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Bakgrund 
Lokalen HOM 2616 (Petersborg Motorvej, Rute 18, Lindved-Ølholm st. 27560-
27950), grävdes ut av Horsens Museum under sommaren 2010 och våren 2011 
under ledning av arkeologerna Dorthe Horn Christensen och Susanne Ritz Ni-
colaisen. Under undersökningens gång framkom material från yngre bronsålder/
äldre förromersk järnålder, germansk järnålder/tidig vikingatid, samt medeltid. 

I denna rapport behandlas endast material från den andra fasen, germansk jär-
nålder och tidig vikingatid. Dateringen är preliminär, baserad på hus- och artefakt-
typologi. Ornamenterade metallfynd indikerar dateringar från den sista delen av 
500-talet till ca 700 e.Kr. Hustyperna har kända paralleller från 700- och 800-talet 
(Nicolaisen 2011). Femton 14C-prover har tagits ut i samband med analysen och 
kommer framöver att förse undersökningen med ytterligare kronologisk kontroll. 

Provbehandling
Totalt samlades vid HOM 2616 122 prover in för analys av förkolnat material 
och två prover från kontexter med sub-fossilt bevarat (dk: vanddrukket) organiskt 
material. 

Alla prover med förkolnat material flotterades av Jette Dau Lüthje vid Horsens 
Museums flotteringsanläggning. Flottering är en procedur där ett torkat jordprov 
hälls ner i en behållare med vatten. Det förkolnade materialet stiger då till ytan 
och kan därefter kanaliseras till ett såll eller ett nät. I samband med detta projekt 
fångades det förkolnade materialet upp i nät med <0,25 mm maskvidd. Denna 
storlek är tillräcklig för att fånga upp även de minsta fröna som förekommer i den 
danska floran.

Proverna med sub-fossilt material vattensållades i två omgångar, dels en min-
dre del i samband med den kursoriska genomgången, och därefter under den slut-
liga analysen. Vattensållningen ägde rum vid avdelningen för konservering och 
naturvetenskap vid Moesgaard Museum och vid det arkeobotaniska laboratoriet 
vid Amsterdams Universitet respektive gångerna. Vid båda tillfällena användes 
0,25mm såll som minsta maskvidd.

Analysen av materialet bestod av en visuell inspektion av varje prov med hjälp 
av stereomikroskop med upp till 50 gångers förstoring. Bevarade växtrester plock-

1HOM 2616 (FHM 4296/1083) Petersborg, Sindbjerg sogn, Nørvang herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 
170811-68. UTM 535428/6184046 Zone 32.
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ades ut ur proverna och identifierades därefter med hjälp av referenslitteratur samt 
moderna referenssamlingar. Den kursoriska analysen genomfördes under 2012 
av cand. mag. Jannie Holm Larsen vid avdelningen för konservering och natur-
vetenskap vid Moesgaard Museum. Den slutgiltiga analysen genomfördes under 
årsskiftet 2014-2015 av Dr. Radoslaw Grabowski under anställning av Moesgaard 
Museums avdelning för konservering och naturvetenskap vid det arkeobotaniska 
laboratoriet vid Amsterdams Universitet.

Den kursoriska genomgången och urval av material 
till analys2

Under den kursoriska analysen identifierades ett mindre antal prover med rela-
tivt höga koncentrationer av förkolnat material. Detta material bestod primärt av 
agnklädd byg (Hordeum vulgare var vulgare, sv: skalkorn), havre (Avena sp) och 
råg (Secale cereale), samt ett ganska stort urval av åkerogräs. Enstaka fynd av 
naken byg (Hordeum vulgare var nudum, sv: naket korn) och vete (Triticum sp) 
noterades också i enstaka prover. I proverna med vått organiskt material identifie-
rades frön från ogräs- och ruderatväxter samt våtmarksväxter.

Med grund i dessa resultat valdes 16 prover ut för fullständig arkeobotanisk 
analys: 15 prover innehållandes förkolnat material, fördelade mellan två låghus 
(A10030 och A10032), och ett prov med sub-fossilt material, härrörande från 
brunn A4443. Denna brunn var belägen mellan de två långhusen (figur 1).

Av personligt forskningsintresse3  analyserade jag under den slutgiltiga analy-
sen (på egen tid) ytterligare sex prover med förkolnat material i samband med den 
slutliga arkeobotaniska analysen. Dessa prover härrörde alla från hus A10031. Det 
totala antalet analyserade prover är därför 22 stycken.

Sammanlagt indikerade resultaten av den kursoriska analysen att materialet har 
potential att belysa flera arkeologiska fenomen och frågeställningar. Förekomsten 
av korn kan användas för att bedöma vilka grödor invånarna vid HOM 2616 odla-
de och åt. Ogräsen kan belysa tillstånden på markerna och kanske ge en indikation 
om vilket jordbrukssystem grödorna odlades inom. Eftersom de tre utvalda husen 
hade provtagits mer eller mindre i sin helhet har materialets distribution inom 
husen dessutom potential att förse information om husens interna arrangemang. 
Slutligen borde det sub-fossila materialet i brunnen möjligen kunna belysa miljön 
utanför husen, dvs. på den yta som sannolikt brukades som gårdsplats.

2En förklaring angående artnamn i rapporten: Denna rapport är skriven på svenska men riktad främst till danska 
läsare. Artnamn skrivs därför i rapporten genomgående ut med deras danska beteckningar, förutom när det svenska 
namnet är mycket likt det danska, t.ex. hvede – vete, eller rug – råg. När en art med avvikande svenskt-dansk namn 
omnämns i texten sätts det svenska namnet ut inom parentes tillsammans med dess vetenskapliga latinska beteck-
ning. Notera också att ordet korn i denna rapport hänvisar på dansk vis till sädeskorn generellt, och inte som i 
svenskan till släktet Hordeum.

3Den här presenterade analysen är exceptionellt relevant i relation till min PhD-forskning som saknade material 
från perioden som representeras av HOM 2616.
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Figur 1. Plan över den analyserade delen av HOM 2616. Röda trianglar markerar analyserade arkeobotaniska prover. GIS-data 
från Horsens Museum.

Arkeologisk kontext Antal prover Analyserad volym (l)

Hus A10030 5 11.25

Hus A10031 6 14.5

Hus A10032 10 31.5

Brunn A4442 1 1

Tabell 1. Översikt över det analyserade materialet från HOM 26161. 
Poster markerade med blå bakgrund innehöll sub-fossilt bevarat (dk: 
vanddrukket) material. 
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Det arkeobotaniska materialets formationsbakgrund
Växtmakrofossil kan vid gynnsamma omständigheter förse arkeologer med djup-
gående information om mänskliga aktiviteter. Detta är i grunden möjligt på grund 
av att det arkeobotaniska materialet dels sätts samman av växter från en eller flera 
biotoper, och dels på grund av att material från en och samma biotop kan sepa-
reras i olika fraktioner med varierande användbarhet. Dessa processer tenderar 
att resultera i arkeologiskt avläsbara mönster som i varierande grad kan förmedla 
funktionell och annan information (figur 2). 

En viktig aspekt att ta i beaktande vid tolkningen av mönster i det arkeobota-
niska materialet är att makrofossil oftast endast bevaras under specifika omstän-
digheter. På förhistoriska boplatser i södra Skandinavien är förkolning den van-
ligaste orsaken till bevarande av material, även om växter ibland också bevaras i 
sub-fossilt (dk: vanddrukket) tillstånd, t.ex. i brunnar eller andra anaeroba miljöer. 

Förkolning kan ske antingen till vardags, till exempel i samband med matbered-
ning, eller som ett resultat av mer dramatiska händelser såsom husbränder (figur 3). 
Om förkolning sker i samband med återkommande vardagssituationer bör det re-
sulterande arkeobotaniska materialet vara en palimpsest, det vill säga en samman-
blandning och överlagring av flera separata handlingar, och därför representativt 
för en längre tidsrymd. Om materialet förkolnas i samband med en husbrand (eller 
en annan typ av brand, t.ex. i en korntorkningsugn) kan man däremot argumentera 
för att materialet representerar ett mycket kortare tidssegment. Materialet kan i de 
fallen liknas vid ett fotografi av de växter som var i huset vid tiden för branden. En 
underliggande signal av förkolnade växter från tiden innan branden är rimligtvis 
också inbäddad i materialet, men tidigare studier har visat att husbränder tenderar 
att generera signifikant större mängder material än vardagsaktiviteter (Grabowski 
2013; Moltsen 2011; Viklund 1998), vilket innebär att vardagssignalen i dessa fall 
blir mer eller mindre osynlig i de arkeobotaniska resultaten.

Bevaring i sub-fossilt tillstånd kan ske överallt där kraven på en oxygenfri, rela-
tivt kall och våt (dvs. anaerob) miljö uppfylls. Eftersom sådana miljöer förekom-
mer naturligt är formationen av sub-fossilt bevarade växtlämningar ofta mycket 
mindre beroende av direkt mänsklig inblandning. 

