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NÅGRA FÖRHISTORISKA BRÖDFYND. 

B R O R S C H N I T T O E R . 

evisen för åkerbruk under forntiden äro af flera slag. 
Beträffande stenåldern känner man sedan gammalt 
primitiva handkvarnar, bestående af urhålkade ste
nar, och allbekant är det märkliga fyndet af en skära 

af flinta med träskaft från Stenild vid Hobro i Danmark.1 

Dessa belägg äro andra hands. Mera påtagliga bevis äro 
däremot fynd af verkliga sädeskorn, funna förkolade eller med 
negativa aftryck i väggarna af förhistoriska lerkärl frän skilda 
perioder dels ocksä några andra fristående fynd i Danmark 
och Sverige. 

Det är som bekant den danske arkeologen Georg Sarauw, 
som undersökt och lyckats bestämma en större serie dylika 
aftryck på danska lerkärl. Vid ett besök i Stockholm har 
Sarauw äfven påträffat sädesaftryck på svenska lerkärl.- En
ligt Sarauw finnas hos oss 2 arter hvete samt bjugg redan un
der stenåldern (i Danmark uppträder under stenåldern dessutom 
hirs); sädesaftryck från bronsåldern fattas däremot tillsvidare i 
Sverige. Under äldre järnåldern uppträder så för första gången 
rågen i engotländskkämpagraf. (Råg är däremot ej påvisad i Dan
mark, säkerligen beroende på en tillfällighet). I detta samman-

4 Aarböger for Nord. Oldkynd. og Hist. 1898, sid, 143, fig. 9—10. 
2 G. F. L. Sarauw, De wldste Spor af Swdesarternes Dyrkning i Sverige 

i Förhandlingar vid 15:de skandinaviska naturforskai mötet i Stockholm 
d. 7—12 juli 1898, sid 293-295. 

Öfverstycket: djurfigur från Åloppe-fyndet, lerkärlsornament från skånsk gånggrift. 
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2 Bror Sehnittger. 

häng kan nämnas att det är under samma tid, romersk järnål
der — folkvandringstid, som den primitiva, urhålkade sten-
kvarnen börjar ersättas med den roterande kvarnen bestående 
af två kongruenta stenar.1 Hafre har konstaterats i Sverige först 
i senromersk tid,'2 troligen beroende på en tillfällighet, ty den 
finnes i Danmark redan i bronsåldern samt har påvisats äfven 
i den romerska perioden/1 

Vid sidan af de 6 fynd af sädesaftryck från stenåldern i 
Sverige, som Sarauw omtalar i ofvannämda uppsats, tillkom

mer fyndet af sexradig bjugg(Hordeum hexa
stichum) i pälbyggnaden vid Alvastra.4 Den 
möjligheten torde väl icke vara utesluten, att 
man där skall kunna påträffa ej allenasl flera 
sädeskorn utan verkliga bröd, för hvilka 
konserveringsförhållandena i en mosse äro 
mer än vanligt gynnsamma. Ser man på de 

PJ j förhistoriska fynden utanför Sverige, skall man 
just finna, att brödfynden påträffats i torfmos-

sarna. Så t. ex. har jag antecknat brödfynd från Wismar-
pålbyggnaden i Mecklenburg samt från åtskilliga ställen i 
Schweiz, som Wangen, Meilen och Pfäffikersee.5 

Minst af allt skulle man däremot vänta sig brödfynd på 
ordinära boplatser och i grafvar. Några» dylika fynd har man 
emellertid gjort här i Sverige de senaste åren, som skola här 
omtalas. 

År 1908 påträffades vid gräfningen å Boberget, en forn-
borg å Vikbolandet i Östergötland, ett genom brand förkoladt 

1 Se Aarböger for Nord. Oldkynd. 1907, sid. 142 ff. samt Meddelanden 
från Östergötlands Fornminnesförening 1908, s. 32. 

- Aftryck å lerkärl från Gissleröd, Tanums s:n, Bhl. Månadsbl. 1903-05, 
sid. 125. 

3 J. Hoops, Waldbäume und Kulturpflanzen, s. 633. 
4 O. Frödin, En svensk pålbyggnad från stenåldern, Fornvännen 1910, 

sid. 65. 

