördekampanj,>.
Tanken p1't kvinnan som skapare av jordbruket
är i detta system långtifrän någo t axiom. Det.
hm· av hävd varit mannen, som sår och leder
skötseln inom samtliga urcentra för sädesjordbruk. Än mer säkert måste det vara. alt mannen
initierat herdekulturen. Däremot tyder alla
tecken snarare på. kvi nnans motsvarande roll
inom rotfruktsjordbruken.
Medan vissa indirekta indicier således blivit
mer .o ch mer osäkra som belägg för jordbrukets
egentliga tillkom~t, har andra utvecklats, som
visat sig så. m ycket värdefullare. Hit. bör framför
allt utvecklingen av paly nologin, dvs. läran om
poLlenmorfologi (Erdtman, 1952- 1971). Med
pollenanälyser bar man län sig följa svedjebrukets framfart och landskapets (örv.a ndling.
Ett pollenfynd med majsens karakteris tiska storlek och form avgjorde en dispyt (Barghoorn ei
al. , 1954). D et hade tagit s upp genom ett 60 m
djupt borrprov i den flodavlagring, på vilken
Mexico City vilar. Det kunde dateras ti.11 en åJder
av ca. 80 000 år, dvs. måste vara väsentligt. äldre
än varje tånkbart jordbruk. Detta fynd blev avgörande för diskussionen, huruvida indianernas
j ordbruk verkligen var..genuinr och majsen verkligen endemisk. Bevisföringen fu llföljdes sedan
med ett fasci.nerande, genetiskt rekonstruktionsexperiment baserat på arkeologiska kolvfynd.
Hela domestiseringsförloppet kunde därmed
rullas upp utpekade ett endemiskt gräs, teosint,
som ursprungsform (Mangelsdorf, J 958; Galinat,
1977; Beadle , 1980).
Olika metoder inklusive C1 '1-analyser för tidsbestämning har onekligen hjälpt till att mer tro-
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Mink blir husdj ur

Elefant som arbetsdj ur
Häst som arbetsdj ur
Höns so1n äggprod ucent
Vattenbuffel som dragdjur
Silkesmask odlas
Katt s0111 husdjur
As na s0111 lastdjur
Kamel som transportdj ur

kor som dragdj ur
Svin som husdjur

Get i herdekul tur

Får i herdekul tur
Hund finns redan som husdjur

Pig. 5. Några milscolpar i djurhåUningens histo'ria.

värdigt daten1 och lokalisera antydningar till
uppkomst av jordbruk och djurhåLlning. Fortfarande är osäkerheten dock slor , inte bara på
grund av att det rör e n långsamt forlöpancle process, innan säkra bevis föreligger, utan även dlirför att provtagningen me<l undantag för Mindre
Asien och det central- och sydamerikanska
urområdet ännu är för gles. Vad som är väsenLligt för förståelsen av jordbnikets uppkomst är
dock mer det rätta tidspe rspektivet än pälilligheten hos några. nägot äldre fynd.
De älds ta , trovärdiga bevisen för medveten
djurbåll.ning av får, gaseller och s nart även getter
går tillbaka ca 12000 är. U rspnmgscentret är
Skogs- o. l ,a111/ir.-<1kad. Tidskr. J /9 ( /980)

150

Jam es Mw· Key
jord bru k

I

rasbildnlng

I

9.000 f .Kr .
35 .000 f.Kr.

Jfomo sap.r.ens

- I
I

ssp . sapi ens

50.000 f.Kr.

IIOrt)o sapiens
J00. 000 f .Xr.

Homo e-re-otus

I

Homo b~ei

----_

1.500. 000 f . Kr.

uo,~o nabilh

Homo r o ~ ~

2.000.000 f. Kr.

Homo a f ric.anu s

I

2.500 . 000 f .Kr .

Horno a.farensis
4.600.000 f . Kr.

Fig. 6. T idsnerspcktiv p~ miinnbk,ms utveckling.