Figur 2. Det arkeobotaniska materialet skapas 
som ett resultat av en lång och ofta komplex 
sekvens av mänskliga handlingar. Figuren ovan 
visar den generella förändringen av materia-
let under dess användning:1) oätliga delar 
av kornplantorna, såsom stjälkar och agnar, 
sorteras bort tidigt under användningssekven-
sen 2) ogräs sorteras bort från cerealier som 
är ämnade till mat eller utsäde flera omgångar 
och med olika tekniker, små ogräs sorteras bort 
tidigare än stora, 3) små korn sorteras bort från 
stora. De största kornen används till utsäde, de 
mindre till mat och foder till djur (baserad på 
Engelmark 1989; Hillman 1984; Viklund 1998).
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Figur 3a (överst) och b (nederst). Ett schema-
tiskt hjälpmedel för tolkningen av förekomster 
av förkolnade växtrester på: a) boplatser och 
b) i hus. Såtillvida det förkolnade materialet 
inte växte på boplatsen måste det ha inhämtats 
från den omgivande miljön. Under sin livstid på 
boplatsen modifieras materialet kontinuerligt 
av mänskliga handlingar. Materialet blir dock 
endast arkeologiskt avläsbart om det bevaras, 
till exempel genom förkolning. Förkolning 
måste antingen ske vid en värmekälla eller i 
samband med en olycksbrand. Efter branden 
kan materialet förflyttas vidare i samband med 
erosion, avfallshantering, omdisponeringar på 
grund av följande aktiviteter, mm. Hantering 
av växter innan förkolning, samt dess van-
dringsvägar efteråt måste tas i beaktande vid 
tolkningen av allt förkolnat botaniskt material. 
Figur: R. Grabowski.
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Genomgång av materialet och analysens resultat

Långhusen: formationsprocesser och intern fördelning av makro-
fossil
Vid tolkningen av materialet från de tre långhusen från HOM 2616 var det vik-
tigt att kunna göra en bedömning om huruvida husen var brända eller obrända. 
Denna skillnad, som beskrivet ovan, är av stor vikt för tolkningen om huruvida 
materialet representerar ett förhistoriskt ögonblick (brand) eller en långsammare 
ackumulation över månader eller till och med år (olycksförkolning i samband med 
vardagshandlingar). 

I många fall ger det botaniska materialet ensamt en tydlig indikation om huru-
vida ett hus har brunnit eller ej, till exempel genom att makrofossil förekommer i 
höga koncentrationer i alla delar av huset istället för bara runt härden, eller genom 
exceptionellt träkolsrika stolphålsfyllningar (se exempel i Grabowski 2013; Hen-
riksen 2007; Moltsen 2011; D.E. Robinson 2000; Viklund 1998).

Åtminstone två av husen vid Petersborg uppvisar dock i detta hänseende något 
tvetydiga resultat, och kan tolkas som antingen brända eller obrända. För att ge 
lite mer empirisk vikt åt diskussionen av materialet från Petersborg har en jämfö-
relse mellan de tre analyserade husen och tio andra järnåldershus från Jylland och 
Fyn sammanställts i bilaga 1. Fyra av dessa hus är säkerställt obrända och sex är 
klart brända. I samtliga fall är tolkningen inte endast baserad på arkeobotaniska 
analyser, utan styrks även av data från fristående metoder såsom observationer av 
brandspår under utgrävningen, identifikation av brända artefakter, och analys av 
jordens magnetiska egenskaper (magnetisk susceptibilitet).

Hus A10030
Fem arkeobotaniska prover från stolphål har analyserats från Hus A10030. Efter-
som dessa prover är distribuerade relativt jämnt i huset – två i öst, två i mitten, 
och ett längst i väst – bedöms materialet ha potential för en diskussion om husets 
interna arrangemang. 

Hus A10030 är ett av de mer tvetydiga husen vid Petersborg med hänseende 
till det arkeobotaniska materialets formationshistoria. En jämförelse med tidigare 
analyserade hus (bilaga 1) visar att A10030 innehåller en träkolsmängd som är 
något högre än vad som är vanligt i obrända hus, men tämligen lågt för brända 
hus. Koncentrationen av växtmakrofossil som frön och korn är däremot mycket 
hög, väsentligt högre än vad som är vanligt i obrända hus, och högre till och med 
än alla de sex hus i bilaga 1 som tidigare har tolkats som brända. En genomgång 
av de förkolnade frönas och kornens distribution i huset (figur 4) visar dock att 
fördelningen är mycket heterogen då nästan alla brända makrofossil är koncen-
trerade i de två östligaste proverna, vid husets östra gavel. Nästan inga makrofos-
sil återfanns i de centralt och västligt liggande delarna av huset.

Tre scenarion kan förklara den ovan beskrivna distributionen av förkolnat ma-
terial: 1) huset är bränt men växtmaterial av en typ som kan identifieras via visuell 
makrofossilanalys förvarades endast i husets östligaste ände, 2) huset är delvist 
bränt, och endast den östligaste delen brann ned, och 3) huset är obränt och den 
mycket höga koncentrationen av material i de två östligaste stolphålen är en de-
position från mindre olycksbrand inom huset (t.ex. korn som brann upp under 
torkning, rostning inför ölbryggning, eller matberedning), eller en brand bortom 
huset, varpå det förkolnade materialet flyttades och deponerades i den östra änden 
av A10030. 

Argument emot den första hypotesen är de låga koncentrationerna av träkol, 
framför allt i det centralt belägna rummet. Om hela huset hade brunnit borde 
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mängden träkol hörande till själva konstruktionen vara högre och också jämnare 
fördelad över hela huset. Tolkningen av huset som icke bränt passar också bättre 
med sammansättningen av de ej odlade växterna A10030 (figur 7), då dessa be-
står nästan uteslutande av åkerogräs och arter som antingen växer på åkrar eller 
på gräsmarker; det vill säga växter som alla kan ha inhämtats tillsammans med 
det förkolnade kornet. Om hela huset hade brunnit kunde man förvänta sig en 
inblandning av andra arter, till exempel tydliga gräsmarksarter som förvarades i 
huset som foder, insamlade växter såsom nötter, eller oljeväxter som odlades se-
parat från kornet, också ha varit närvarande (jämför med resultat från OBM 2832, 
Grabowski 2014a). Frånvaron av ett mer diversifierat material kan å andra sidan 
också vara ett resultat av delar av det botaniska materialet på boplatsen förvarades 
någon annanstans än i huvud-långhuset, till exempel i någon av de mindre kon-
struktioner som återfanns vid Petersborg, som kan ha fungerat som uthus/ekono-
mibyggnader, en situation som tidigare har dokumenterats vid till exempel OBM 
3790 Ågård Nord med datering till Romersk Järnålder (Andreasen 2008).

Den tredje hypotesen förefaller med utgångspunkt i ovannämnda argument 
möjligen som mest trolig. Dock passar denna hypotes inte samman med den spa-
tiala distributionen av de individuella konsorter som utgör koncentrationen längst 
i öster. I figur 5 framgår tydligt att koncentrationen fördelar sig över två stolphål, 
varav det norra innehöll nästan ren agnklädd byg (Hordeum vulgare var vulgare, 
sv: skalkorn) med en mindre del havre (Avena sp) och en mycket liten inklusion av 
råg (Secale cereale), medan förhållandet i det södra är omvänt, med en majoritet 
havre, en liten del byg och enstaka inslag av råg. Det ser därför nästan ut som att 
detta material har förkolnats in situ och därefter blandats samman antingen under, 
eller strax efter förkolningen. Detta kan ha skett till exempel om bygen och havren 
förvarades separat i säckar eller tunnor, kanske på ett loft (jämför med diskussion 
i Rowley-Conwy 2000), och under olycksbranden eller på grund av post-depositi-
onella processer blandades samman lite grann men inte tillräckligt för att utradera 
mönstret av separat förvarade kornsorter. Liknande evidenser av separat förvaring 
av korn har tidigare dokumenterats i hus DG vid VKH 7087 Kristinebjerg Øst (ca 
30 km från Petersborg) som är nästan samtida med Petersborg med en datering till 
ca 800 e.Kr., samt i hus K2 vid den något äldre lokalen OBM 4538 Dragebjerg-
gård Vest från yngre romersk- och äldre germansk järnålder (Grabowski 2013; 
Jensen 2011).

Med hänvisning till diskussionen ovan är det svårt att övertygande bedöma 
vilken av hypoteserna som är mest trolig. Något som dock med stor säkerhet kan 
sägas är att materialet, oavsett om det förkolnades in situ eller någon annanstans, 
på grund de mycket höga makrofossilkoncentrationerna och den enhetliga sam-
mansättningen, med största sannolikhet representerar en kort tidsperiod. Det är 
mycket sannolikt att kornet i husets östra ände härstammar från endast en eller ett 
par säsongers odling.

