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Indledning
I forbindelse med Silkeborg Museums udgravninger ved Harsnablund blev
der i perioden fra 2004-2006 afdækket et areal på i alt 57.000 m2. Inden
for dette store udgravningsområde udgravedes bl.a. sporene efter adskillige
bebyggelser, der dækkede perioden fra yngre romersk jernalder og indtil
tidlig middelalder1 .
Bebyggelsen fra vikingetid/tidlig middelalder bestod kort fortalt af 6-7 tæt
sammenbyggede gårde med bevarede rester af hegnsforløb, som lå placeret
på begge sider af et nord-sydgående vejforløb.
Ca. 10 m fra den nord-sydgående hulvej udgravedes på gårdspladsen,
som hørte til et af gårdsanlæggene, resterne efter et formodet ovnanlæg (se
ﬁg. 1+2). Dette anlæg er efter al sandsynlighed samtidig med gårdsanlægget.
Allerede i forbindelse med udgravningen af ovnen blev der i bundlaget
i ovnens indre erkendt store mængder forkullede kornkerner samt trækul
(se ﬁg. 3). Denne tidlige erkendelse medførte, at fundet blev udtaget i sin
helhed i 10 fundposer, som efterfølgende blev aﬂeveret på Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling.

Harsnablund udgravningen er beliggende i Gødvad sogn, Hids herred, Viborg amt. Lokaliteten
indgår i et Kulturarvsareal med Sted-nr. 13.03.04-73 og UTM 538439/6227875.
1
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Fig. 1. Udsnit af udgravning med ovn markeret med rødt.
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Fig. 2. Fladetegning af ovnen.

Fig. 3. Korn- og trækulslaget i ovnen.
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Prøvebehandling
Efter prøvemodtagelsen på Moesgård blev indholdet af prøveposerne først
vurderet af ph.d. Peter Hambro Mikkelsen. Ud fra denne vurdering kunne
det ses, at kornfundet i vid udstrækning bestod af havre, og at avndelene på
en del af havrekernerne var bevarede.
For at undgå at skulle gennemse for meget irrelevant materiale i analyseprøverne var en eller anden form for opkoncentrering af det forkullede plantemateriale i prøverne af tidsmæssige årsager klart at foretrække. For bedst
muligt at bevare især de skrøbelige avndele i fundet blev det som følge heraf
besluttet at tørre alle de 10 prøver for efterfølgende at ﬂotere dem. I forhold
til f.eks. vådsoldning er ﬂotering en skånsom metode til opkoncentrering af
arkæobotaniske prøver med forkullet plantemateriale.
Såvel tørringen af prøverne som selve ﬂoteringen blev foretaget af arbejdsmand Åge Brandi på Moesgård Museums ﬂoteringsanlæg (se ﬁg. 4). I
dette anlæg tilføres vand gennem ﬂere dyser nederst på en skråtstillet sliske,
hvor også jordprøven tilføres. Efterhånden som vandstanden i ﬂoteringsmaskinen stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet
såsom forkullede planterester, og det lette materiale ﬂyder til sidst ud over
den øverste ende af slisken, hvor det opfanges i et stofnet med maskestørrelser på godt 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til
gennemsyn, mens den tunge ﬂoteringsrest, der ligger tilbage i ﬂoteringsmaskinen efter den afsluttede ﬂotering, tørres og gemmes separat.

Fig. 4. Moesgård Museums ﬂoteringsmaskine
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C14- prøverne
Efter den afsluttede ﬂotering og i forbindelse med de egentlige prøveanalyser, skal det for en ordens skyld nævnes, at der blev udtaget i alt tre prøver
til at få udført en C14- datering af alderen på kornfundet. Ønsket om en
C14- datering skyldtes den ret brede datering af havrefundet til vikingetid
eller tidlig middelalder. Resultatet af de tre dateringer, der bliver udført på
forkullede havrekerner på AMS laboratoriet på Aarhus Universitet, kendes
dog endnu ikke, hvorfor denne rapport må tage udgangspunkt i den arkæologiske datering af fundet.