• Se dessutom artikeln Bröt i Reallexion der germanischen Alter
tumskunde, utg. af Johannes Hoops, liksom också Kellcrs Pfahlbauberichte. 
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föremål i form af en bulle med c:a 7 cm:s diam. och 4 cm:s 
tjocklek (fig. 1). Några smulor af detsamma utlämnades till 
bestämning af professorn i botanik vid Farmaceutiska Insti
tutet H. V. Rosendahl. Det visade sig då, att föremålet verk
ligen var ett bröd bakadt af grofmalet och grusbemängdt bjugg-
mjöl (Hordeum).1 Boplatsens och därigenom brödets ålder 
torde kunna sältas till förra delen af 400-talet e. Kr.-' 

Sommaren 1911 gjordes ett nytt brödfynd i Östergötland; 
å graffältet å Ljunga backe i 
Skönberga s:n utanför Söder
köping. Det anträffades af herr 
Eric Flach i en liten hög af 
6 m:s diam. med en numera 
dold fotkedja af ungefär sam
ma diam. (fig. 2). Brandskik
tet i centrum innehöll förutom 
krukskärfvor och brända ben 
två broddar, en pilspets, en knif ^CKPv-sA & 
och några fragment af järn samt £ . 1 ta 
ett större skifferbryne, en röd Fig. 2. 
glasflusspärla och några frag
ment af en ornerad benkam af typen Svenska fornsaker fig. 
526. Det är alltså en ordinär mansgraf från vikingatiden 
(800—1050 e. Kr.), men dess ålder inom densamma kan ej 
afgöras; möjligen kan den t. o. m. vara något äldre än vi
kingatiden. Brödet, som består af en tät, genom bälbranden 
förkolad massa, är en flat, trissformig skifva, närmast som en 
underskorpa af c:a 6 cm:s diam. och 1,T cm:s tjocklek (fig. 3). 
Äfven detta fynd har professor Rosendahl haft godheten att 
undersöka. Det har bakats af grofmalna åkerärter (Pisum 
sativum L.) och tallbark och innehåller dessutom kristaller af 

1 H. V. Rosendahl: Mikroskopisk analys af brödfynd frän 400-500-
taten i Svensk botanisk tidskrift 1909, band 3, h. 1. 

2 Om Boberget se Meddelanden frän Östergötlands Fornminnesförening 
1906, s. 13, 1907, s, 35, 1908, s. 32, 1909, s. 14. 
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ammonium-magnesiumfosfat samt silikatkorn, hvilka, efter pro
fessor Rosendahls förmodan, kunna härröra från kvarnstenen. 
På grund af den starka förkolningen har det varit omöjligt 
att bestämma den inbördes procenthalten af ärtmjölet och 
tallbarken.1 

Detta fynd är af allra största intresse. Det är för det 
första det äldsta belägg för ärtodling i vårt land. Dock torde 
densamma hafva förekommit långt tidigare hos de germanska 

folken och troligen äfven i Norden. Det forn-
svenska aert, pl. aerter och det fornnor-
ska ertr, pl. gen. ertra motsvaras af det me
delhögtyska, areweiz, eriweiz, erwiz, som går 
tillbaka till det fornhögtyska araweiz, arwiz; 
det medelnederländska är erwete, o. s. v. 
Dessa former förutsätta de urgermanska 

i | stammarna :i:arwait- och *arwit-. Släktskapen 
p. „ med det latinska ervum och det grekiska 

égéSlvåog, ögoBog är visserligen tydlig, men 
något lån från de antika till de germanska språken föreligger 
ej, utan gå de (ur-)germanska formerna tillbaka till indoger
mansk! ursprung-'2 Däremo! anses det sällsynta fornengelska 
earfan vara lånord efter det lat. ervum. Det mera vanliga 
fornengelska pise, nyeng. pea, pl. pease är likaledes lånord 
af pisum. Det äldsta framträdande af ärtodling, jag känner, 
är från schweiziska stenålderns pålbyggnader, säkerligen ett 
indogermansk! område efter det sätt, hvarpå jag uppfattar den 
indogermanska frågan.3 Det är att märka att ärtodling ej var 
känd på semitiskt område i Egypten och Palestina, men där
emot i de äldre lagren i Tröja.4 

1 H. V. Rosendahl, Mikroskopisk undersökning af vegetabiliskt forn
fynd, Farmaceutisk tidskrift 1912, haft 1 (med teckningar af apotekar A. Roos.) 

- Se Sophus Bugge i Beiträge zur Geschichte der deutsch. Sprache 
und Literatur XXIV, sid. 438; jfr Hjalmar Falk och Torp, Ftymologisk ord
bog, sid. 141. 

:i O. Heer, Die Pflanzen der Pfahlbauten. Zurich 1866; jfr J. Hoops, 
Waldbäume und Kulturpflanzen, sid. 296 f. 