Men grund i det botaniska materialet, kombinerat med arkeologiska data från 
utgrävningen, kan följande tolkningar föreslås rörande husets interna inredning:

Den centrala delen av huset hyser en eldstad. Denna anläggning har på grund 
av det centrala läget i husets mittersta rum har tolkats som tillhörande A10030 
(Nicolaisen 2011). Omkring denna eldstad återfanns en mindre mängd korn och 
frön från ej odlade växter. Om huset är obränt är detta material troligen represen-
tativt för förkolning i samband med matberedning. Den låga mängden förkolnade 
frön i denna del av huset kan antyda att rummet hölls jämförelsevist rent (i alla 
fall på botaniskt material och aska/träkol från härden). Kombinationen av härd 
och små mängder förkolnat material kan indikera att detta är husets kök (kanske 
kombinerat med bostadsdel).

Det östligaste rummet innehåller en stor mängd förkolnat material. Det är möj-
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ligt att detta material deponerades där antingen efter en olycksförkolning någon 
annanstans, eller att denna del av huset brann ner. Om det första scenariot stäm-
mer skulle det antyda att den östra delen av huset användes för hantering av avfall. 
Det skulle då vara möjligt att materialet deponerades längst i öster innan transport 
bortom huset. Detta kan också ha implikationer för möjligheten att argumentera 
för andra aktivitetsområden i huset. Om materialet till exempel deponerades i ett 
stall tillsammans med gödning, innan bägge materialen forslades ut på åkrarna, 
skulle växtmaterialet indirekt kunna indikera ett stall i den östra änden av huset. 
Om den östliga delen av huset istället brann ner bör det däremot tolkas som ett 
förvaringsutrymme för korn. I ett sådant scenario kan annan användning av ytan 
ändå inte uteslutas, eftersom kornet kan ha förvarats på ett loft, medan marknivån 
kan ha haft en annan funktion.

Det västligaste rummet innehöll nästan inget förkolnat material. Det är troligt 
att detta rum ej innehöll en värmekälla (härd, ugn, etc.) vid vilken förkolning 
kunde äga rum, och att det ej heller användes för hantering av förkolnat avfall. 

Figur 4. Plan av hus A10030 visandes den totala koncentrationen av förkolnade växtmakrofossil (exklusive träkol) och fördelnin-
gen mellan cerealier (svart) och ej odlade växter (vit). Pilarna markerar husets tolkade ingångar, streckad linje markerar tolkad 
rumsindelning (efter Nicolaisen 2011).
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Figur 5. Plan av hus A10030 visandes den totala koncentrationen av förkolnade växtmakrofossil (exklusive träkol) och fördelnin-
gen mellan cerealier (svart) och ej odlade växter (vit). Pilarna markerar husets tolkade ingångar, streckad linje markerar tolkad 
rumsindelning (efter Nicolaisen 2011).

Figur 6. Plan över hus A10030 visades träkolskoncentrationen i husets olika delar. Pilarna markerar husets tolkade ingångar. 
Streckad linje markerar tolkad rumsindelning (efter Nicolaisen 2011).



10

0
5

10
15
20
25
30

Pe
rs

ic
ar

ia
la

pa
th

ifo
lia

/m
ac

ul
os

a

C
he

no
po

di
um

 c
f a

lb
um

G
al

eo
ps

is
 s

p

Br
om

us
 s

ec
al

in
us

R
um

ex
 a

ce
to

se
lla

Po
ac

ea
e

Po
ly

go
nu

m
 a

vi
cu

la
re

C
re

pi
s 

sp

Pl
an

ta
go

 la
ce

ol
at

a

R
um

ex
 s

p

Fa
ba

ce
ae

ogräs ogräs/gräsmark ej definerbara

Ej odlade arter i hus A10030 (exl. indet.)
Kategorier efter Korsmo et al (1981) och VF*

Figur 7. Sammanställning av ej odlade växter i hus A10030, bestående av: åkerogräs (grön), växter som växer både 
som åkerogräs och i gräsmarker (gul), gräsmarksväxter (lila) och taxa som inte kan definieras (grå). *VF = virtuella 
floran.

Hus A10031
Sex prover från stolphål har analyserats från hus A10031. Liksom i det föregående 
fallet var proverna distribuerade relativt jämt över hela huset, vilket potentiellt 
kan göra makrofossilanalysen användbar för en diskussion om husets inredning.

Jämförelsen mellan hus A10031 och de sedan tidigare analyserade brända 
och obrända husen i bilaga 1 visar att detta hus med allra största sannolikhet var 
obränt eftersom de uppmätta koncentrationerna av träkol och andra makrofossil 
är mycket låga.

Denna tolkning styrks också av materialets fördelning i huset. Generellt är 
makrofossilen fördelade tämligen slumpmässigt, utan några tydliga mönster, och 
består mest av enstaka korn som kan ha förkolnats i samband med vardagliga 
aktiviteter (figur 8). 

Möjligen kan en något större koncentration av makrofossil och träkol defini-
eras i husets sydöstligaste hörn (figur 8 och 9). Denna del av huset hyser en något 
osäkert tolkad ingång (Nicolaisen 2011). Den förhöjda koncentrationen av förkol-
nat material i närheten av denna ingång kan därför möjligen indikera att denna del 
av huset användes i samband med avfallshantering; en depå av skräp som sedan 
transporterades bortom huset via den sydliga utgången (?). Notera dock att denna 
tolkning är mycket osäker.

Ingen tolkning kan föreslås för husets mittersta och nordligaste rum.
Husets obrända karaktär är också tydligt i det mycket låga antalet icke odlade 

växter i huset (figur 10). Dessa består uteslutande av ogräs och har förmodligen 
insamlats med korn och sedan blivit förkolnade i samband med en vardagsaktivi-
tet inom eller i närheten av huset.
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Figur 8. Plan av hus A10031 visandes 
den totala koncentrationen av förkolnade 
växtmakrofossil (exklusive träkol) och 
fördelningen mellan cerealier (svart) och 
ej odlade växter (vit). Pilarna markerar 
husets tolkade ingångar. Frågetecken (?) 
markerar osäkra tolkningar. Streckad 
linje markerar tolkad rumsindelning 
(efter Nicolaisen 2011).

Figur 9. Plan över hus A10031 visades 
träkolskoncentrationen i husets olika 
delar. Pilarna markerar husets tolkade 
ingångar. Frågetecken (?) markerar 
osäkra tolkningar. Streckad linje 
markerar tolkad rumsindelning (efter 
Nicolaisen 2011).
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Figur 10. Sammanställning av ej odlade växter i hus A10031, bestående av: åkerogräs (grön), växter som växer 
både som åkerogräs och i gräsmarker (gul). *VF = virtuella floran.

Hus A10032
Tio prover har analyserats från hus A10032, nio härrörande från stolphål och ett 
från en större grop som återfanns i husets mittersta rum. Gropen (X578/A3181) 
tolkades initialt som tillhörande huset på grund av dess centrala belägenhet i hu-
set. Vid närmare inspektion visade det sig dock att gropen dels innehöll keramik 
från yngre bronsålder/äldre förromersk tid samt att den var skuren av ett av husets 
takbärande stolphål. Gropen anses därför i nuläget vara oberoende av huset (Ni-
colaisen 2011). Stolphålsproverna var tagna mycket jämt igenom hela huset och 
förser ett gott underlag för en funktionsbedömning av husets olika delar.

I likhet med A10030 är detta hus ett något komplicerat fall sett ur ett arkeobo-
taniskt formationshistoriskt perspektiv. Precis som i hus A10030 är träkolskon-
centrationen i huset relativt låg, fullt jämförbar med tidigare analyserade obrända 
hus samt hus A10031, medan mängden makrofossil som korn och frön är tämligen 
hög. Liksom i hus A10030 är materialet också fokuserat till ett specifikt område 
i huset, nämligen det västligaste rummet. En väsentlig skillnad mot hus A10030 
är dock att materialet i A10032 ej består av endast rent korn, utan också av stör-
re mängder ogräs och andra icke odlade växter. Detta återspeglas också i sam-
mansättningen av de icke-odlade arterna som i A10032 består av växter från ett 
ganska stort antal biotoper, såsom åkrar, gräsmarker, skog och våtmark (figur 14).

Liksom för A10030 kan materialets sammansättning och distribution tolkas på 
tre sätt: 1) huset är bränt, men botaniskt material förvarades mest i dess västra 
rum, 2) huset är delvist bränt, eller 3) huset är obränt och rummet är en depå för 
förkolnat avfall. Argument för den första analysen är att det inte endast är korn 
som har förkolnats, utan även ej odlade växter. Ej odlade växter tenderar att inte 
förkolnas i obrända hus eftersom de ej rostas, bakas, kokas, eller på andra sätt ut-
sätts för eld. Däremot förkolnas de när hela huset brinner ner. Argument för att hu-
set är obränt är den relativt låga koncentrationen av träkol i huset och avsaknaden 
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av förkolnade växer i de mittersta och östligaste rummen. Jag bedömer i nuläget 
att det, utan ytterligare styrkande icke-botaniska data, är omöjligt att övertygande 
avgöra husets tillstånd som bränt eller obränt, och därmed avgöra det botaniska 
materialets formationsbakgrund (se dock vidare diskussion i stycket nedan).