Den analyserede prøve
Alt i alt udgjorde de 10 prøvenumre efter den afsluttede ﬂotering og tørring
af ﬂoteringsprøverne samlet set 15,2 liter forkullet materiale. Umiddelbart
kunne det ses, at prøverne overvejende bestod af korn, men herudover optrådte der dog også relativt meget trækul i prøverne. Bl.a. fandtes der en del
forholdsvis store trækulsstykker (ca. 0,5–1 cm i diameter). Det anslås dog,
at fundet fra Harsnablund, når man ser bort fra mængden af trækul, oprindelig har bestået af mindst 10 liter rent korn!
Til analysen af havrefundet blev udvalgt en enkelt prøve, prøve 3. Denne
var den største af de 10 delprøver og bestod af 2000 ml forkullet materiale.
Inden den egentlige analyse blev prøve 3 indledningsvis tørsigtet meget
forsigtigt i sigter med varierende maskestørrelser på henholdsvis 2 mm, 1
mm og 0,5 mm. Resultatet af denne sigtning blev, at der opnåedes et antal
fraktioner, der hver især bestod af elementer med nogenlunde ens dimensioner.
I forbindelse med analysen af prøven var det efter sigtningen af prøven
muligt at udtage analyseprøver af varierende størrelse fra de forskellige
fraktioner, alt efter forekomsten af vigtigt plantemateriale heri. F.eks. blev
udsorteringen af identiﬁcerbare kornavner samt ukrudtsfrø prioriteret forholdsvis højt, og analysen af ﬂere delprøver blev derfor målrettet imod udtagning af netop disse typer materiale.
Analysen blev foretaget af Peter Mose Jensen med anvendelse af et Olympus SZ-ET mikroskop med op til ca. X30 forstørrelse.
Resultatet af det samlede arkæobotaniske gennemsyn kan ses i tabel 1
nedenfor. I denne tabel er resultatet af alle delprøveanalyserne er lagt sammen:
Inden gennemgangen af analysen skal der føjes nogle enkelte kommentarer
til tolkningen af tabel 1.
For det første er trækulsmængden i tabellen angivet med ét til fem X´er
ud fra et subjektivt skøn af normalmængder i arkæobotaniske prøver. ”X”
markerer således den laveste trækulsmængde, mens ”XXXXX” markerer
den højeste. For det andet skal det nævnes, at der anvendes ﬂere forkortelser
i tabellen. Forkortelsen sp. markerer her, at den pågældende plante kunne
henføres overordnet til slægt, men ikke nærmere til art, mens cf. markerer,
at planten sandsynligvis, men ikke fuldstændig sikkert, tilhører pågældende
plantegruppe. Plantenavne, der er adskilt af en skråstreg, ”/” indikerer, at
der er ﬂere tolkningsmuligheder for planten.
Endelig skal der for det tredje knyttes en kommentar til, at de analyserede
planter i tabellen er opgivet med to tal. Ét i parentes og ét udenfor. Tallene
udenfor parentesen viser her det reelle antal analyserede planterester, mens
tallene i parentesen markerer de totale mængder af planterester i den under-
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søgte delprøve på 2000 ml, anslået ud fra de analyserede delprøver. For at
få en ide om det totale antal planterester i hele kornfundet på 15,2 liter fra
Harsnablund skal tallene i parentes i tabel 1 altså ganges med 7,6.
Ud fra det anslåede antal hele kornkerner på 52.148 og kornfragmenter
på 48.025 kan den samlede mængde korn i ovnanlægget samlet set vurderes
til at bestå af godt 395.000 hele kornkerner og 365.000 kornfragmenter.
Disse tal må naturligvis tages med store forbehold, da de er beregnet på
baggrund af en forholdsvis lille analyseret prøvemængde.
Prøvenummer:

17.190, lag d

Prøvenummer:

Total prøvestørrelse (ml)

2000

Total prøvestørrelse (ml)

Gennemset prøvestørrelse (ml)

35/80

Gennemset prøvestørrelse (ml)

Avena sativa, avnbaser

89 (4045)

Dyrket havre, avnbaser

Avena sativa, kerner

33 (2425)

Dyrket havre, kerner

Avena sp. kerner

537+41f. (43445+3895f.)

