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Silkevejen. Mange af vores fødevarer er kommet hertil ad
handelsruter fra Øst. En arkæobotaniker har kortlagt spiseæblets
tilblivelse og fulgt dets rejse fra Kasakhstan til Europa.

Æblets vej
Af REGNER HANSEN

S

ilkevejen fik sit navn af den adelige
tyske geograf Ferdinand Freiherr von
Richthofen i 1877. Men Silkevejen
var ikke én vej, og silke var ikke den
vigtigste handelsvare, hvis man spørger
den amerikanske arkæobotaniker Robert N.
Spengler III. Han gør også op med forestillingen om Silkevejen som et bånd af kamelkaravaner, der i adstadigt tempo krydsede
steppen og forbandt Kina i øst med Europa i
vest.
»Silkevejen var et helt netværk af ruter, og
faktisk er der ingen dokumentation for, at
der skete en væsentlig transport af silke. Jeg
definerer Silkevejen som en kulturel
udveksling – med Centralasien som den
centrale arena,« siger Spengler og tilføjer, at
udvekslingen forstærkedes umiddelbart før
vores tidsregning, men begyndte for fem
tusind år siden.
Han udpeger heste – ikke kameler – som de
mest anvendte pakdyr i det lange perspektiv
sammen med muldyr. Og når det gælder
godset, som blev transporteret tværs over
kontinentet, lyder svaret fra Spengler, at
det vigtigste var spiselige afgrøder. Mange
af »vores« fødevarer har deres oprindelse
i Centralasien, fortæller Spengler, som er
institutleder på Max-Planck-Instituttet for
Menneskets Historie i Jena i Tyskland. Hans
speciale er studiet af kerner, frø og frugter
fra planter, der findes under arkæologiske
udgravninger, og for nylig udgav han bogen
Fruit from the Sands – The Silk Road Origins
of the Foods We Eat.
CENTRALASIEN består i en Silkevejensammenhæng af de tidligere centralasiatiske
sovjetrepublikker samt Mongoliet og det vestlige Kina. Der var ingen tradition for arkæobotanik i regionen, da Robert N. Spengler
indledte sin forskning for over ti år siden.
Hans metode består fortrinsvis i at se på
kulstofrester af planter, som har været bevaret
i flere tusinde år. Han undersøger, hvad folk
dyrkede, og hvad de spiste. Det meste af hans
tidlige arbejde var i Kasakhstan, men de
seneste år er han rykket til Usbekistan, og til
sommer tager han på endnu et feltophold –
denne gang i Bukhara i Usbekistan.
»Det er ved foden af bjergene, hvor der er
aflejringer med en smuk lagdeling, at det mest
velbevarede materiale findes. Det er også ved
foden af bjergene, at befolkningstætheden var
størst. De frugtbare floddale gav gode betingelser for udvikling af landbrug. Det er også
logisk, at handelsruterne gik her, for der var let
adgang til vand,« siger Spengler.
Han laver avancerede frø- og pollenanalyser på Max-Planck-Instituttets laboratorier ved hjælp af mikroskop og sammenholder
desuden med dateringen af andre fund af
oldsager i præcis samme jordlag.
»Eftersom de områder, jeg arbejder i, ikke
er under vand og heller ikke er ørkenagtige
nok til, at planter udtørrer, er hovedparten
af det plantemateriale, som jeg studerer,
bevaret gennem omdannelse til kulstof.
Mikroorganismer og insekter æder ikke
forkullet plantemateriale, og det kan bevares i
tusinder af år i jorden. Jeg ser på morfologien
– strukturen og den ydre form – af frø for at
fastslå, hvilken plante det kom fra,« siger han.

