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Indledning og datagrundlag

I alt 15 jordprøver blev af arkæolog Lise Hein og arkæolog Merete Holm 

udtaget fra grubehuse på lokaliteten med henblik på pollenanalyse. Prø-

verne blev udtaget i gulvlaget, og for hver af de pågældende grubehuse blev 

der udtaget to prøver i hhv. øst- og vest-enden. 

Efterfølgende blev prøverne indleveret og opbevaret på Moesgård Museum 

og senere præpareret på GEUS af laborant Beth Stavnsgård. For præpara-

tionsmetode se bilag 1.

En vurderingrapport blev udarbejdet for hver af de 15 prøver og tre af prø-

verne viste en acceptabel bevaringsgrad. Se bilag 2 for vurderingsrapport. 

Disse tre prøver blev herefter analyseret.

Figur 1. Plantegning over vikingetidslokaliteten Ølstedvej II med placering af grubehusene A800 

og A820 hvorfra pollenprøverne er udtaget.
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Metode

Pollenidentifi kation og optælling

Der blev for hver af de tre prøver talt i syv timer yderligere end de to timer, 

der allerede var brugt til vurderingen. Dette resulterede i pollensummer på 

hhv. x71:190, x106:263 og x107:242 for de tre prøver. Pollenidentifi katio-

nen blev baseret på bestemmelsesnøgler i Fægri & Iversen (1989), Beug 

(2004) samt referencesamlingen på Moesgård Museum. Alle typer blev 

nøglet til laveste taxa muligt, dvs. til familie, slægt, type (gruppe af slægter 

eller arter) eller art, og er som sådan navngivet i henhold til regler fra Birks 

1973. For taxonliste med danske navne se bilag 3.

Resultater

Prøve x71

Grubehuset A800 er lokaliseret som det vestligste grubehus. Prøve x71 er 

udtaget fra gulvlaget i denne grube (foto 1). Sedimentet var sandet dog 

humøst.Træer og buske udgjorde for denne prøve 12,1 %. Dette var for-

trinsvis hassel, en smule rødel og forsvindende lidt birk og skovfyr. Græsser 

(foto 2) udgjorde  48,9 %. Af urter var korsblomstfamilien hyppigst med 

14,2 % og kurveblomstfamiliens underfamilie Cichoriedeae med 7,9 %. 

Desuden var der halvgræsser, hønsetarm, lancet-vejbred, ranunkel, sten-

bræk, hindeknæ og nælde. Alle urter og græsser udgjorde tilsammen 87,9 % 

af den totale pollensum. Af disse var 25,3 % fra gruppen af urter, der kunne 

have været anvendt til farvning. Af kornpollen var der mest byg med hele 

5,3 % af den totale pollensum samt en smule rug. Den overordnede pol-

lensammensætning for x71 ses i fi gur 2.

Foto 1. Grube A800, hvori prøve x71 blev udtaget.
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Prøve x106 og x107

De to prøver x106 og x107 blev udtaget af samme grubehus, A820 (foto 3). 

Grubehuset lå næsten midt i det åbne felt, dog lidt øst for den største kon-

centration af grubehuse. Sedimentet var fugtigt, og grubens sydøst-ende lå i 

kanten af et vådbundsområde.Prøverne blev igen udtaget i gulvlaget. 
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Figur 2. Pollensammensætning for prøve x71.
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Figur 3. Pollensammensætning for prøve 

x106.

Foto 3. Grube A 820, hvori prøverne x106 og x107 blev udtaget.

Figur 4. Pollensammensætning for prøve 

x107.

Foto 2. Pollenkorn af græsfamilien fra 

prøve x71, Renée Enevold 2008.

Træer og buske havde en forsvindende lille andel af pollenpuljen i begge 

prøver hhv. 4,9 % i x106 og 9,5 % i x107. Af urter blev der fundet en 

meget høj mængde af pollen fra korsblomstfamilien i prøve x107: 21,5 

%, hvorimod denne type ikke var nær så hyppig i prøve x106: 2,7 %. 

Cikorietypen blev til gengæld fundet i højere mængde i x106: 20,2 % 

end i x107: 12,8 %. Af græsser blev der fundet hhv. x106: 43 % og x107: 

31,8 %. Af urter kan også nævnes gedeskæg typen, der i x107 blev fundet 

med 5 % og slet ikke i x106. Af alle urter er der hhv. 35,4 % i x106 og 

42,1 % i x107 fra gruppen af urter, der kan have været brugt til farvning. 