Havre sp. kerner

Avena sp. spirede kerner

10 (875)

Havre sp. spirede kerner

Avena sp. avnbaser.

29 (1465)

Havre sp. avnbaser

Cerealia, ubestemmelig

56+527f. (5110+44130f.)

Ubestemmeligt korn

Secale cereale, kerner

3 (285)

Rug, kerner

Cf. Secale cereale, kerner

1 (8)

Mulig rug, kerner

Chenopodium album

8 (89)

Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp.

10+2f. (80+65f.)

Gåsefod

Fallopia convolvulus

6 (48)

Snerlepileurt

Galeopsis sp.

13+2f. (129+16f.)

Hanekro

Persicaria maculosa/lapathifolium

2 (16)

Bleg-/ferskenpileurt

Cf. Persicaria maculosa/lapathifolium

1 (95)

Mulig bleg-/ferskenpileurt

Poaceae

4 (106)

Græsfamilien

Polygonum aviculare

1 (8)

Vejpileurt

Rumex acetosella

35 (1138)

Rødknæ

Cf. Rumex acetosella

1 (95)

Mulig Rødknæ

Cf. Zannichellia

1 (8)

Mulig vandkrans

Indet

10 (241)

Ubestemmelige ukrudtsfrø

Trækul (X-XXXXX)

XX (XXXXX)

Trækul (X-XXXXX)

Tabel 1. Resultatet af de analyserede delprøver fra Harsnablund

Gennemgang af de analyserede prøver
Kornet
Som det fremgår af tabel 1, består kornfundet fra Harsnablund som forventet langt
overvejende af havre (Avena sp.) (se ﬁg. 5), selv om der dog også fandtes et lille
indslag af kerner fra rug (Secale cereale) i fundet. Det er vanskeligt at vide, hvordan rugen skal tolkes. En oplagt tolkning er, at rugindslaget repræsenterer en rest
efter en rugafgrøde, der har stået på marken forud for havreafgrøden, og hvor
enkelte rugkerner er blevet tabt på marken for efterfølgende at spire og vokse op
sammen med havren året efter. Det kan dog alternativt ikke ganske udelukkes, at
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der har været en lille rest rugkerner i ovnen, da havren blev deponeret heri.
Mht. havren i ovnen bestod hovedparten af resterne fra denne art af nøgne
kerner, men der optrådte dog også et stort antal rester af havreavner i prøven.
Ved arkæologiske fund af havre er det ofte vanskeligt at skelne mellem dyrket
havre (Avena sativa) og ukrudtsarten ﬂyvehavre (Avena fatua). Dette skyldes, at
man som regel kun ﬁnder selve kornkernerne, der stort set ikke adskiller sig fra
hinanden, de to arter imellem. En sikker identiﬁkation kræver således som regel,
at man har velbevarede havreavner. Ved forkullede fund af dyrket havre ender
den nederste del af avnen således typisk i et relativt smalt brud, der hvor kornet
sidder fast på kornakset, mens den samme del af avnen ved ﬂyvehavre i stedet er
karakteriseret ved en sugekoplignende påhæftning (ﬁg. 6). De analyserede avner
i Harsnablundfundet bestod i alle tilfælde af smalle påhæftninger (ﬁg. 7), og det
kan således konkluderes, at havren i ovnen udelukkende bestod af dyrket havre.

