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ANDRA EXKURSEN.

Öfver Sädesslagens stamland.

§. i.

Öfver methoclen att bestämma de odlade våxternes stamland.

.Kultur-växternes ursprungliga hembygd är ett ämne, som
icke blott eger ett botaniskt och ekonomiskt intresse, u-

tän afven ett historiskt. Utom deras närmaste samband

med kulturens utbredande ar deras börjande odling just
en af de vigtigaste vändpunkter i slägtets historia, öfver«
gången från nomadlifvet till civilisationen, d. v. s. i allmän¬
het från hvarje folks sago ålder till dess egentligen histori¬
ska, hvilken den således grundlägger. De öfrige kultur-
växterne stå visserligen härmed i närmaste samband, men

för att icke alltför långt utsträcka närvarande undersök¬
nings gränsor, ämna vi afhandla dem i en särskild ex-
kurs. Vi måste först uppgifva, hvilka vi räkna till sädes¬
slag, nemligen växter hufvudsaklrgen och i större qvan-
titét odlade för sina frön, hvilka ingå i särskilda folk¬
slags dagliga föda. Vi inskränka oss således icke blott
till de egentlige Oramineeme, utani afse äfven de få öf¬
rige till ändra familjer hörande såsom Bokhvetet bland
"våra inhemsk«,
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I ett ämne af denna vigt och så allmänt intresse,
sakna vi naturligtvis icke talrika föregångare, men hvad
som förmått oss underkasta det ny granskning, utom det
att ämnet på långt när icke är uttöuidt och de på ensamt

empirisk väg erhållne resultater icke alltid äro tillfreds¬
ställande (f. e. uppgiften att hafren växer vild på öen Juan
Fernandez vid Chilesiska kusten), är alt vi vilja försöka
en ny väg, nemligen der positiva bevis saknas, begagna
negativa, då det i de flesta fall är lättare att bevisa
från hvilka trakter de omöjligen kunna härstamma0), än
från hvilken de verkligen härstamma. Detta bevisnings-
sätt anse vi fullt så bindande, som det positiva, isynner¬
het i en erfarenhets-vetenskap kanske det tjenligaste.

En annan regel, abstraherad från växt-geografien,
synes oss icke mindre vigtig, nemligen att då hvarje art,

*) För att upplysa detta med ett exempel, kunna vi här
anföra de till Crucifererne och Umbellaterne hörande kultur¬
växter. Från Amerika kunna de icke härstamma, emedan de
före Europeernes ankomst dit voro derstädes alldeles okände
både som odlade och vildtväxande. Samma gäller om södra
hemisferen af gamla verlden, der de dessutom icke ega några
förvandte. Innom vändkretsarne veta vi, att Urabellater och
Cruciferer alldeles saknas och icke kunna trifvas. Så återstår
blott en ringa del af klotet och deraf kan man lätteligen nega¬
tivt bevisa, att det icke varit flera länder, så att man slutligen kan
hestämdt inskränka deras stamland innom en inskränktare re¬

gion. Yi hafva ej sett någon beträda denna väg, som i flera
fall är den enklaste.
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oftast hvarje grupp har liksom en gifven center, hvari-
från den utbreder sig, och ju mer den ailagsnar sig från
denna, desto svagare och sällsyntare blir arten, desto
mer vanslagtas och obetydligare arter frambringar hvarje
slägte; så synes deraf äfven följa, att sädesslagen, som i
hvarje slägte äro dess mest utbildade arter, böra just sö¬
kas infödde i den trakt, der slägtet frambringar föröfrigt
de talrikaste och fullkomligaste arter. Derjemte bör man
betrakta hvarje lands fysiska och klimateriska beskaffen¬
het i förhållande till de särskilda arternes naturliga växt-
plats. Genom dessa och flera theoretiska satser erhålla
vi flera långt vigtigare anvisningar än mången torde före¬
ställa sig.