Kornpollentyper var hyppigst i x106: 11,8 % og lidt mindre i x107: 7,4 

%. Den overordnede pollensammensætning for x106 ses i fi gur 3 og for 

x107 ses i fi gur 4.
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Diskussion

Man ser af lagkagediagrammerne for fordelingen af pollentyper i begge prø-

ver fra A820, at størstedelen af pollenpuljen stammer fra urter. Se tabel 1 

for den overordnede fordeling af pollentyper i prøverne. Det er usædvanligt, 

at der er så lidt træpollen i prøverne. Træpollen er sædvanligvis vindspredte 

og fi ndes i relativt høje procenter selv i et næsten træfrit landskab (Jonassen, 

H. 1950), og vikingetiden er desuden en periode, hvor træerne generelt har 

fremgang i regionen (Odgaard in press, B. Odgaard, 1999; B. Aaby, 1986; 

B. Aaby, 1985). Det er derfor mest sandsynligt, at pollenpuljen slet ikke af-

spejler det omgivne landskab, hvilket man også må forvente af et forholdsvis 

lukket sted som et grubehus.

Prøve Træer og 

buske 

Græsser Kornpollen Urter muligvis benyttet 

til farvning

Alle urter

x71 12,1 48,9 6,8 25,3 87,9

x106 4,9 43,0 11,8 35,4 95,1

x107 9,5 31,8 7,4 42,1 89,3

Man kan antage, at pollenpuljen højst sandsynligt er en blanding af de pol-

len, der allerede var i det oprindelige gulvlag og senere, i brugsperioden, til-

førte pollen. Disse kan være tilført med vinden, men det er som nævnt oven-

for en ubetydelig del, eller de kan være tilført via menneskelig aktivitet. 

Denne sammensætning af urter fi nder man ikke naturligt i plantesamfund, 

og det er påfaldende, at størstedelen af de fundne urtepollen stammer fra 

eller kan stamme fra planter tidligere brugt til levnedsmiddel, lægeurter, 

farvning eller garvning (x71:29 %, x106:38 %, x107:46 %). Af disse er det 

især urter der kunne have været anvendt til farvning, der er de hyppigste 

med hhv. x71:25 %, x106:35 % og x107:42 % i de tre prøver. Det giver 

anledning til den følgeslutning, at gruben kan have været brugt til opmaga-

sinering og/eller farvning og garvning.

Hedelyng (Calluna vulgaris) har rigtig mange anvendelsesmuligheder deri-

blandt som brændsel, byggemateriale og som lægemiddel (Brøndegaard bind 

3, s. 332-344), men kan også bruges til farvning af olivengrønt, mosgrønt og 

bronzebrunt ( C. Larsen, 1933 i Brøndegaard bind 3, s. 332-344).

Nælde-silke typen (Cuscuta europaea type) er her repræsenteret af nælde-

silke, hør-silke og /eller kløver-silke. Det er snyltere på hhv. nælde, hør og 

kløver. Hørsilke kan farve rødt ( J.W. Hornemann, 1806 i Brøndegaard bind 

3, s. 367). 

Cikorie typen (Cichorideae) og især gedeskæg og lav scorzonér (Tragopo-

gon typen) er blevet spist samt tørret og malet til brødmel; og ”planter an-

grebet af brand kunne farve sort” (Brøndegaard bind 4, s. 240). 

Strand-vejbred (Plantago maritima) især blev i jernalderen indsamlet til 

menneskeføde, og alle vejbred har i historisk tid været udbredt som læge-

planter, hvor man bl.a. brugte bladene som plaster. Lancet-vejbred (Plan-

tago lanceolata) har desuden været brugt til farvning af uldtøj (Brøndegaard 

bind 4, s. 68-75). 

Salturtfamilien (Chenopodiaceae) inkluderer bl.a. gåsefod og mælde. De 

er blevet fortæret af enten folk eller fæ, men kan sandelig også bruges til 

farvning. Gåsefod: gult og mælde: olivengrønt (Brøndegaard bind 2, s.195-

160). 

Mjødurt (Filipendula type) er kendt som krydderi, men har også været be-

Tabel 1. Den overordnede procentvise fordeling af pollentyper i alle tre prøver.
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nyttet til garvning ( J.W. Hornemann, 1806 i Brøndegaard bind 3,  s. 170) 

og farvning af sort.