Fig. 5. Forkullede havrekerner fra Harnsnablund (foto: Jens Kirkeby, Moesgård Museum).
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Fig. 7. Forskellen på avner fra dyrket havre (øverst) og ﬂyvehavre (nederst). Efter Van Zeist (1968)

Fig 7. Eksempler på havreavnbaser fra Harsnablund (foto: Jens Kirkeby, moesgård Museum).
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Ukrudtet
Selv om kornet dominerede klart i kornet fra ovnen, optrådte der dog også et antal
ukrudtsfrø i den undersøgte prøve. Den mest almindelige ukrudtsart i prøven var
rødknæ (Rumex acetosella), men herudover optrådte dog også en del frø fra f.eks.
gåsefod (Chenopodium sp.), der formodentlig overvejende består af hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), hanekro (Galeopsis sp.), græs (Poaceae) samt pileurt
i form af bleg-/ferskenpileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) og snerlepileurt
(Fallopia convolvulus). Stort set alle arter optræder hyppigt på agerjord, og den
klart mest sandsynlige tolkning af ukrudtsfrøene i prøven er, at de generelt repræsenterer resterne efter de ukrudtsplanter, som har vokset sammen med kornet
på marken. Eneste klare undtagelse fra denne tolkning er det ene analyserede frø
fra mulig vandkrans (Cf. Zannichellia), der er en vandplante. Med blot et enkelt
muligt frø, skal der dog ikke lægges for meget vægt på tolkningen af denne arts
tilstedeværelse, da det f.eks. kan repræsentere et ”forurenende”, udefrakommende
indslag, der på den ene eller anden måde er havnet i kornet.

Diskussion af havrefundet fra Harsnablund
Kornrensning
Sammentælles delprøven, kan det som ovenfor beskrevet anslås, at der er
omkring 52.148 hele korn og 48.025 kornfragmenter. Til sammenligning
anslås, at der er 2053 hele ukrudtsfrø. I forhold til de hele korn er der i alt
3,9 % ukrudtsfrø i delprøven. Den ringe mængde ukrudtsfrø i forhold til
kornkerner i prøven tyder på, at havrefundet har været tærsket og til en vis
grad renset efter høsten. At dette efter al sandsynlighed har været tilfældet
understøttes af, at der ikke fandtes rester efter f.eks. kornstrå i prøven, hvilket der burde være, såfremt det havde drejet sig om en urenset afgrøde. At
der trods alt fandtes relativt store mængder avnrester i prøven tyder dog
omvendt ikke på, at kornet har været fuldstændig renset, hvilket man f.eks.
vil gøre inden brug af korn til madlavning. Samlet set giver kornfundet altså
indtryk af en afgrøde, der er renset, ikke fuldstændig men til en vis grad, så
den f.eks. var klargjort til oplagring.

Dyrkningsforhold
Mht. jordforholdene præges ukrudtssammensætningen af det store indhold
af rødknæ. Som det fremgår af nedenstående beskrivelse af rødknæ, vokser
denne art typisk på forholdsvis sandet og næringsfattig jord modsat arter
som hvidmelet gåsefod og f.eks. bleg-/ferskenpileurt, der foretrækker næringsrige jorder. Hvidmelet gåsefod optrådte som allerede omtalt i en vis
mængde i havrefundet fra Harsnablund, men mht. tolkningen af denne art
skal det nævnes, at hver enkelt gåsefodsplante producerer store mængder
frø, og at arten bl.a. af denne grund optræder i stort set alle arkæobotaniske
prøver. Man skal derfor passe på med at tolke for meget over gåsefodsfrø,
når de forekommer i mindre mængder i prøverne, som det var tilfældet ved
Harsnablund. At havrens jordbundsforhold ved Harsnablund tilsyneladende
har været næringsfattige, som indikeret af forekomsten af rødknæ i prøven,
passer godt med, at havre traditionelt ofte har været dyrket på relativt dårlig
eller udpint jord (Brøndegaard 1978: 144, Mikkelsen 2003: 155).
Ifølge historiske kilder er havre herhjemme traditionelt dyrket som vårsæd (Brøndegaard 1978:144-146). Sammensætningen af ukrudtsfrø i fundet fra Harsnablund er dog på dette punkt noget ﬂertydigt. Mens arter som
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hvidmelet gåsefod, hanekro og bleg-/ferskenpileurt er blevet observeret som
ofte forekommende i sandsynligvis ardpløjede vårafgrøder fra yngre jernalder (Mikkelsen 2003: 190), optræder f.eks. rødknæ oftest i vinterafgrøder i
denne periode (Mikkelsen 2003).
At ukrudtets indikatorværdier i forhold til f.eks. væksttidspunkt er ﬂertydigt ved Harsnablund kan inﬂueres af to hovedfaktorer, som betyder, at
tolkninger over ukrudtet i det hele taget må tages med forbehold. For det
første spænder havrefundet fra Harsnablund dateringsmæssigt over en periode, hvor man sandsynligvis overgår fra pløjning med ard til pløjning med
muldfjælsplov. Pløjning med muldfjælsplov giver helt andre vækstbetingelser for ukrudtet end pløjning med ard, især fordi muldfjælen vender markjorden på en helt anden måde end arden. Endelig må man derudover tage
højde for, at kornfundet fra ovnen som tidligere nævnt er en renset afgrøde,
og at en stor del af ukrudtsfrøene således er renset fra. Tolkninger på baggrund af ukrudtet er derfor baseret på et relativt lille udsnit af den oprindelige ukrudtsﬂora, der har været tilknyttet fundet.