En ej mindre vigtig fråga är, om man kan vänta, att
finna dem ännu vilda oförändrade sådane, som de nu
förekomma hos oss, sedan de i många hundrade genera¬
tioner varit föremål för den sorgfälligaste och mest för¬
ädlande kultur ? Vi känna icke huru andre skulle vilja
besvara denna fråga -— i botaniske skrifter se vi dem

vanligen som arter skilda — men för vår del tveka vi
icke bestämdt förklara, att vid betraktande af det mäk¬

tiga inflytande, som en artificiel behandling utöfvar icke
blott på djuren och än mer på växterne (100 tals exem¬
pel för, knappt något undantag känna vi deremot) det
vore alldeles orimligt vänta, att finna dem vilda lull-
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komligt lika dem man i årtusenden sökt förädla *). Just
den omständigheten att man sökt dem vilda fullkomligt
sådanc, som de nu odlas, är väl orsaken att det oftast
misslyckats. Så har man då d.en vilda stammen funnits
f, e. till Rågen af Manch. Bieberstein på sandfält i Kau¬
kasiska länderne, Taurien, på nedra Wolgas stränder,
oftast funnit någon obetydlig skillnad, af hvilken man skiljt
den som egen art; Rågen under namn af Secale fragile. Men
axets bräcklighet, som utgör skillnaden, igenfinnes just
hos andra närbeslägtade arter f. e. Triticim junceum, då
de de växa i flygsand**), men försvinner, då de odlas i
fet trädgårdsjord.

*) Delta eger ju rum med hvarenda art, som har blifvit
en längre tid kultiverad. Sjelfva Äpplelrädet in. fl. inhemska
perenne-växter, ehuru de uppdragas på samma sätt och upp¬
växa i en trädgård i samma jord (endast något bättre) och under
samma klimateriska och öfrige yttre förhållanden blifva ju både
till växten och fruklen olika den vilda plantan. Desto större
måste då inverkan blifva, då de årligen under helt förändrade
förhållanden och i synnerhet emot deras naturliga utsås vid
olika årstid. Huru qlika är icke den vilda Daucus Carola e-
mot den odlade ? Genom Kochs med fleras undersökningar är
väl knappt något tvifvel mer, att icke vår vilda Åkerhål (Bras¬
sica campestris) är stamplantan till Rofvan (Brass. Rapa), hvars
hemland man ej kändt. Flera exempel skola nedanföre anföras.

**) Att Rågen ursprungligen är en sandväxt, skulle man
redan kunna sluta icke blott deraf att dess odling bättre lyc¬
kas i sandjord, än andra sädesslags, utan ock alt den verkli-



Sedan vi efter dessa och flera botaniske grunder sökt
antyda, i hvilken trakt och under hvad form den ur¬

sprungliga stammen är att söka, så skola vi sammanbinda
detta med de historiske urkunderne, samt slutligen bana
oss vägen till de resultater, som bägge dessa methoder
förenade lemna.

§. 2,

De vigtigare sådesslagens nuvarande utbredning.
Ehuru vi i närvarande afhandling hufvudsakligen ämna

fästa oss vid de hos oss odlade sädesslagen, hvilkas stam¬

land just är det mest omtvistade, så är nödvändigt att vi
äfven afse de öfrige*), dels för flera jemförelsers skull ,

dels enligt vår plan att öfverallt utga från det nuva¬
rande förhållandet. Af detta, som till en stor del be¬
ror på olika nationers olika industri, lefnadssatt och när¬
mare förhållanden till andra nationer, får man icke sluta
till deras möjliga utbredning, som visserligen kunde vara
större. Vi veta dessutom historiskt, att vissa sädesslag
af andra blifvit utträngde ; det är i flera fall icke osanno¬

likt, att mången växts odling upphört i det land, der

gen förvildar sig på flygsandshedar, som vi sett på de afsiäng-
da flygsandsfälten i Skåne, der den sjelfsått sig åtminstone
flera decennier^

*) Vi få derunder äfven tillfälle antyda dessas hemland,
hvilket är icke den tvist underkastadt, som de Europeiskes.
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den börjats, men sedan till andra länder blifvit Öfverflyt-
tad, Icke dessto mindre tro vi oss kunna anse som med»

gifven, en af erfarenheten tillräckligen bestyrkt sats, att
alla sädesslag omöjligen kunna tri/vas under samma klimateri-
ske förhållanden; hyilken vi för den följande § behöfva
antaga.