Ovanstående diskussion innebär att två funktioner kan föreslås för det västli-
gaste rummet:

Om huset är obränt är rummet sannolikt ett område där man har deponerat för-
kolnat avfall, kanske sådant som rensas ut ur husets härd med jämna mellanrum. 
Då kan de olika depåerna av korn, ogräs och andra växter kanske indikera både 
matlagning och användning av olika växter som bränsle. Om huset däremot är 
bränt kan det västliga rummet tolkas som en plats för hantering och förvaring av 
korn. Den något högre koncentrationen av ogräs i rummets västra halva (figur 11) 
antyder då att det kanske var där som kornet tröskades och rensades, medan den 
högre koncentrationen korn längst rummets östra vägg kanske indikerar läget för 
förvaring av det rensade kornet.

Figur 11. Plan av hus A10032 visandes den totala koncentrationen av förkolnade växtmakrofossil (exklusive träkol) och fördel-
ningen mellan cerealier (svart) och ej odlade växter (vit). Frågetecken (?) markerar osäkra tolkningar. Streckad linje markerar 
tolkad rumsindelning (efter Nicolaisen 2011).
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Figur 12. Plan av hus A10032 visandes den totala koncentrationen av förkolnat korn och fördelningen mellan agnklädd byg 
(röd), havre (ljusblå) och råg (mörkblå). Pilarna markerar husets tolkade ingångar. Frågetecken (?) markerar osäkra tolkningar. 
Streckad linje markerar tolkad rumsindelning (efter Nicolaisen 2011).

Figur 13. Plan över hus A10031 visades träkolskoncentrationen i husets olika delar. Pilarna markerar husets tolkade ingångar. 
Frågetecken (?) markerar osäkra tolkningar. Streckad linje markerar tolkad rumsindelning (efter Nicolaisen 2011).
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Figur 14. Sammanställning av ej odlade växter i hus A10032, bestående av: åkerogräs (grön), växter som växer både som åke-
rogräs och i gräsmarker (gul), gräsmarksväxter (lila), gräsmarks- och skogsväxter (orange), våtmarksväxter (blå) och taxa som 
inte kan definieras (grå). *VF = virtuella floran.

Hus A10030 och A10032, en reflektion om formationshistoria och 
konstruktion
Som presenterat ovan uppvisar husen A10030 och A10032 tvetydiga mönster med 
hänseende till botaniska materialets formation. En jämförelse med tidigare brända 
och obrända hus visar att husen innehåller tillräckligt med brända makrofossil för 
att tolkas som brända, men förhållandevist lite träkol, nästan lika lite som i tidi-
gare belagt obrända hus.

En noggrann jämförelse mot tidigare analyserade brända hus visar dock ett 
mycket intressant mönster, nämligen det av de brända husen som är närmast Pe-
tersborgshusen i tid, hus DG från VKH 7087 Kristinebjerg Øst, också innehöll re-
lativt låga träkolskoncentrationer, fullt jämförbara med A10030 och A10032, trots 
att huset redan i fält kunde tolkas som uppenbart bränt (Grabowski 2013). Hus DG 
och de tre analyserade Petersborgshusen uppvisar dessutom en relativt liknande 
uppbyggnad; bestående av tre rum, lätt kurviga långsidor, och relativt grunda in-
terna stolphål som indikerar att en stor del av husets vikt bör ha vilat på väggarna. 

Jag vill därför i denna rapport framlägga en hypotes om att alla tre av dessa 
hus faktiskt är brända, men att deras uppbyggnad skiljer sig från de andra järnål-
dershus som de är jämförda mot i bilaga 1 genom att de ej primärt var byggda av 
trä utan ett material som till exempel torv. Denna hypotes skulle förklara de låga 
träkolskoncentrationerna både i hus DG från Kristinebjerg Øst och den tvetydiga 
signalen i det arkeobotaniska materialet från A10030 och A10032.

Om denna hypotes stämmer skulle det botaniska materialets formationshistoria 
bli betydligt klarare då materialet i både A10030 och A10032 skulle kunna tolkas 
som ögonblickliga förkolningar, och husens interna arrangemang skulle kunna 
argumenteras på ett mer övertygande vis.
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Ett argument mot den ovannämnda hypotesen är att det man kanske borde för-
vänta sig förekomst av växter från miljöer rika på torv, eller till och med klumpar 
av förkolnad torv, om husen var konstruerade av sådant material. Å andra sidan 
har vi väldigt lite information om husets konstruktion. Var väggarna till exempel 
nedgrävda i underlaget på samma sätt som de takbärande stolphålen, eller endast 
utlagda från marknivå? Om ett torvmaterial endast lades ut i nivå med marken kan 
detta material efter husens övergivande ha plöjts bort i samband med efterföljande 
agrara aktiviteter. Konklusionen måste vara att vi sist och slutligen vet känner till 
relativt lite detaljer om husens konstruktion. Jag vill därför framhålla den ovan-
nämnda hypotesen som en möjlighet att ta i beaktande vid framtida analyser av 
liknande material. Om mer relevant data kan inhämtas kan detta kanske bidra 
till en bättre förståelse om periodens byggnadsskick, och om boplatsarkeologiska 
formationsprocesser.

Odlade kornsorter vid HOM 2616
Tre kornsorter identifierades i proverna från HOM 2616: byg, havre och råg (figur 
15).

Arkeobotanisk forskning har påvisat att odlad byg under den skandinaviska 
järnåldern förekom i form av två underarter, agnklädd byg (Hordeum vulgare var 
vulgare) och naken byg (Hordeum vulgare var nudum) (Engelmark 1992; Grab-
owski 2011; D. Robinson et al. 2009). Under den kursoriska analysen av prover 
från Petersborg noterades mest agnklädd byg i proverna, men också enstaka fö-
rekomster av den nakna varianten. Under den ingående analysen av material från 
yngre Germansk- och tidig Vikingatid noterades däremot uteslutande agnklädd 
byg i proverna. Detta passar samman med tidigare arkeobotaniska tolkningar av 
kornodling i Danmark (Grabowski 2013; Jensen & Andreasen 2011; D. Robinson 
et al. 2009) som har påvisat att naken byg mer eller mindre fasades ut under förro-
mersk järnålder och tidig romersk järnålder. Materialet visar således att agnklädd 
byg definitivt odlades under den analyserade perioden (yngre germansk järnål-
der/tidig vikingatid), medan den nakna bygen som noterades vid den kursoriska 
analysen förmodligen härstammar från lokalens ej slutgiltigt analyserade yngre 
bronsålders/förromerska järnåldersfas.

Havresläktet (Avena sp) är arkeobotaniskt sett något problematiskt eftersom det 
består bland annat av både odlad havre (Avena sativa) och den vildväxande arten 
flyghavre (Avena fatua). Precis identifikation av havrefynd till art är möjlig, men 
endast om plantans agnbas är bevarad (se figur 16), något som tyvärr sällan är fal-
let då denna del enkelt avlägsnas från kornet under tröskning och annan hantering. 
Kriterierna för att påvisa havreodling har därför i arkeobotanisk litteratur varit 
antingen fynd av bevarade Avena sativa agnbasar eller fynd av stora mängder ren 
havre i arkeologiska kontexter som antyder förvaring och/eller konsumtion.

Materialet från HOM 2616 uppvisar bägge ovanstående kriterier. Säkert identi-
fierade Avena sativa agnbasar återfanns både i Hus A10031 och hus A10030, me-
dan den exceptionellt höga koncentrationen av korn i den östra änden av A10030, 
som innehöll ca 50% havre, kan knappast vara annat än en resterna av förvarat 
korn som på ett eller annat vis blev förkolnat (se diskussion angående hus A10030 
ovan). Dessutom återfanns inte en enda agnbas från flyghavre under analysen. 
Det är därför tydligt att Avena-fynden från HOM 2616 representerar havreodling.

Råg (Secale cereale) kan också vara en arkeobotaniskt svårtolkad art eftersom 
den kan växa som ogräs bland andra kornsorter. Det råder bland arkeobotaniker 
idag också mer eller mindre konsensus om att rågen invandrade till norra Europa 
som ett ogräs och först under sen bronsålder- och tidig järnålder anammades som 
odlad kulturväxt. Eftersom odlad råg och råg som växer som ogräs tillhör samma 
art är det ej möjligt att skilja de åt morfologiskt. Den precisa dateringen och om-
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ständigheterna av introduktionen av medveten rågodling har därför varit ett väl 
diskuterat spörsmål inom skandinavisk arkeobotanik (ex: Behre 1992; Grabowski 
2013; Jensen & Andreasen 2011; Mikkelsen & Nørbach 2003).