Mindre Asien evenlucllt inklude rande Balkanhalvön. DeL ä ldsltt säuesjordbruket torde även
hiirsta1111m1 från Mindre Asien och hä r LltCtler
Lien s. k. Ferttle Crescent , ett bågforma L läglandsornrädc från lsraels kusl in över östra
Turkiet, Syrien, 'lraq och sydvästra lran. Tidsp1,111ktcn jjgger här o mkring Il 000 ä1· tillbaka .
medan motsvarande för Lien nya världens urcentrum i nordvästra Sydamerika lir ca. 9000 år.
RotfruktsjQrdbrukens lillkomst är ännu synnerligen oviss men knappas1 äldre, knappast så
många Lusen år yngre . Allt talar för att begreppet
;,den neolitiska revolutionen » markerande en
viss hastighet i l'ödoppet, har visst fog för sig
liven om processen dock v,Ll'i t ~tskilligt utdragen.
Denna relativa tidskompression är intressant
även utifrån konstaterandet. att flera urccnlra
uppstått varnndra oberoende. Av sädesjonJbrukeL~ varianter finn er vi vete och korn primä rt.
i Främre Asien, hirs i torrn lössjordsområden
och ris i sumptrakter i Central- och Östasien,
dum1 i Centrala Östafrika samt majs i Central.och Sydame1ika. Lnom rotfruklsjordbruket
baserades de tta i det tropis ka Sydöstasicn primärt p1\ taro och jams. I Sydameri k1:1s lropisku
jordbruk odlades först endas t de endemis~a
växtslagen maniok, WTOwrot och balat. Den sislnämnda även kallad sötpotatis odlades också
inom den subtropiska zonen samt potatis i de
svalare bergstrakterna.
Betänker man att släktet Homu är minst 4,6
miljoner år gammalt, au v1l.r nuvarande mentala
utrustniJ1g torde ha nåtts redan för 300000 år
Skoi:s• o. Llrntl,r.-nknd. Tid.<kr. 119 ( 1980!

eller å tminstone säkert för 50 000 år sedan, alt
mii.nniskan lärde ~ig använda elden fö r 3 miljoner
fl r sedan och gjorde genomtänkta, be varade
verktyg för 2,5 miljoner år sedan samt att vissa
myror håller bladlöVi som husdjur och odlar
;,vamp Ufr Brian, 1979). är det närmast märkligt. atl herclekulrur och jordbruk dyker upp så
sent och så relativt samtidigt över he la världen
enligt pri ncipen om paniUell variation.
Vurför
Allt ialar för ett l väng i ett trängt läge, ej för en
fri villig handling eller pllitslig snilleblixt, som
maste exploateras. Det torde främst ha varit två
samverkande faktorer. som utlöst kravet på egen
insats .
Den e na rör den delikata. balansen i eU ekosystem . Alfa arter har här ett avvägt max imum .
Varje te nde ns till överexploatering slår förr eller
senare tillbaka. Ökad individrälhel leder till brist
på vad arten kräver. Konkurrens inom arLen
uprstär, svält minskar kondition, fertilitet och
procenten individer. som når moget stadium .
Sjukdomiff ökar med ökad konfrontation. Anen
förs pi\ sä sätt äter ner i ett jämviktsläge med
övriga inom ekosystemet.
Mä nniskan har genom sin höga anpassbarhet
kunnat svara med att emigrera och på delta säll
lätta trycket. Routen har gätt från Afrika vi11
Nildalcn in över Europa och Asien. Vår underart
1101110 sapiens .Mpiens när Australien och Amerika för 15- 30 tusen å r sedan. Emigrationen som
ul väg undan naturens bårda begränsningslagar
bromsades upp . Växling mellan goru, år, som tilllåter befolkningen öka, och dåliga, som framtvi
□ grf
nya emigrantvågor till redan befolkade
o mråde n, skärper revirkä nslor, skuffar und rm
svaga slammar till för människan ofullsliindiga
ekosystem samt orsakar en starkare nedslitning
med risk för sammanbro.tt för reda
□ exploaterade .
Denna situation av en befolkningsmässigt för
ett jägar-samlarslaclium mäuad jord börjar uppstå för 13- 'I 5 tusen år sedan. Trängseln markerades först i östra medelhavsområdet, porten ul
från människans ursprungskontinent Afrika.
l delta läge av en mä ttad befolkningssitualion
med fä ytterligare expansionsmöj.ligheter inträder en plötsligt vänneomslag, som gör slut på
den semtste istiden. Detta kom för ca. 13 tusen