Den relativt nye analysemetode, gensekventering, er ikke en mulighed, fordi den
organiske proces er afsluttet, oplyser han.
»Det er yderst sjældent, at plante-dna består
på arkæologiske steder i tusinder af år. Det er
anderledes med dyr, fordi deres knogler kan
bevares, og man kan få genetisk materiale fra
bindevæv i knoglerne,« siger Spengler, som
også inddrager historiske kilder i sin forskning.
LISTEN er over fødevarer, der ifølge Robert
N. Spengler III har deres oprindelse i
Centralasien, er lang. Hvilket er forholdsvis
upåagtet, anfører han.
»Afgrøderne, der blev ført fra Centralasien
til Europa, er mindst lige så afgørende for
vores kost nu, som hvad der fulgte efter koloniseringen af Latinamerika langt senere,« siger
Spengler, og nævner æblet som sit yndlingseksempel på dette forløb.
Det begyndte med, at folk i Centralasien
etablerede sig som bønder på grund af gunstige klimatiske vilkår og ditto jordbund, og
de eksperimenterede med vilde planter og
begyndte efterhånden at dyrke nogle af dem
som afgrøder. Frø af disse afgrøder blev i flere
etaper bragt til Europa.
Æblet har en yderst kompleks slægtshistorie.
Den sande forfader til det moderne spiseæble
er det kaukasiske prydæble, der vokser vildt
i skovene i det sydøstlige Kasakhstan. Dette
fremgår af flere aspekter – den ydre form,
strukturen, den molekylære sammensætning
og historisk kildemateriale.
»Det moderne spiseæble begyndte i
Centralasien og er opstået ved, at en population af æbler er flyttet ad Silkevejen videre
til næste population af æbler længere mod
vest, og sådan er det sket flere gange,« siger
Spengler og tilføjer, at spiseæblet er en hybrid
af mindst fire distinkte varianter.

Afgrøderne fra
Centralasien er lige
så vigtige for vores
kost nu, som dem
vi senere hentede i
Latinamerika, siger
Robert N. Spengler.

De andre er paradisæblet fra Sibirien, det
vilde orientalske æble fra Kaukasus samt
det vilde skovæble, som formentlig fandtes i
Europa før ankomsten af æbler østfra.
»Når flere af varianterne er plantet i samme
frugthave, er der sket en krydsbestøvning,
fordi bier har spredt pollen mellem flere varianter. Mennesker har opdaget de ’nye’ æbler
og har fastholdt dem ved at bruge podning,
hvor kviste skæres af de bedste træer og
sættes på grundstammen af en anden variant.
Gennem disse krydsninger er det lykkedes at
få større, mere velsmagende og mere modstandsdygtige æbler,« siger han.
Spengler fortæller, at det er svært at opnå en
forståelse af detaljerne i forløbet, fordi der kun
er fundet få arkæobotaniske rester af oldgamle
æbler langs Silkevejen. Der er ligeledes kun
gjort en beskeden indsats hidtil for at skelne
forkullede frø af vilde æbler fra frø af dyrkede
æbler.
Robert N. Spengler III gennemgår i sin bog
også spredningen af andre spiselige afgrøder
fra Centralasien til Europa. Heriblandt
blommer, ferskner, abrikoser, kirsebær,
mandler, valnødder, flere kornsorter og
diverse bælgplanter. Selv har han blandt
andet fundet oldgamle kerner fra
fersken, abrikos og kirsebær i
Usbekistan.
Indflydelsen fra Centralasien
ændrede også vores måde at drive
landbrug på, pointerer Spengler.
Blandt de landbrugsteknologiske metoder,
som fandt vej til Europa, er rotationsprincippet i dyrkningen af afgrøder og kunstvanding.
»Ved at skifte mellem afgrøder blev det
muligt at høste to gange om året på samme
jordareal. Ydelsen blev højere, udbyttet blev
større, og det blev muligt at brødføde en større
befolkning. Dyrkningsprincippet kom til
Europa og førte også til en større befolkning i
Europa,« siger Spengler.
Han har ingen planer om selv at kaste sig
over feltstudier i Europa.
»Jeg vil hellere arbejde i en del af verden,
hvor der stort set ikke er andre forskere til
stede. Jeg vil gerne undersøge mere om
oprindelsen af mange fødevarer i Europa, for
det er der stadig kun en beskeden forståelse
af,« siger han.
Robert N. Spengler III: Fruit from the Sands
– The Silk Road Origins of the Foods We Eat.
University of California Press, 2019.
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