Vid Petersborg förekommer råg i mycket små mängder i hus A10030 och 
A10031, men däremot i ganska stor omfattning i A10032 (ca 50% av det totala an-
talet korn, se figur 15). Trots att formationskontexten för materialet i hus A10032 
inte är helt etablerad (se diskussion ovan) kan man argumentera för att fyndet är 
tillräckligt stort och tillräckligt rent för att tolkas som rester av odlad råg. Den pre-
liminära dateringen av A10032 till ca 700 e.Kr. är också flera hundra år efter den 
tidigaste belagda rågodlingen i Danmark, som på många platser verkar komma 
igång under yngre romersk järnålder (D. Robinson et al. 2009). Ytterligare belägg 
för att rågen i A10032 var odlad är också, fynd av ogräs som främst förekommer 
i en mycket specifik typ av rågodling, något som diskuteras ingående i nedanstå-
ende stycke.

A10030, n=810

Avena sp (sativa)

Hordeum vulgare var vulgare

Secale cereale

A10031, n=11

Avena sp (sativa)

Hordeum vulgare var vulgare

Secale cereale

A10032, n=175

Avena sp

Hordeum vulgare var vulgare

Secale cereale

Figur 15. Sammansättningen av kornfynden i hus 
A10030, A10031 och A10032. Ej identifierade korn 
(Cerealia indet) är inte medtagna i sammanställningen.
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Figur 16. Flyghavre (Avena fatua) kan endast separeras morfologiskt från odlad havre (Avena sativa) om plan-
tans agnbas är bevarad (överst). Vid HOM 2616 tillhörde alla identifierbara agnbasar odlad havre. Bilden nedan 
visar Avena sativa från prov X620 från hus A10030.
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Odlingssystemet vid HOM 2616
Det arkeologiska järnåldersmaterialet från södra Skandinavien antyder att en sig-
nifikant förändring skedde i hela regionen någon gång mellan romersk järnålder 
och vikingatid. Den under romersk järnålder dominerande agnklädda bygen kom-
pletterades i allt större utsträckning av råg, till dess att rågen och bygen under vi-
kingatid förekommer i mer eller mindre 50-50% proportioner på de flesta lokaler 
i södra Sverige och Danmark (Grabowski 2011; D. Robinson et al. 2009). Denna 
förändring har tolkats som troligt representativt för ett skifte av odlingssystem, 
från odling av endast vårsådda grödor (dk: forårsafgrøder) på relativt intensivt 
gödslade åkrar, till ett rotationssystem med sädskifte. Historiskt kända rotationer 
är till exempel byg och havre som vårgröda, råg som vintergröda varav odligen 
följs av en kortare tids träda (dk: brak). Rotationsjordbruk beräknas ha effektivi-
serat produktionen av korn, minskat behovet av gödsel (eftersom rågen är mindre 
gödselkrävande än byg, och markerna endast behövde gödslas en gång per rotati-
on) och gjort lantbruket mer uthålligt (eftersom rotationen mellan vår-vintergrödor 
kombinerat med den korta trädan på ett effektivt sätt stör livscykeln hos ogräs och 
skadeinsekter) (Engelmark 1992; Mikkelsen & Nørbach 2003; Grabowski 2013). 
Detta skifte av odlingssystem kan ha varit nära kopplat till andra förändringar 
inom järnålderssamhället, såsom omorganiseringen av landskapet till ett striktare 
inmarks-utmarksystem och bildningen av det historiskt kända landsbylandskapet 
(Fabech & Ringtved 2009; Näsman 2009).

Eftersom odlingssystem är materiellt ganska flyktiga fenomen som lämnar få 
direkta spår i det arkeologiska materialet har dateringen av rotationsjordbrukets 
införande i forskningen varit delvist avhängigt av tolkningen av huruvida rågfynd 
från järnåldern representerar vårsådd råg eller vinterråg. Mikkelsen har argumen-
terat för ett tidigt införande under romersk järnålder, baserat på statistiska analyser 
av ogräs från järnutvinningsugnar vid Drengsted (Mikkelsen & Nørbach 2003) 
medan Engelmark (1992), Behre (1992), m.fl. har använt historisk-etnografiska 
paralleller som argument för ett införande av vinterråg under senare germansk- 
och vikingatid, något som de hävdar kan beläggas med ökande förekomster av hi-
storiskt kända vinterodlingsarter som almindelig klinte (Agrostemma githago, sv: 
klätt), kornblomst (Centaurea cyanus, sv: blåklint) och rughejre (Bromus secali-
nus, sv: råglosta) i det arkeobotaniska materialet. 

Vid Petersborg hittades ett antal sommaranuella ogräsarter i materialet; bland 
andra hvidmeled gåsefod (Chenopodium album, sv: svinmålla), pileurt (Persi-
caria lapathifolia/maculosa, sv: pilört), agerkål (Brassica rapa, sv: åkerkål) och 
spergel (Spergula arvensis, sv: åkerspärgel). Dessa arter har livscykler som är 
kompatibla med vårsått korn och indikerar sådan odling vid HOM 2616. De troli-
gaste kornen som odlades på detta vis är byg och havre.

I materialet återfanns dock också två av de arter som tidigare har använts av ar-
keobotaniker som indikatorer för vinterodling, nämligen den almindeliga klinten 
och rughejren. Dessutom återfanns också almindelig rajgræs (Lolium perenne, sv: 
engelskt rajgräs), en art som Mikkelsens statistiska analyser av ogräs från Dreng-
sted har identifierat som en möjlig indikator för vinterråg (Mikkelsen & Nørbach 
2003: 183ff). Alla dessa arter förekom vidare primärt i hus A10032 och nästan 
alla individuella frön var koncentrerade till prov X637 och X640 vilka var de två 
prover med den högsta koncentrationen av råg. Alla dessa belägg pekar tydligt 
mot att rågen i hus A10032 odlades som en vintergröda, och i förlängningen att 
odlingen vid Petersborg bedrevs i form av rotationssystem.

I hus A10030 återfanns större koncentrationer av havre och agnklädd byg, och 
i A10032 mer eller mindre rena förekomster av råg och havre. I alla dessa ”rena” 
fynd fanns dock också mindre inklusioner av de övriga arterna. Arkeobotaniker 
har tidigare argumenterat för att mindre ”rester” av tidigare års kornsort återstår 
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på markerna även när dessa besås med en ny gröda och detta ibland kan tillåta for-
skare att deducera ordningsföljden i rotationssystem (se exempelvis Engelmark & 
Viklund 1990; Kroll 1987). Med viss reservation för de många källkritiska aspek-
terna av sådana tolkningar är det möjligt att materialet från A10030 och A10031 
kollektivt återspeglar en rotation som liknade:

agnklädd byg → havre → råg → träda

eller 

hälften var agnklädd byg/havre → råg → träda

Liknande rotationer finns historisk dokumenterade i Danmark (figur 17, Mikkel-
sen & Nørbach 2003:128).

Figur 17. Två vanliga varianter av sädskifte vid rotationsjordbruk i Danmark under historisk tid. 
Från Mikkelsen och Nørbach (2003).

Markerna vid HOM 2616
De flesta ogräsarter har ganska specifika preferenser gällande parametrar som till-
gång till vatten, jordens näringshalt, markens pH-värde, etc. En botanisk metod 
för att studera dessa parametrar är användning av data från Ellenbergs (1988) 
sammanställning av centraleuropeiska arters växtpreferenser. Dessa så kallade El-
lenberg-värden anges i enlighet med en nio-gradig skala; där t.ex. fuktighet anges 
med 1 för växter som föredrar extremt torra marker och 9 för växter som trivs på 
våtmarker. 

Som arkeobotaniken måste man vara något försiktig vid utläsningen av ekolo-
gisk information ur det arkeobotaniska källmaterialet. Dels är många arter flexibla 
vad gäller en eller flera växtparametrar, och dels eftersom arkeobotaniker, till skil-
lnad från botaniker som arbetar med nutida populationer, inte direkt kan observera 
vegetation, utan endast en ”förvrängd” reflektion av denna såsom den bevaras i 
det arkeologiska materialet. Trots dessa problem kan en jämförelse dock ge en 
viss indikation om en lokals ekologiska förutsättningar. 

Figur 18 visar Ellenberg-värdenena (uppdaterade av Hill 1999) för fuktighets, 
pH- och nitrogen (närings)- preferensen hos de ogräsarter som återfanns i mate-
rialet från HOM 2616:

Översikten visar att markerna som odlades runt lokalen förmodligen inte var 
vare sig alltför torra eller våta, eftersom nästan alla arter uppvisar en preferens för 
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lätt fuktig mark. pH-spridningen visar att markerna sannolikt var neutrala eller 
lätt sura. Spridningen i näringspreferens var tämligen hög, från arter som föredrar 
infertila marker till arter med höga näringskrav. Spridningen av näringspreferens 
kan möjligtvis representera marker i olika skeden av rotationscykeln, eller alter-
nativt indikera bruk av mer marginella marker som ett komplement till odling på 
ordentligt gödslade inmarker.
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Figur 18. Ellenbergvärden (uppdaterade av Hill 1999) för ogräsarterna från de tre analysera-
de långhusen vid HOM 2616: fuktighetspreferens (överst), pH-preferens (mitten) och nitrogen 
(närings)-preferens (nederst).
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Kornodlingen vid HOM 2616 - ett regionalt perspektiv
Figur 19 visar en tidslinje över kornsorter som odlades i östra Mittjylland (tidigare Århus och Vejle amt) 
under järnåldern (Grabowski 2013). Figuren är baserad på empiriskt material analyserat före 2014, som då 
bestod av 13 lokaler.