Afrunding vedrørende havrefundet
Fund af havre kendes helt tilbage fra stenalderen (Robinson 2000, 2003).
Især pga. de tidligere nævnte problemer med at adskille dyrket havre fra
ﬂyvehavre er det imidlertid vanskeligt at vide, hvornår den dyrkede havre
introduceres herhjemme. De første større fund af arten stammer fra omkring ældre jernalders begyndelse, og det er sandsynligt, at en egentlig
dyrkning begynder på dette tidspunkt eller måske lidt tidligere (Robinson
2000, 2003). Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009, Jensen & Andreasen
in press.). Havre spiller en stor rolle på ﬂere pladser, især fra romersk jernalder, men større havrefund fra slutningen af forhistorien, f.eks. fra vikingetiden hører til sjældenhederne (Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009).
Tilsyneladende bliver havre først en rigtig vigtig afgrøde herhjemme i tidlig
middelalder, hvor den også nævnes som tiende (Brøndegaard 1978:144,
Poulsen 2003).
Samlet set fremstår havrefundet fra Harsnablund som en meget ren afgrøde. At den til en vis grad har været renset er allerede nævnt, men selv set
i lyset heraf er afgrøden meget fri for forurenende indslag i form af andre
afgrøder og ukrudtsfrø som f.eks. ﬂyvehavre. En art som ﬂyvehavre er på
grund af sine store og kornlignende kerner meget vanskelig at rense fra
afgrøden og ville derfor efter al sandsynlighed have været at ﬁnde i kornfundet, såfremt afgrøden havde været opblandet med kerner fra denne art.
Hvad havrens funktion i ovnen har været, og hvorledes forkulningen er
sket skal også diskuteres. For det første skal ovnanlæggets funktion som ovn
kommenteres, idet det fra Silkeborg Museum har været foreslået, at anlægget måske alternativt kunne være et kornmagasin. Da kornet som tidligere
nævnt sandsynligvis er renset til oplagringsstadie, er dette en mulighed.
Forkulningen må i så fald være sket som følge af en ydre brand omkring
kornmagasinet eller måske som følge af selvantænding pga. spirende korn i
magasinet. Sidstnævnte synes dog usandsynligt, da kun en forholdsvis lille
del af det analyserede korn havde synlige spirer.
Såfremt anlægget er et ovnanlæg, er den mest sandsynlige tolkning af fundet, at forkulningen er sket som følge af en korntørring eller -ristning, der
er gået galt. At der er tale om et større uheld står imidlertid helt klart, når
mindst 10 liter korn er gået tabt i anlægget.
Hvad kornets tiltænkte funktion har været, kan vi også kun gætte på. Da
langt størstedelen af havre i en stor del af historisk tid har fungeret som
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dyrefoder (Brøndegaard 1978), er det meget muligt, at også havren fra Harsnablund har haft denne tiltænkte funktion. At kornet til dels har været renset afkræfter ikke nødvendigvis teorien om en anvendelse til dyrefoder, da
det er sandsynligt, at man har renset al sin havre for først senere at afgøre,
hvad der skal anvendes som dyrefoder, menneskefoder, såsæd osv. Der kræves således ﬂere fund fra perioden omkring vikingetiden såsom fund af helt
færdigrenset havre eller havre anvendt i madlavning eksempelvis i brød, før
vi mere sikkert kan udtale os om havrens funktion. Men både i forbindelse
med sammenligning med øvrige havrefund og i forbindelse med forståelsen
af havredyrkningens historie omkring vikingetiden udgør havrefundet fra
Harsnablund samlet set en vigtig brik. Analyserne af fundet viser således,
at arten i hvert fald på denne lokalitet har udgjort en ren og selvstændig afgrøde, der sandsynligvis har spillet en vigtig rolle i det lokale agerbrug.