Jo rdbrukets 11ppko111sf

h sedan och e n tid därefter gick avsmältningen
av de t tiocka istäcket i norr ptilagligl fort. När
isen smlUte i norr, s teg ha vsytan me tervis
(Lamb. 1975). Stora fo lk1ika s lä ttområden översvämmades och mf,s te utrymmas för goll. Syndatloden, som så må nga folksh1g bevarat i minne t. tvingade samman männis kornt1 till högre
belägna trakter. Ett plötsligt befolkning,~tryck
~kapades på så siill, samtidig t som e n mer arid
klimatzon tlyttaLles upp i och med i~e ns avsmältning. Detta ble v e n s ituation. människan med sin
låga sväll'tolerans fysiologiskt inte kunde klar<1
av re nt anpassningsmässigl. He nnes menta l<1 ulrnslning tillät he nne <111 inse de n enda utväg.
som stod till buds (Mac Kcy. 1975: Cohen,
1977). Det räckte inte lä ngre a tt blott s körda
av naturens rikedomar. :rv fänniskan måste finna
sig i att även sft och bruka. alt arbeta i s itt anletes svett för födan.
Denna utveckling m~ste uppfattas som fullt i
e nlighe l med evolutionsbio logiska principer. En
art utnyttjar vaije möjlighet a tt öka sill numrär,
in till det a u omvi:irlden sätter st.opp. Mi:innis kan
har me d s in me ntala utrus tning funnit e n ny
utväg, att a ktivt påverka denna o mvlkld i ställe t
för all unde ro rdna sig den . Ge nom all människan
undan för undan lyckats ma nipulera med sin
miljö. har underkaste lsen ännu ej inträffat. Fl~rdighete n i alt producera, lagn1 och dis tribuera
födan har nå got så när hå llit jämna steg med
artens ständiga ö kning. L va rje fäs ha r arbe tsinsatsen ökats , inom jordbruket illustrerat av utvecklingen från grävkäppen , via hackan till plogen. Vid tide n för jordbrukets tillkomst fanns ett
befolknings mässigt miitlnadstillstancl, då världen
endast kunde föda 8 rnj)joner människor på e u
jägar-samia rs tadium (Coale. 1974). Idag kJara r
jordbrukets produktionsinte ns ificrande effe kt av
nära 4 miljarder eller 500 gånger så mycket. Frågan ä r hur mnge denna ökning kan få fortsätta.
Även rör s varet på den na fråga kommer jordbruket a ll bli en avgö rande faktor.
SUM/vfARY

When man changed fro m heing a part of a n ecos ys tem and s tarled lo inLc rvc nc for securing his
food suppl y, he followed three diffcre nt pa.tterns. Each paltem wa~ representcd by tndependenlly a risen variants , a ll res triclcd toa cer-
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tain group of ecosyst.e rns. The öldes t system (ca.
10000 .B.C.) was esLablished in no nproduc tive
e.cosyslems ( < 0,5 kg biorna~s/m 2/ycar) and
c ha.ra cteriz.cd hy a s hift. from h.w1ting lo he rding
(s heep, ga.zelle, goat. rcindeer). Cereal cultivation (ca. 9000 B.C.) deveJopcd primarily in the
temperate zone o nly, starting out ma in ly from
annual grasses (whcat, barley. ricc. millet. sorghum, m;;tiz.e) adapted to escape a dry , hot summer ;;is hard-coated , e nergy-loaded seeds. Root
c rop c ulliva1ion (s tart later a nd more unce rta in)
started in thc 1ropic a nd subtropic zones in areas
with a pro nounced dry season and explored
Luber-forrning plants (taro, jams, ma nioc, a rrowroo t, bal.lie . potato). First larer these Lhree
pat.le rns became integrated. The domestication
proces~ was ~low in he rding d ue lo lack of new
seleclion premises and thc roat c rop c ullivatio n
stagnated due to lack of ge.netic recombinal'io n
(vegetative propagation). Cereal c ropping produced nutritional concentrate well ~uited for
storage a nd lo ng-<lislance 1.rade.
Some c ritelia used Lo inclicate u shift from
hunting-ga thering lo herding-farming are examined. l.a. it LS demonstrated that Iarge seed
s ize does not o nl y indicare d o mestication but
develop also under certain ecological conditions
favou.ring high num ber of seminal roots (clensc
, ta nds, vegetations in depressions dependcnt on
run-off wa ter). 1-larvest lools, tran s port a nd
storing equipments cannol be used as proofs or
cereal cullivations . O n the otber hand , osteology
and palynö logy ha ve offe red improvccl evide nces.
Conside ring thal the gen us Homo is a t lcast
4.6 million years olcl , learnt to usc fi re 3 millio n
ycars ago, made thoroughly cons lructed and
preservcd tools .already 2 .5 millio n ye<1rs ago,
reac hed its present mental capacity probably a lready 300 000, surely 50000 years ago a nd lhal
unts keep green bugs <1~ domcstical animals a nd
grow fungi, il is astonishing thal man developcd
hercling and farming so late. The explanation is
nol a genioL1S invenlion but rathcr a natura!
evolution process forced by a s udden overpopulatio n. This acute s itwt tion was creatcd
when lhe la.te.st glacia l period came to its abrupt
end causing fertile lowla nds to be de luged a l a
lime when t he world had re ac hed ils saturi.1tio n
levet for nourishing more bunters-gathe re rs.
Sko.gs- o. La1111Jr.-ak(l(J, Tidskr. I /9 ( / 9(/0/
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