Korsblomstfamilien inkluderer naturligt forekomne former for kål, kålrabi, 

karse og peberrod. Dvs. højst sandsynligt fortæret. Men der er også et med-

lem af familien, der især er blevet benyttet til farvning af blågrønne nuancer 

siden romersk jernalder: vajd (Behre K.E. 2008). 

Både bynke og malurt (Artemisia) er kendte lægeurter og malurt er des-

uden blevet anvendt til brygning, farvning og vask (Brøndegaard bind 4,  s. 

82-294). 

Røllike (Achillea) har ligeledes været anvendt som lægemiddel især for 

smerter, og samtidig har det været almindelig kendt, at røllike i foderet var 

godt for kvæget. Alm. røllike kan desuden anvendes til garvning (Brøndega-

ard bind 4, s. 307-312). 

Rugmel og salt kan også anvendes til garvning (K. Aagård 1802 i Brønde-

gaard bind 2, s. 99-116). 

Brandbæger (Senecio type) har været udbredt som lægemiddel og kan des-

uden benyttes til at farve gult og har af fattigfolk været anvendt som føde, da 

de unge skud kan spises som asparges (Brøndegaard bind 4, s. 333-335). 

Stenbræk (Saxifraga hirculus type) har indgået i en række lægemidler og har 

forsøgsvist også været brugt til at farve oliven-grågult (Brøndegaard bind 3, 

s. 41-43). 

Løvefod (Alchemilla gruppe) kan spises som kål eller salat om foråret og 

har også været kendt som lægeurt. Desuden har den også været anvendt i 

garverier, og den farver fra olivengrønt til gulbrunt (Brøndegaard bind 3, s. 

176-178). 

Bidende pileurt (Percicaria) med blomsterstand giver en olivengul farve 

(C.G.Rafn i Brøndegaard 2, s. 132) og knuste blade fra fersken-pileurt far-

ver garn klart lysegult eller grønt. 

Stor knopurt (Centaurea jacea type) har været benyttet som lægemiddel,  og 

bladene farver gult (J. W. Hornemann, 1806).

Der blev fundet en meget høj mængde af pollen fra korsblomstfamilien i 

prøve x107, 21,5 %, hvorimod denne type ikke var nær så hyppig i prøve 

x106, 2,7 %, hvilket tyder på en funktionsopdeling af grubehuset. Prøve 

x106 har desuden så højt et indhold af kornpollen, næsten 12 %, at det må 

være tilført ved oplagring af korn eller tærskning i husets ene ende (se evt.  

L. Klassen 2005). 

Konklusion

Det var gældende for alle tre prøver, at pollensammensætningen ikke afspej-

lede et naturligt plantesamfund, endda ikke et samfund med anthropogen 

forstyrrelse. Det var tydeligt, at pollenpuljen for alle tre prøver var tilført via 

funktionen af grubehuset. Der blev fundet indikationer på, at funktionen af 

grubehuset A820 har været farvning og/eller garvning, samt indikationer på 

opmagasinering i grubehus A800 og A820.
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Pollenpræparation

Præparationen af prøverne blev foretaget af Beth Stavnsgård (GEUS) ved 

en metode, som er baseret på den af Fægri & Iversen (1989) opstillede 

procedure. Prøverne var fugtige til våde ved præparationens begyndelse. 

Imellem hvert behandlingstrin fra 5 til 16 blev prøverne centrifugeret i syv 

minutter ved 4500 omdrejninger pr. minut.

   1. De udvalgte prøver blev anbragt i plastik centrifugerør på 12 ml

   2.  Der blev tilsat Lycopodium-tabletter (3 stk. á 10.679 sporer til hver 

prøve)

   3. Lidt vand blev tilsat, indtil prøverne var gennemfugtede

   4. Saltsyre blev tilsat, til alt kalk fra tabletterne var fjernet

   5. To gange skylning med demineraliseret vand

   6.  Kogning i 10 min. med 10 ml kaliumhydroxid 10 % (KOH) for at  

opløse humusforbindelser

   7. To gange skylning med demineraliseret vand

   8. Dekantering for at fjerne sand og silt

   9.  Kogning i 20-25 min. med 10 ml fl ussyre 40 % (HF) for at opløse  

lerpartikler

 10.  Skylning med 10 ml 10 % HCL for at opløse evt. dannede         

uorganiske forbindelser efter fl ussyrebehandlingen

 11.To gange skylning med demineraliseret vand

 12.   Skylning med konc. eddikesyre og centrifugering for at fjerne evt.  

rester af vand da dette reagerer voldsomt med eddikesyreanhydrid

 13.           Acetolysebehandling: kogning i 2 min. i 10ml eddikesyreanhydrid  

og 1ml koncentreret svovlsyre. Ved acetolysen opløses dele af det orga-

niske materiale (primært cellulose)