I relation till denna sammanställning är resultaten från HOM 2616 mycket signifikanta, framför allt för 
förståelsen av introduktionen av vinterråg och rotationsjordbruk, samt för dateringen av den tidigaste hav-
reodlingen i området.

De första övertygande spåren av rågodling i området kommer dels från två järnutvinningsugnar som 
utgrävdes vid SBM 1101 Golf 11 (Andreasen 2011), daterade till yngre romersk järnålder, och dels från ett 
långhus vid HOM 2247 Gedved Vest (Grabowski 2013) med en datering omkring övergången från yngre 
romersk- till äldre germansk järnålder. Inget av dessa två material uppvisade dock säkra spår av råg som 
vinterodlad gröda. Säkra belägg för odling av vinterråg i området kommer istället först från hus DG vid 
VKH 7087 Kristinebjerg Øst, daterat till ca 800 e.Kr. Detta innebär att det hittills inte har varit möjligt att 
studera den tidiga rågodlingen i östra Mittjylland i detalj på grund av en ca 300 år lång lucka i det empiriska 
underlaget. 

Eftersom den preliminära dateringen av hus A10030, A10031 och A10032 i nuläget är ca 700 e.Kr. kan 
analysen av Petersborg potentiellt dels bidra till att minska denna lucka med omkring 100 år, och dels förse 
en tydlig evidens för att vinterrågsodlingen och rotationsjordbruket är ett sekel äldre än vad som hittills har 
varit belagt utifrån arkeobotaniska data. De kommande 14C-dateringarna av material från HOM 2616 är 
därför av stor betydelse för förståelsen av regionens kornodlingshistoria.

Tidigare belägg för havreodling i östra Mittjylland har hittills varit än mer sparsamma än de för rågod-
ling, och det tidigaste säkra fyndet av odlad havre kommer också från Kristinebjerg Øst, dvs så sent som ca 
800 e.Kr. Likt rågen kan materialet från Petersborg, om den preliminära dateringen visar sig stämma, bevisa 
havreodling 100 år tidigare än vad som hittills har varit känt.

Figur 19. Tidslinje som visar odlingen av olika kornsorter under järnåldern i östra Mittjylland (tidigare Århus och Vejle amt). Den blå rutan 
visar det preliminära dateringen för Petersborgslokalens andra fas medan den blå pilen visar den troliga dateringen för hus A10030, A10031 
och A10032. Figuren är modifierad från Grabowski 2013: 191.
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Gårdsmiljön omkring brunn A4443
Allt material som identifierades i brunn A4443 återfanns bevarat i sub-fossilt (dk: 
vanddrukket) tillstånd. Detta innebär att materialet är potentiellt representativt inte 
bara för mänskliga aktivitet på lokalen, utan även för processer där människan ej 
direkt är involverad. Materialet i de tre analyserade husen kan sägas representera 
växter som människor mer eller mindre aktivt tog med sig till boplatsen, medan 
brunnens innehåll potentiellt kan bestå av en mix av arter som växte i brunnens 
närhet, växter som transporterades in till brunnen via vatten och vind, och material 
som deponerades där som resultat av mänskliga handlingar.

Figur 20 visar en översikt av materialet i brunn A4443, kategoriserat efter Stan-
dardlijst van der nederlandse flora (Tamis et al. 2003), som är en katalog där 
botaniska prospekteringar av växtarter har använts för att definiera deras primära 
biotop.  Översikten visar att en stor del av arterna föredrar våta miljöer. Hit hör till 
exempel vand-skæppen (Rumex cf hydrolapathum, sv: vattenskräppa) och biden-
de pileurten (Persicaria hydropiper, sv: bitterpilört). Dessa arter kan mycket väl 
ha vuxit alldeles i närheten av brunnen, speciellt om denna var grävd i ett område 
med bestående högt grundvattenstånd. Den andra större kategorin arter består av 
åkerogräs och ruderatväxter; till exempel liten nælde (Urtica urens, sv: etternäs-
sla), hvidmeled gåsefod (Chenopodium album, sv: svinmålla) och almindelig fug-
legräs (Stellaria media, sv: våtarv). Dessa arter kan ha vuxit både på gårdsplatsen, 
som ruderatväxter, eller på närbelägna åkrar från vilka dess frön transporterades 
via vind, vatten, människor eller djur till gårdsplatsen där de slutligen föll ner i 
brunnen.

Den almindeliga pileurter (Polygonum aviculare, sv: trampört) trivs dessutom, 
som det svenska namnet antyder, på mark som är upptrampad av djur och män-
niskor, medan den tidigare nämnda bidende pileurten, förutom att den är en våt-
marksväxt, är också en karaktäristisk pionjärväxt, det vill säga en art som kommer 
tidigt i ordningen efter att ett stycke mark har blivit stört. Förekomsten av dessa 
arter antyder därför att området var väl besökt av antingen människor eller djur.

Spår efter annan kulturpåverkan är nästan obefintligt i materialet. Inga förkol-
nade växter, eller arter som definitivt antyder användning av människor återfanns 
i materialet. Ett frö från hindbær (Rubus idaeus, sv: hallon) hittades i provet, men 
detta enkla fynd behöver inte antyda insamling utan kan ha kommit från en vild-
växande hindbærsbuske.

I figur 21 visas Ellenbergvärden för arterna från brunn A4443. Sammanställnin-
gen visar att de arter som återfanns i brunnen föredrar våtare och mer näringsrika 
miljöer än de ogräsarter som återfanns i långhusen (jämför med figur 18 ovan), 
medan preferensen för pH är ungefär lika; det vill säga neutralt eller svagt surt. 
Detta resultat är intressant eftersom det antyder att neutral till svagt sur mark var 
det naturliga underlaget i området runt Petersborg, men att brunnen förlades till en 
våtare del av området än åkrarna, och att den annorlunda användningen av de två 
områdena resulterade i olika näringshalter. Det sistnämnda är tämligen logiskt om 
vi föreställer oss att det mesta av den näring som användes till att gödsla åkrarna 
initialt genererades på boplatsen. All djurlort och annat skräp som användes som 
gödning var först koncentrerat på en liten yta (gården) för att därefter jämt spridas 
ut över en större areal (åkern).

Sammantaget visar det botaniska materialet att gårdsplatsen runt brunnen var 
en våt, störd, upptrampad plats som sannolikt var något smutsig, omgiven av åker-
marker som regelbundet blev gödslade.
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Figur 20. Primär biotop för arter identifierade i prov X573 från brunn A4443, baserat på kategori-
sering av Tamis et al (2003).
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Figur 21. Ellenbergvärden (uppdaterade av Hill 1999) för ogräsarterna från brunn A4443: ljuspreferens (överst vänster), fuk-
tighetspreferens (överst höger), pH-preferens (nederst vänster) och nitrogen (närings)-preferens (nederst höger).
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Brunn A4443
X573

Räknat antal propaguler per fraktion
Totalt alla 
fraktioner, 
justerat till 
antal per 
1000 ml

>2mm 1-2 mm 0,5-1 
mm

>0,25-
0,5mm

1000 ml 
analyse-
rat

330 ml 
analyse-
rat

250 ml 
analy-
serat

500 ml 
analy-
serat

Brassicaceae 2 8 Korsblomstfamilien

cf Carex sp 1 4 cf Star

Carex sp 1 2 11 Star

Chenopodium cf album 5 4 31 Hvidmeled gåsefod

Descurainia sophia 2 8 Finbladet vejsennep

Juncus sp 1 2 8 Siv

Persicaria sp 1 4 Pileurt

Persicaria hydropiper 53 4 175 Bidende pileurt

Persicaria lapathifolia/maculosa 1 2 7 Bleg/fersken pileurt

Polygonum aviculare 2 15 66 Almindelig pileurt

Rubus idaeus 1 1 7 Hindbær

Rumex sp 17 51 Skræppe

Rumex cf aquaticus/longifolius 48 144 Dynd/by-skræppe

Rumex cf acetosa 1 19 79 Almindelig syre

Rumex cf hydrolapathum 23 69 Vandskræppe

Poaceae 2 8 Græs

cf Stellaria media 2 8 cf Almindelig fuglegræs

Stellaria media 2 14 62 Almindelig fuglegræs

Urtica urens 12 48 Liden nælde

Indet 2 8

TOTALT 806

Tabell 2. Identifierade makrofossil i prov X573 från brunn A4443. Alla makrofossil var sub-fossilt bevarade (dk:vanddrukkne).

