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Indledning og datagrundlag
I forbindelse med udgravningen af et større bopladskompleks fra yng-

re romersk/ældre germansk jernalder umiddelbart syd for Odense (OBM 
5986 Motorvej S) blev der udtaget tre pollenprøver med henblik på polle-
nanalyse. Disse prøver blev i sensommeren 2015 sendt til præparation hos 
laborant Helle Holbek på NNU og blev efterfølgende tilbagesendt til Af-
delingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. Her 
blev de kursorisk gennemset af pollenanalytiker Malene Kjærsgaard Søren-
sen. Det kursoriske gennemsyn viste, at kun en af de tre prøver, X13 som 
stammer fra en brønd, var egnet til en egentlig pollenanalyse. En analyse 
af denne prøve blev herefter bestilt af arkæolog Mads Runge med henblik 
på at give et indblik i den lokale/regionale vegetation i området omkring 
bopladsens anvendelsestidspunkt.  

Metode
Der blev til analysen talt og identificeret pollen i syv timer ud over de 

to timer, der allerede var brugt ved vurderingen. Identifikationen af pollen 
blev foretaget med bestemmelsesnøglen i Fagri & Iversen (1975), beskri-
velser og billedmateriale i Beug (2004) samt sammenligning med referen-
cesamlingen på Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moes-
gaard Museum. Alle pollen blev identificeret ned til lavest mulig taxa, dvs. 
familie, slægt, type (grupper af slægter eller arter) eller art og navngivet 
i henhold til Birks (1973). Kornpollen blev identificeret på baggrund af 
vægstruktur samt størrelse og form af pollenkornets forskellige elementer 
(Andersen 1979). 

Ved pollenanalysen tilstræbes det at identificere minimum 500 terrestri-
ske pollenkorn, da undersøgelser viser, at ved 500 identificerede pollen 
er pollensammensætningen i en prøve godt repræsenteret (Birks & Birks 
1980). Ved tolkningen ud fra de fundne pollentyper er det ikke nok med et 
eller meget få eksemplarer af en pollentype for at fastslå, om en plantetype 
har været i nærområdet. Hvor vidt en pollentype kan anvendes i tolkningen 
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afgøres blandt andet af plantens pollenproduktion. Som hovedregel produ-
cerer træer mange pollen (benytter sig af vindspredning), og der skal derfor 
være store mængder træpollen til stede, før en tilstedeværelse i området 
kan fastslås. Lave værdier af træpollen tolkes som såkaldte baggrundspollen, 
som er transporteret til stedet med vinden fra fjernere områder. Langt de 
fleste urter har en lavere pollenproduktion (insektbestøvende), og forekom-
sten af disse pollen skal være noget lavere, før planten betragtes som tilste-
deværende i området (Birks & Birks 1980).   

På baggrund af de fundne planters økologiske parametre er der dannet 
følgende delsummer: træer og buske, dværgbuske, tørbundsurter og urter 
med blandet økologi, vådbundsurter samt kultiverede arter. Ud over disse 
findes kategorien ”uden for pollensum”, som indeholder de pollen og spo-
rer, der var for ødelagte til, at de kunne identificeres. For hver delsum, samt 
alle pollentyperne, er den procentvise andel af den samlede terrestriske pol-
lensum udregnet (uden kategorien ”uden for pollensum”). 

Resultater
Ved pollenanalysen af prøve OBM 5986 X13 blev der identificeret 569 

terrestriske pollen. Den procentvise fordeling mellem de forskellige delsum-
mer i prøven fremgår af figur 1. Fordelingen af pollentyper fremgår af bilag 1. 

Af de identificerede terrestriske pollentyper udgjorde gruppen træer og 
buske 12,5 %. Fyr og El er de mest almindelige trætyper, men henholdsvis 
3,7 % og 3,2 %, mens hassel udgør 2,6 % af de identificerede pollen og eg 
2,3 %. Tørbundsurter og urter med variabel økologi er langt den hyppigst 
forekomne gruppe med 76,3 %. Her er græsser de mest almindelige og ud-
gør 49,9 % af de fundne pollen. Mælkebøttetypen udgør 8,4 %, snerre 3,2 
%, ranunkel type 2,8 % og lancetvejbred 2,6 %. Vådbundsurter udgør 7,9 
%, hvoraf halvgræsser udgør langt det meste. De kultiverede arter udgør 3,2 
%, hvoraf de fleste (1,6 %) er af bygtypen, mens det for 1,2 % ikke har været 
muligt at afgøre, om der er tale om bygtypen eller rug. De uidentificerede 
pollen udgør 17,1 %. 

Figur 1. Procentfording af økologiske delsummer i pollenprøve X13
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Diskussion
Ved tolkningen af pollenmateriale aflejret i brønde er det vigtigt at tage 

højde for, at de fundne pollen kan stamme fra to forskellige kilder. En del af 
de aflejrede pollen vil stamme fra vegetationen i området omkring brønden, 
mens en anden del vil være meget præget af aktiviteten i området umiddel-
bart omkring brønden (antropogen kilde) (Aaby et al 1992). Udfordringen, 
med at skelne mellem hvilke pollen der stammer fra hvilken type kilde, kan 
til dels løses ved at kigge på forekomsten af pollentyper samt det indbyrdes 
forhold mellem disse, men de opnåede resultater skal dog tolkes med et vist 
forbehold. Det kan f.eks. give en skævvridning af pollensignalet, hvis der 
ved ophentning af vand fra brønden er anvendt en beholder, der mellem 
anvendelsen har stået i en tue af f.eks. græsser eller andre urter, der derved 
risikerer at blive overrepræsenteret i pollenprøven, da pollen fra disse bliver 
ført med beholderen ned i brønden. 