1 J. Hoops, anf. st. s. 328. 
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De närmast äldsta beläggen för ärtodling i Sverige har 
man att söka i landskapslagarna. Märkvärdigt nog omtalas 
ej ärter i Götalagarna, ej häller i Skåne- Smålands- och Hel
singe-lagarna. Beträffande den sistnämnda är det ju möjligt, 
att ärter ej odlades i Helsingland; hvad däremot angår Skåne-
och Götalagarna beror förhållandet gifvetvis på en ren till
fällighet, hvilket just Ljunga-fyndet visar för Östergötlands vid
kommande. I Svealagarna är däremot förhällandet annorlunda. 
I den äldsta, Uplandslagen, från c:a 1300, stadgas straff, "stiael 
man rofwor, arter, bönur, nytaer, aldin" (Manhaelghis B 49:1). 
Och i Kyrkobalken 7:5 lalas om tionde af rofvor, ärter, bö
nor, råg, lin, hampa och hvele. (Se också bingmals balkaer 
9:4, aerta åker). I Södermannalagen (1300-talets förra hälft) 
finnes bötesstraff för den, som stjäl i ärt- eller bönåker (Byg-
ninga B 10:1). Västmannalagen (samma tid) visar enahanda 
förhållanden: ärter som tionde (Äldre Wästmanl., Kristnu balkaer 
3:3) och bötesstraff för stöld af ärter (Äldre Västmanl., Um 
biufnadh 2:2; Yngre Västmanl.,Manhaelghis B 26:11). Likartade 
stadganden om ärtstöld finnas i tjufvabalken 26 i Magnus 
Erikssons landslag (färdig 1347). I konung Kristoffers lands
lag (c:a 1450) finnes en passus af ett visst intresse: "förfalsk
ning är där man skyler ondt under godo, som koppar under 
guld, ärter blandas med vax" etc. (Köpmala B 3:1); oärliga 
spannmålshandlare funnos tydligen redan då. 

Brödfyndet från Ljunga har ännu ett annat intresse. Det 
visar, att det var en urgammal sed att blanda bark i brödet. 
Beträffande detta har man liksom för ärtodlingen förut endast 
haft medeltida uppgifter. Jag behöfver endast påminna om 
folkets öknamn på konung Kristoffer af Bayern: 

ä men han war tha war stor hunger 
ty honom hatade badhe gamal oc unger 
böndher oc bokaria alla 
honom barkakonung kalla. 

(Karlskrönikan 7185 ff). 
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Emellertid kan ej, som nämnis, procenthalten af mjöl 
och bark bestämmas i brödet. Den möjligheten är således 
ej utesluten, att inblandningen af bark varit ganska betydlig, 
ja kanske rent af gjort brödet oätligt. Ty det kan ju tänkas 
att det beredts endast för grafkulten, som en gåfva åt den 
döde; det är i ett sådant fall ej otroligt, att man af sparsam-
hetsskäl lagt mera bark i degen än nödigt var; det skulle då 
föreligga ett fromt bedrägeri, ett "pia fraus", af det slag som 
är så vanligt hos primitiva folk. 

Dessa tvänne brödfynd äro emellertid ej de enda från 
vår hednatid. Redan Hjalmar Stolpe påträffade bröd i ett 20-
tal grafvar på Björkö, alltså från vikingatiden. De äro "små, 
till kol förbrända kakor af oval form (2 ä 3 tum långa, 1 ä 
1,5 tum breda och 0,25 tum tjocka), ofta flera stycken upp
trädda på en smal järntråd".1 

Dessa bröd ha emellertid ej undersökts botaniskt. Nya 
kunskaper vänta oss således i framtiden om brödets historia 
i vårt land. 

RUNINSKRIFTERNA PÅ EN KOPPARDOSÄ, 

FUNNEN I SIGTUNA 
Augusti 1911. 

O T T O v o n F R I E S E N . 

Sigtuna stad och trädgården till stadskvarteret n:o 22— 
23—24 hittade tapetseraren Fredrik Haglund vid gräf
ning nära stranden af Mälaren i aug. 1911 en kop

pardosa, fylld med ett ämne som gaf fyndet en anmärknings
värd tyngd. Detta ämne liknade enligt hittarens uppgift när
mast grof kaffesump, var mörkbrunt till färgen och bestod af 

1 Tidskr. för antropologi och kulturhistoria. Band I, n:o 10, s. 7 f 


