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Under somrarna 1987 och 1988 togs jordprover i samband med arkeologiska utgrävningar i Pojo
(Pohja) och Iætala (taitila) i SV Finland. Jordproven togs för att undersöka kulturpåverkan med

hjälp av makrofossilanalys (växtmakrofossil). De understikta områden ligger i byarna Åminne och

Starrböle (Pojo) och i byn Kodjala (Letala).

Pojo materialet har på basen av artefakterna daterats till den förromerska järnåldern ca 500 f. lk.
till Kr. f. med s.k. Morbykultur och lætala till merovingertiden ca 700-800e. K¡. Materialet från
Pojo är från tre gravrösen och ett intilliggande bosättningsområde, medan Iætala materialet är från
ett gravfält.

För att separera det organiska materialet från mineraljorden användes den s.k. saltflotationsmetoden
(35% NaCl lösning). Det organiska materialet flöt upp och samlades upp på ett såll (maskstorleken
0,2-0,25mm) för tvättning, så att de finare mineralpartiklarnagick igenom sållen och materialet
blev kÌarare. Från sållen plockades materialet ur för förvaring och artbestämning under ljusmikro-
skop. De förkolnade fröna bevaras som torra, medan de oförkolnade är i en lösning som består av

valten, alkohol och glycerol i förhållandet 1:1:1

Fynd av sädesslag hittades både från Pojo och lætala. Från Pojo hittades etl Hordeum frö, medan

det från Letala hittâdes förrutom Hordeunt frön (17 st.) även ett Secale frö och två st. oidentifierba-
ra Cerealia frön. Dessutom hittades elt Bromus secalùws frö från lætala. Sammanlagt hittades frön
från Pojo (1987) 1349 st., Pojo (1988) 104 st. och från lætala (1988) 232 st.

På basen av de fynd av sädesslag och åkerogräs som giorts har jordbruk av något slag idkats,
troligen svedjebruk, både i Pojo och Iætala. Mak¡ofossil av växter som trivs i öppen röjd mark
såsom CorThts avellana och Jtutiperus commwús, tyder på att också betesmarker kan ha

förekommit vid sidan av jordbruket.