De i olika länder odlade sadesslagen anföras icke blott
i större geografiske arbeten, utan finnas dessutom många
speciella uppgifter i botaniske skrifter. Då detta ämne
för vårt ändamål är mera en bisak, hafva vi i den föl¬
jande sammanträngde framställningen med flit hufvudsak-
ligen följt Schouws Plantegeogr., emedan tab. V i dess
dess Atlas deröfver gifver en klar och hastig Öfversigt.
— Korn (Hordeum) och Hafre aro de sädesslag, som for
deras hastiga mognad gå längst upp emot Norden; uti in¬
tet land på jorden lyckas likväl deras odling så långt mot
polen, som i Skandinavien, der de ännu med hopp om
skörd utsås under 70°, då all sädeskultur upphör i östra
Asien vid 55® (äfven saknas den i sydligaste Kamtschatka
under 5i°) och på Norra Amerikas ostkust vid 52°; på
dess vestkust drifves den under 53® och skulle kanske

lyckas ännu högre. Med flit hafva vi här jemfört alla
subarctiska länder, emedan den vilda vegetationen, jem~
förd med medeltemperaturen, i de nordligaste länderne
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vida mera öfverensstämmer än i de tropiske under mot¬
svarande latituds-grader. Der efter följer Rågen, som är
hufvudsädet i det nordliga tempererade Europa; som
mindre hufvudsaklige tillkomma först Bokhvetet »), sedan
Hirsen (Panicum miliaceum). Korn och Hafre, som i den
nordligaste regionen, äfvensom i bergstrakter inom Rågens,
odlas för brödbakning odlas i denna region, Kornet mest
för ölbrygd, Hafren till utfodring. Hvetet förekommer ·

äfven sporadiskt innan denna region, men i det varmare

tempererade Europa blir den hufvudsädet, Rågen återstår
endast i bergstrakter, Kornet, hvars must ringa skattas
emot Yinrankans, odlas der till utfodring och Hafre be¬
traktas mer som ett ogräs. Så är förhållandet öfverallt i

Medelhafs-regionen, men i södern tillkomma äfven Riis
och Mays.

Asien har i dess kalla och tempererade zon alldeles
de samma sädesslag, som Europa, hvilket i flera fall är
ett märkvärdigt förhållande, då sednare i tider communica-
tionen med dess inre delar varit mindre liflig än med de
öfrige verldsdelarne. Det är ock just dessas stamland,
som är mest omtvistadt. Korn och hafre äro således

*) Bokhvetet (Fagopyrum) kallas vanligen Bohvete, men
har erhållit sitt namn af den tydliga likheten med Bokfrön,
hvilket latinska namnet ock antyder. Då det först i medeltiden
blef bekant kallades det frumentum saracenicum.



hufvudsädet i de nordligaste trakterne, i Siberiens sydli¬
gare provincer och på några af högslätterna förekommer
rågen, ehuru detta sädesslag der är mindre allmänt, of¬
tast i sednare tider bevisligen infördt; att vi tro oss redan
deraf med visshet kunna antaga, att detta, ett bland de
äldsta inhemska, sädesslag alldeles icke härstammar från de
inre delarne af Asien. Hvetet är hufvudsädet i medlersta
Asiens vestliga delar, uti nordliga Indien, Persien och i
Orienten i allmänhet, ehuru än mer än i sydligaste Eu¬
ropa äfvera Riis (i sednare tiden afven något JNfays) i
dessa länders varmare distrikter förekommer. I Asiens
varmaste delar, afvensom i China och Japan (der Euro¬
peiske sädesslagen ganska sällan ses) blir Riis hufvudsädet
och är väl Riis det sädesslag, som närer det största an¬
talet af menniskor. Att Asiens varmare delar är dess
staraland, tviflar man icke, äfven som man antager att

några andra i Europa okända sädesslag, f. e. Panicum
frumentaceum, EUusine coracana och strida, som tillkomma i
Indien (mest i det östra och på öarne) äro i dessa trak¬
ter äfven' inhemske.

Afrikas egendomliga och äfven till half-nomadiska:
stammar spridda sädesslag äro Sorghum-arter eller Durra·
korn, hvartill i Abyssinien och förmodligen andra delar
af det nära okända inre landet tillkomma Poa abyssinka.