 14. To gange skylning med demineraliseret vand

 15. Prøven skylles i ethanol 96 % for at dehydrere den

 16. Prøven skylles i ethanol 99 % for yderligere afvanding

 17.     Opslæmning i tertiær butanol (2-methyl-2-propanol) og prøven over-

førtes heri fra centrifugeglasset til opbevaringsglasset

 18.  Silikonolie (AK 2000) blev tilsat i passende mængde til prøvens  

 størrelse

 19.  Prøven sattes i varmeskab ved 50°C,  indtil den tertiære butanol  

 var afdampet

Bilag 1
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Rapport fra Moesgårds Konserverings- og naturvidenskabelig af-
deling    

      Moesgård d. 27. april 2009

Vurdering af pollenbevaringen i prøver fra FHM 4945, 

Ølstedvej II (FHM 4296/683)

Metode

Der blev for prøverne udregnet en pollenkoncentration (tabel 1) i forhold 

til tilsatte Lycopodium sporer samt en identifi ceringsgrad i % for at vurdere 

prøvens pollenbevaring. 

Bilag 2

Laboratori-

enr.

Lokalitet Museumsnumre Antal 

gram

Sum Lyc. Tab. Kons. %

(20)09-31 Ølstedvej II FHM 4945 x70 0,425 3 119 2 1267 100

(20)09-32 Ølstedvej II FHM 4945 x71 0,423 33 267 2 6240 85

(20)09-33 Ølstedvej II FHM 4945 x75 0,455 7 125 2 2625 88

(20)09-34 Ølstedvej II FHM 4945 x76 0,423 11 140 2 3959 79

(20)09-35 Ølstedvej II FHM 4945 x84 0,432 1 117 2 422 100

(20)09-36 Ølstedvej II FHM 4945 x85 0,443 10 109 2 4420 100

(20)09-37 Ølstedvej II FHM 4945 x90 0,433 3 155 2 954 43

(20)09-38 Ølstedvej II FHM 4945 x91 0,426 0 139 2 0 0

(20)09-39 Ølstedvej II FHM 4945 x106 0,450 15 39 2 18241 75

(20)09-40 Ølstedvej II FHM 4945 x107 0,458 21 213 2 4596 64

(20)09-41 Ølstedvej II FHM 4945 x110 0,455 2 101 2 928 50

(20)09-42 Ølstedvej II FHM 4945 x111 0,458 13 174 2 3483 81

(20)09-43 Ølstedvej II FHM 4945 x120 0,444 2 113 2 850 40

(20)09-44 Ølstedvej II FHM 4945 x121 0,445 9 115 2 3749 82

(20)09-45 Ølstedvej II FHM 4945 x133 0,514 5 61 2 3405 100

Tabel 1. Koncentration og identifi ceringsgrad af pollen i prøverne. Sum = tatal terrestrisk pol-

lensum. Lyc. = antal talte tilsatte Lycopodium sporer. Tab.  = antal tilsatte tabletter med Lycopo-

dium sporer. Konc. = pollenkoncentration stk. pr. gram. % = identifi kationsgrad.

Vurderingskriterier 

Prøver med en identifi ceringsgrad på 70 % eller derover og en pollenkon-

centration >10000 vurderes som velbevarede. 

Prøver med pollenkoncentration og identifi ceringsgrad, der ligger lavere 

end disse kriterier, vurderes at være dårligere bevaret og dermed mindre 

sikre at tolke på. Prøver, hvor identifi ceringsgrad og/eller koncentrationen 

er meget lav, kunne indeholde en bias til fordel for pollentyper, der er mere 

hårdføre eller lettere genkendelige end andre. Disse typer vil som regel altid 

være de sidste identifi cerbare i de dårligere bevarede prøver.

En sideeffekt af lav koncentration eller lav identifi ceringsgrad er forlæn-

get tælletid. Derfor vil nogle prøver blive fravalgt, selvom de muligvis ville 

kunne give et brugbart resultat, hvis yderligere tid afsættes til tælling. 
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Anbefaling

Det anbefales, at prøve x106 analyseres nærmere sammen med prøve x107 

fra samme grubehus med det formål at identifi cere en forskel i pollenspek-

trene. Denne forskel ville muligvis kunne indikere funktionen af grubehuset. 