HOM 2616 Sammanfattning
Analysen av 22 prover från HOM 2616 har uppdagat ett arkeobotaniskt material med en något osäker 
formationshistoria. Två av husen (A10030 och A10032) har hittills tolkats som osäkert brända/obrända, 
medan ett tredje (A10031) har tolkats som sannolikt obränt. En hypotes har dock också föreslagits att de två 
förstnämnda husen kan tolkas som brända om de antas vara primärt konstruerade av annat material än trä, 
till exempel torv. Om denna hypotes på något vis kan underbyggas med empiriska data skulle det signifikant 
förbättra förståelsen för det botaniska materialets formationsprocesser, och bidra med kvalitativa data för 
förståelse av de två husens interna inredning.

Trots det botaniska materialets komplexa bakgrund är kornfynden från HOM 2616, och fynden av de 
ogräs som hittades tillsammans med kornet, tillräckligt stora och väl definierade för att förse detaljerad 
information om odlingen på platsen. Agnklädd byg, havre och råg verkar alla ha varit av stor betydelse, och 
det finns klara belägg för att dessa grödor odlades i ett rotationssystem där havren och bygen var vårsådda 
(dk: forårsafgrøder) medan rågen var odlad som vintergröda. De tre kornsorterna verkar vidare ha odlats på 
måttligt fuktiga åkrar med neutralt till svagt surt pH-värde. Att markerna var gödslade framgår av förekom-
sten av nitrogenkrävande ogräs, medan fåtaligare förekomsten av ogräs som växer på näringsfattiga jordar 
kanske antyder att mer marginella marker också var i bruk.

Analysen av sub-fossilt bevarat (dk: vanddrukket) material från brunn A4443 visar att den omkringlig-
gande gårdsplatsen förmodligen var en fuktig, upptrampad och sannolikt något smutsig plats.
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Bilaga 1: Jämförelse mellan brända och obrända järnål-
dershus från Jylland och Fyn och husen från HOM 2616

Figurerna ovan visar en jämförelse av koncentrationen (medelvärde per hus) av träkol och andra förkol-
nade makrofossil i fyra säkerställt obrända (vit)- och sex säkert brända (svart) hus i Jylland och på Fyn. 
De tre analyserade husen från Petersborg är markerade i grått. Notera att bägge grafernas övre skala är 
kapad för att visa variationen i husen med de lägre koncentrationerna. Se också bakgrundstabell nedan.
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Kategori Hus Datering Grund för tolkning Referens

Obrända 
hus

HOM2247, A11298 (FRJÅ) 14C 341BC-AD18, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2014

HOM2247, A11299 (FR/TRJÅ) 14C 191BC-AD70, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2014

HOM2247, A11354 (RJÅ) 14C AD126-401, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2013

HOM2247, A11001 (YGJÅ) 14C AD643-775, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2013

Brända 
hus

HOM2247, A11312 (YR/ÄGJÅ) 14C AD342-582, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2013

HOM2247, A11320 (YR/ÄGJÅ) 14C AD352-537, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2013

HOM2247, A11107 (YR/ÄGJÅ) 14C AD342-582, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2013

HOM2247, A11123 (ÄGJÅ) 14C AD422-649, 2σ MS, makrofossil Grabowski 2013

OBM2832, K3 (ÄGJÅ) 14C AD411-537, 2σ Brända artefakter, ma-
krofossil

Christen & Hansen 2008, Grab-
owski 2009, Grabowski 2014a

VKH7087, DG (VIK) hustypologi/artefakter 
AD800

Fältobservation, makro-
fossil

Bjerregård & Iversen 2013; 
Grabowski 2013

Figurerna ovan visar en jämförelse av koncentrationen (medelvärde per hus) av träkol och andra förkolnade makrofossil i fyra säkerställt 
obrända (vit)- och sex säkert brända (svart) hus i Jylland och på Fyn. De tre analyserade husen från Petersborg är markerade i grått. 
Notera att bägge grafernas övre skala är kapad för att visa variationen i husen med de lägre koncentrationerna. Se också bakgrund-
stabell nedan. FRJÅ=förromersk järnålder, TRJÅ= tidig romersk järnålder, RJÅ= romersk järnålder, YRJÅ=yngre romersk järnålder, 
ÄGJÅ=äldre germansk järnålder, VIK= vikingatid.
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Xnr 555 613 619 620 634

Anr 3537 3542 3986 3990 3473

Hus 10030 10030 10030 10030 10030

Provvolym 3 1.5 1.5 1.5 4.5

Sub-sample 1 1 0.5 1 1

cf Avena sp cf Havre

Avena sp 1 83 204 1 Havre

Avena sp (fragment) 25 109 1 Havrefragment

Avena sativa 2 7 odlad Havre

cf Avena sativa 2 cf odlad Havre

Hordeum vulgare sp 1 1 13 Byg

Hordeum vulgare sp 
(fragment)

7 Bygfragment

Hordeum vulgare var 
vulgare

182 74 1 Avnklædt byg

Hordeum vulgare var 
vulgare (fragment)

51 16 1 Avnklædt byg, fragment

cf Secale cereale 1 3 cf Rug

Secale cereale 3 2 Rug

Secale cereale (fragment) 5 Rugfragment

Rachis, cerealia, single 1 rachis, korn, enkelt

Cerealia indet 2 3 7 Korn

Cerealia indet (fragment) 2 37 137 Kornfragment

KORN TOTALT 7 1 389 577 11 KORN TOTALT

cf Bromus secalinus 1 cf Rughejre

Chenopodium cf album 1 4 1 3 Hvidmelet gåsefod

Crepis sp 1 Høgeskæg

cf Fabaceae 1 cf Ærteblomstfamilien

Galeopsis sp 2 Hanekro

Persicaria lapathifolia/
maculosa

2 1 13 6 2 Bleg/fersken pileurt

Plantago laceolata 1 Lancetvejbred

Poaceae 1 4 Græs

cf Polygonum aviculare 1 1 cf Almindelig pileurt

Polygonum aviculare 1 Almindelig pileurt

Rumex sp 2 Skræppe

Rumex acetosella 6 5 1 Rødknæ

Indet 3 4 3

EJ ODLADE TOTALT 12 2 27 15 15

Agnar* 0 0 XX* XX* 0

Träkol (ml) 7 10 9 15 4

Bilaga 2A: Makrofossil i Hus A10030

* notera att mängden agnar har bedömts utefter en femgradig skala: 0= inga, X= enstaka agnar, XX= mer än enstaka men få i förhållande 
till resten av materialet, XXX= många, XXXX= rena agnar
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Xnr 554 556 562 567 568 582

Anr 3103 3056 2276 2290 3106 2287

Hus 10031 10031 10031 10031 10031 10031

Provvolym 1 3.5 1 2.5 3 3.5

Sub-sample 1 1 1 1 1 1

Avena sp 1 1 Havre

Avena sativa 1 odlad Havre

Hordeum vulgare sp 1 4 Byg

Hordeum vulgare var vulgare 2 Avnklædt byg

Secale cereale 1 Rug

Cerealia indet 3 1 Korn

Cerealia indet (fragment) 2 2 Kornfragment

KORN TOTALT 4 7 5 3

Chenopodium cf album 1 1 Hvidmelet gåsefod

Persicaria lapathifolia/ma-
culosa

4 Bleg/fersken pileurt

Poaceae 3 Græs

Polygonum aviculare 2 Almindelig pileurt

Indet 2

EJ ODLADE TOTALT 1 12

Agnar* 0 0 0 0 0 0

Träkol (ml) 3 3 2 3 20 7

* notera att mängden agnar har bedömts utefter en femgradig skala: 0= inga, X= enstaka agnar, XX= mer än enstaka men 
få i förhållande till resten av materialet, XXX= många, XXXX= rena agnar

Bilaga 2B: Makrofossil i Hus A10031
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Bilaga 2C: Makrofossil i Hus A10032
Xnr 552 578 583 587 597 611 637 640 643 644

Anr 3168 3181 4720 3145 3170 3129 3127 3142 4718 3183

Hus 10032 10032 10032 10032 10032 10032 10032 10032 10032 10032

Provvolym 3.5 4.5 3 3 1.5 3 3 3 4 3

Sub-sample 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

cf Avena sp 1 1 cf Havre

Avena sp 2 13 4 6 29 7 Havre

Avena sp (fragment) 2 5 2 9 4 Havrefragment

Hordeum vulgare sp 1 1 1 3 4 Byg

Hordeum vulgare sp (fragment) 2 Bygfragment

Hordeum vulgare var vulgare 5 Avnklædt byg

Hordeum vulgare var vulgare 
(fragment)