Vedbestemmelsen
Iblandet det store fund af kornkerner optrådte der en del trækulsfragmenter, sjældent af mere end 1 til 2 cm størrelse. Trækullet er identiﬁceret i mikroskop med anvendelse af Schweingruber 1990. Der er udvalgt 109 tilfældige træstykker til identiﬁkationsformål, desuden er 3 af de 10 kasser med
prøvemateriale kursorisk gennemset for at se, om det umiddelbart kunne se
ud til, at der gemte sig andre træsorter i materialet. Dette var ikke tilfældet,
og der blev udelukkende fundet trækul af Fagus, bøg (73 stk.), Quercus, eg
(35 stk.) og Corylus, hassel (1 stk.).

Tabel 2. Fordeling af træsorter i prøverne fra Harsnablund.
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I diagram 1 ses fordelingen af træarterne i forhold til deres anslåede diameter. Der tegnes et billede, som viser, at Quercus, eg, har en tendens til at
bestå af træ med en større diameter, mens Fagus, bøg, har overvægt i træ af
mindre størrelse. Her indtager Corylus, hassel, en særstilling, idet der kun
blev fundet en enkelt pind af hassel. Denne havde bark bevaret, og det kan
derfor ses, at der er tale om et stykke træ med en egenalder på tre år og fældet/afskåret meget sent i vækstsæsonen.
Der er ikke iagttaget bark på nogle af de resterende træstykker, og det er
således ikke muligt at anslå tidspunktet for fældning af træerne. Til gengæld
kan det ses, at Fagus, bøg, på > 5 cm generelt er meget tætvokset. Dette
kunne tyde på sidegrene. Quercus, eg, har derimod generelt længere mellem
årringene i > 5 cm, mens egen i > 10 cm er tætvokset, med op til 30 årringe
på et 2 cm bredt stykke. Dette tyder på, at der er tale om større stammer.
Det må formodes, at det fundne trækul i prøven stammer fra brændsel
anvendt i ovnen, hvortil der er anvendt grenstykker og regulært træ. Da der
kun optræder to træsorter som brændsel, må det antages, at der er tale om
et bevidst udvalg af træ.
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Planterne – de dyrkede og indsamlede arter
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen med
Flyvehavre. (Hansen 1993)
Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret sig på
grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993)
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Identiﬁcerede planter
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante (20.000 frø), dog frodige eksemplarer helt
op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen
1993, Jessen & Lind 1922)

Fallopia convolvulus L. Snerlepileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten
er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter,
omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne
og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i Hør, kan
fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen
et al. 1950)

Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende med
lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning julioktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen et al.
1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre
kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord.
(Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj, omkring 3.200
frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår
og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun
overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på
lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Agerjord,
især næringsfattig bund. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind
1922)

Svært adskillelige planter
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-800
frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan
også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
og
Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj, omkring
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800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i
vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)

Usikker bestemmelse
Cf. Zannichellia. Mulig vandkrans. 20-40 cm lang. Flerårig. Blomstrer juliseptember. Foretrækker lavt vand i søer, damme, bugter og fjorde både i fersk,
brak og svagt saltholdigt vand. (Hansen 1993)

Planter identiﬁceret til slægt eller familie
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Galeopsis sp. Hanekro sp.
Poaceae. Græsser.
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