Desuden anbefales prøve x71. Denne prøve har en rimelig bevaringsgrad og 

en umiddelbart meget diverse pollensammensætning og vil være spændende 

at sammenligne med de to øvrige prøver. 

Renée Enevold, cand.scient.
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Bilag 3

Latin Dansk x71 x106 x107 

Achillea Røllike 0 0,4 % 0

Alchmilla gruppe Løvefod gruppe 0 1,9 % 0,4 %

Alnus glutinosa Rødel 3,2 % 1,9 % 0,4 %

Anthriscus sylvestris Vild kørvel 0 0 0,4 %

Apiaceae Skærmblomstfamilien 0 0 2,9 %

Artemisia Bynke 0,5 % 0,8 % 0

Betula Birk 0,5 % 0 0

Brassicaceae Korsblomstfamilien 14,2 % 2,7 % 21,5 %

Calluna vulgaris Hedelyng 0 1,5 % 0

Carex type Star type 2,6 % 1,5 % 0

Centaurea jacea type Knopurt type 0 0,8 % 0,4 %

Cerastium Hønsetarm 1,1 % 0,4 % 0

Chenopodiaceae Salturtfamilien 0 0,8 % 1,2 %

Cichorideae Cikorie type 7,9 % 20,2 % 12,8 %

Corylus avellana Hassel 7,4 % 0,8 % 2,9 %

Cuscuta europaea type Nælde-silke type 0,5 % 0 0

Dryopteris type Mangeløv type 0 0,8 % 0

Filipendula type Mjødurt 0 1,5 % 0,4 %

Hordeum Byg type 5,3 % 8,7 % 3,3 %

Hordeum/Secale Byg/rug 0 0,8 % 0

Percicaria Pileurt 0 0,8 % 0

Pinus sylvestris Skovfyr 1,1 % 0 2,5 %

Pl. Lanceolata Lancet-vejbred 0,5 % 4,2 % 0,4 %

Pl. Maritima Strand-vejbred 0 0,8 % 0,4 %

Poaceae Græsser 48,9 % 43 % 31,8 %

Polypodium Engelsød 0 0 1,2 %

Quercus Eg 0 2,3 % 2,5 %

Ranunculus Ranunkel 1,6 % 0,8 % 2,5 %

Salix Pil 0 0 1,2 %

Saxifraga hirculus type Stenbræk 1,6 % 0 0

Secale cereale Rug 1,1 % 2,3 % 1,7 %

Senecio type Brandbæger 0 0 1,2 %

Spergula arvensis Spergel 0 0,4 % 0,4 %

Spergularia Hindeknæ 1,1 % 0 0

Tragopogon type Gedeskæg 0 0 5 %

Triticum/Avena Havre/hvede 0,5 % 0 2,5 %

Urtica Nælde 0,5 % 0 0

Pollensum 190 263 242

Pollenprocenter
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Bilag 4

Prøve x71 x106 x107 

Achillea 0 0,4 % 0

Alchmilla gruppe 0 1,9 % 0,4 %

Anthriscus sylvestris 0 0 0,4 %

Artemisia 0,5 % 0,8 % 0 

Brassicaceae 14,2 % 2,7 % 21,5 %

Calluna vulgaris 0 1,5 % 0

Centaurea jacea type 0 0,8 % 0,4 %

Cerastium 1,1 % 0,4 % 0

Chenopodiaceae 0 0,8 % 1,2 %

Cichorium 7,9 % 20,2 % 12,8 %

Cuscuta europaea type 0,5 % 0 0

Filipendula type 0 1,5 % 0,4 %

Percicaria 0 0,8 % 0 

Pl. Lanceolata 0,5 % 4,2 % 0,4 %

Pl. Maritima 0 0,8 % 0,4 %

Ranunculus 1,6 % 0,8 % 2,5 %

Saxifraga hirculus type 1,6 % 0,4 % 0

Spergula arvensis 0 0,4 % 0,4 %

Spergularia 1,1 % 0 0

Tragopogon type 0 0 5,0 %

Urter potentielt brugt til farvning eller 

garvning

28,9 % 38,0 % 45,9 %

Urter potentielt brugt til farvning eller garvning
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