1 Avnklædt byg, fragment

Secale cereale 4 2 4 52 11 Rug

Secale cereale (fragment) 1 1 5 Rugfragment

Rachis, cf Secale, 3 segment 1 rachis, cf Rug, 3 segment

Rachis, cf Secale, single 7 rachis, cf Rug, enkelt

Cerealia indet 1 1 3 1 12 Korn

Cerealia indet (fragment) 5 1 19 8 14 14 2 Kornfragment

KORN TOTALT 2 14 1 41 2 21 93 85 13 0 KORN TOTALT

cf Agrostemma githago 3 cf Klinte

Agrostemma githago 3 6 1 Klinte

Asteraceae 4 Kurvblomstfamilien

Brassica rapa 2 Agerkål

Bromus secalinus 17 1 Rughejre

Chenopodium cf album 1 2 5 10 12 3 1 Hvidmelet gåsefod

Crepis sp 4 12 Høgeskæg

Crepis cf capillaris 1 2 Grøn høgeskæg

cf Fallopia convolvulus 3 cf Snerle-pileurt

Fallopia convolvulus 1 Snerle-pileurt

Galeopsis sp 2 16 2 Hanekro

Galium sp 1 Snerre

cf Lolium perenne 1 cf Almindelig rajgræs

Luzula sp 4 1 Frytle

cf Persicaria lapathifolia/macu-
losa

1 1 cf Bleg/fersken pileurt

Persicaria lapathifolia/maculosa 1 6 1 17 10 1 1 Bleg/fersken pileurt

Persicaria minor 1 1 2 1 Liden pileurt

Plantago laceolata 1 Lancetvejbred

Poaceae 1 1 2 49 51 11 5 1 Græs

Polygonaceae 1 5 2 Pileurtfamilien

Potentilla sp 1 1 Potentil

Ranunculus sp 2 Ranunkel

Rumex sp 1 1 1 Skræppe

Rumex acetosella 2 1 Rødknæ

Rumex crispus/obtusifolius 2 Kruset/butbladet skræppe

cf Rumex sanguineus 5 Skovskræppe

Spergula arvensis 3 1 1 Spergel

Stellaria media 4 1 Almindelig fuglegræs

Vicia/Lathyrus sp 1 Vikke/fladbælg

Vicia cf tetrasperma 1 Tadder vikke

Indet 6 1 6 11 14 24 1

EJ ODLADE TOTALT 4 24 1 20 130 146 52 9 1

Agnar* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Träkol (ml) 15 10 0.5 21 1 5 11 19 3 2



34

Bilaga 3: Planterne (dansk)

Planterne – de dyrkede og indsamlede arter
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen med 
Flyvehavre. (Hansen 1993)

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden 
kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005)

Rubus ideaus L. Hindbær. 1-1,5 m høj. Blomstrer juni. Sætter bær. Skove, krat, 
skovrydninger (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)

Identificerede planter
Agrostemma githago L. Klinte. 30-90 cm høj (40-80 cm), omkring 200 frø pr. 
plante. Blomstring og frømodning juni-august. Hovedsagelig vinterannuel, findes 
i visse egne af Jylland i vårsæd. Tidligere en meget frygtet ukrudtsplante i vin-
tersæden. Må ikke bruges til opfodring, da planten er meget giftig. Klinte stiller 
større fordringer til jordens kvalitet end rugen, og i dårlig, sandet, fugtig jord 
trives den ikke. Agerjord, ruderater. Medtaget fordi Klinte har været anvendt som 
indikator for vinterannuelle afgrøder. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jes-
sen & Lind 1922)

Brassica rapa L. Ager-kål. 30-80 cm høj. Sommeranuell. 1000-20000 frø per 
plante. Ukrudt i alle typer av afgrøder (Korsmo et al 1981). 

Descurania sophia (L.) Webb. Finbladet Vejsennep, Barberforstand. 40-80 cm, 
blomstrer juni-august, sommerannuel. Omkring bebyggelse og ruderater, strand-
volde og tanglinier. (Hansen 1993)

Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten er 
nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, om-
kring 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)

Persicaria hydropiper  L. Bidende Pileurt. 20-50 cm høj, omkring 385 frø pr. 
plante, blomstrer juli-september. Sommerannuel. Søbredder, grøfter, moser, fug-
tig skovbund og agerjord. (Hansen 1993, Korsmo 1926) Kun fundet i brønd.

Persicaria minor (Huds.) Liden pileurt. 40 cm høj. Anuell. Ligner en lille P. la-
pathifolia. Fortrekker fugtig mark (http://linnaeus.nrm.se/flora/). 

Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt blom-
sterskaft, omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. Blomstrer 
maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, ved-
varende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)
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Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende med lange 
stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-oktober. 
Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker 
og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Han-
sen 1993, Jessen & Lind 1922)

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Fler-
årig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre 
kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, san-
dede 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. Nærringsfat-
tig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøn-
degaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922)

Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange nedliggende 
stængler, omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø næsten hele 
året. Både sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst forekommende 
ukrudtsart. Planten kan optræde meget talrig i kornmarker. Agerjord, haver, tang-
linier. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)

Urtica urens L. Liden nælde. 20-40 cm høj. Blomstrer juni-september. Agerjorde, 
haver, ruderater (Hansen 1993)

Svært adskillelige planter
Bromus secalinus L. Rug-Hejre. 50-100 cm høj, omkring 1.450 frø pr. plante. 
Blomstrer og frømodner juni-juli. Overvintrende enårig, og udviklingen falder 
nogenlunde sammen med rugens frømodning. Tidligere en meget almindelig og 
besværlig ukrudtsplante, der fortrinsvis forekom i vintersæd hos rugen. Optræder 
især besværligt i våde eller fugtige pletter i rugmarken, og især i fugtige år og da 
Rug-Hejre bedre tåler fugtige marker får denne ofte overtaget, og kan betragtes 
som den egentlige afgrøde. Samtidig har Rug-Hejrens evner til at klare sig bedre 
end den bevirket, at man troede rugen kunne forvandle sig til Rug-Hejre. Rudera-
ter, rugmarker. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
og
Bromus hordeaceus L. Blød Hejre. 10-40 cm høj. op til 1.800 frø pr. plante. Vinter 
og sommerannuel. Tørre skrænter, overdrev, vejkanter, grusgrave, ruderater. (Me-
lander 1998, Hansen 1993)

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 lapathi-
folium. 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 
800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget som-
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merannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vand-
lidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i 
vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)

Rumex crispus L. Kruset Skræppe. 40-100 cm høj, omkring 3700 frø pr. plante. 
Flerårig. Forekommer i æng og græsmark og ibland også på ager (Korsmo et al 
1981). 
og
Rumex obtusifolius L. Butbladet skræppe. 60-120 cm høj, omkring 3700 frø pr. 
plante. Flerårig. Forekommer i æng, græsmark og ibland også på ager (Korsmo 
et al 1981).

Usikker bestemmelse
cf Agrostemma githago – se under ”identificerede planter”

cf Bromus secalinus – se under ”svært adskillelige planter”

Chenopodium cf album L. mulig Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), 
gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 
40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, me-
get skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, 
agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jes-
sen & Lind 1922)

Crepis cf capillaris (L.) Wallr. Mulig Grøn Høgskæg.  Enårig plante i kurvblomst-
familien

cf Fallopia convolvulus – se under “identificerede planter”

cf  Lolium perenne L. mulig Almindelig Rajgræs. 20-50 cm. Blomstrer juni-august. 
Op mod 150 frø pr. plante. Flerårig plante. Varierende frøstørrelse, 2,85 til 3,52 
mm lange og 1,03 til 1,35 bredde. Navnet Rajgræs er fra det engelske Ryegrass 
eller Raygrass som betyder ruggræs. I det 18. og 19. århundrede blev Rajgræs im-
porteret fra England til dyrkningsformål. Pga. domesticeringen og hybridicering 
er plantens naturlige karakteristika antagelig ændret . Vejkanter, overdrev, enge, 
vedvarende græsmarker. (Melander 1998, Hansen 1993, Helbæk 1958a, Jessen & 
Lind 1922)

cf Polygonum aviculare – se under ”identificerade planter”

Rumex cf aquaticus/longifolius. Mulig dynd/by-skræppe.

Rumex cf acetosa. Mulig almindelig syre.

Rumex cf hydrolapathum. Mulig Vandskræppe.

Rumex cf sanguineus L. mulig Skov skræppe. 

cf Stellaria media – se under ”identificerade planter”

Vicia cf. tetrasperma. Mulig tadder-vikke. 
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Planter identificeret til slægt eller familie
Asteraceae. Kurvblomstfamilien
Brassicaceae. Korsblomstfamilien
Carex sp. Star sp.
Crepis sp. Høneskæg sp.
Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien.
Galeopsis sp. Hanekro sp.
Galium  sp. Snerre sp.
Juncus sp. Siv sp.
Lathyrus sp. Fladbælg sp.
Luzula sp. Frytle sp
Persicaria sp. Pileurt sp.
Poaceae sp. Græsser sp.
Polygonaceae. Pileurtfamilien.
Potentilla sp. Potentil sp.
Ranunculus sp. Ranunkel sp.
Rumex sp. Syrefamilien sp
Vicia sp. Vikke sp.
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