Det lave indhold af pollen fra træer og buske vidner om, at området om-
kring brønden har været et åbent og derved sandsynligvis et kulturpåvirket 
landskab, hvor træer ikke har været udbredt (Jonassen 1950). Da langt de 
fleste træer har en pollenspredningsstrategi, der bygger på vindspredning og 
derfor producerer rigtig mange pollen, kan den begrænsede mængde fund-
ne træpollen stamme fra fjernere egne, dvs. at der er tale om såkaldte bag-
grundspollen (Fægri & Iversen 1975). Især pollen fra fyrretræer kan spredes 
langt (Birks & Birks 1980), og derfor kan de 3,7 % fundne fyrrepollen sag-
tens være fra fjernere egne. Pollendiagrammet fra Dallund Sø knap 20 km 
nordvest for lokaliteten (Rasmussen 2005) viser, at eg, hassel og el er nogle 
af de mest almindelige træer i området omkring søen på dette tidspunkt 
med en pollenprocent omkring 15 % for hver af dem. Det er derfor ikke 
usandsynligt, at de fundne træpollen i brønden er af baggrundspollentypen, 
der kan være spredt med vinden fra områder længere væk. Det kan dog ikke 
på baggrund af fundet af pollen i brønden afvises, at der har stået enkelte 
træer nær denne. 

Den altdominerende pollentype i prøven er, som tidligere nævnt, græs-
ser. Disse græsser må forventes at have groet både i et større lokalområde 
omkring landsbyen og i umiddelbar nærhed af brønden. Forekomsten af 
lancetvejbred (figur 2) sammen med græspollen tyder på, at der har været 
en vis græsning af dyr i området, da disse normalt gror godt under græs-
ningstryk (Behre 1981). Fundet af bynke og røllike type indikerer ligeledes 
græsset overdrev (Aaby et al 1992). Lancetvejbred gror dog også i mindre 
grad på forstyrrede jorder (Behre 1981), så nogle af de fundne pollen fra 

Figur 2. Pollen fra lancetvejbred Figur 3. Pollen af bygtypen
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lancetvejbred kan også stamme fra bopladsen omkring brønden. Vegeta-
tionen i umiddelbar nærhed af brønden har sandsynligvis, ud over græs, 
været præget af urter af mælkebøttetypen og ranunkel, der normalt vokser 
på forstyrrede jorder (Behre 1981). Den forholdsvis store forekomst af 
snerre kan både stamme fra området i umiddelbar nærhed af brønden, 
men også fra enge og andre områder længere væk, da denne pollentype 
omfatter en del arter med forskellige økologiske præferencer (Mossbjerg 
et al. 1999).  

En andel af kornpollen på 3,2 % svarer til den andel af pollenkorn, 
der normalt vil findes i en gammel markoverflade (Enevold 2009), da 
korn har en meget lille pollenspredning (Doit 1999). Dette betyder, at der 
med stor sandsynlighed har været dyrket korn i området nær brønden. At 
indholdet af kornpollen ikke udgør en større andel, end det normalt ses i 
markoverflader (og søer), tyder på, at der ikke har fundet en bearbejdning 
af korn sted i umiddelbar nærhed af brønden, da en sådan aktivitet ville 
forventes at give en forhøjet koncentration af kornpollen (Doit 1999). De 
identificerede kornpollen består hovedsagelig af bygtypen (figur 3) (det er 
ikke muligt at skelne mellem de forskellige bygarter ved pollenanalyse) og 
en gruppe, hvor det ikke har været muligt at afgøre, om det er korn af byg-
typen eller rug.  Der er fundet et enkelt pollenkorn fra rug. Dette stemmer 
godt overens med pollenanalysen fra Dallund Sø, hvor der på overgangen 
mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder hovedsagelig er fun-
det kornpollen af bygtype med nogle indslag af rug (Rasmussen 2005).  

At vådbundsurter udgør knap 8 % af pollensummen kunne give et bil-
lede af, at der har været fugtigt i området omkring brønde. Dette kan 
dog ikke konkluderes, da langt de fleste pollen i denne gruppe stammer 
fra halvgræsser, og selv om de fleste planter indenfor denne familie le-
ver under fuglige forhold, findes der nogle, der ikke gør, og det kan ikke 
udelukkes, at fundene i pollenprøven stammer fra disse. Det er dog ikke 
usandsynligt, at der har groet halvgræsser på et fugtigt område i forbin-
delse med brønden.  

Konklusion
På aflejringstidspunktet for laget, hvorfra prøve X13 stammer, har lo-

kalområdet omkring brønden været relativt åbent, og antallet af træer og 
buske har været meget begrænset. Det lokale landskab omkring brønden 
har formodenligt været et meget kulturpræget landskab, hvor der både 
har været dyrkede marker samt græsklædte områder. Bygsorter har sand-
synligvis været den domminerende kornsort på de dyrkede marker, even-
tuelt med rug som supplerende afgrøde. Der har i området været en del 
græsbeklædte områder som enge og overdrev, og pollensammensætnin-
gen tyder på, at i hvert fald nogle af disse har været græsset af dyr. I om-
rådet i umiddelbar nærhed af brønden har der sandsynligvis groet planter 
af mælkebøttetypen, ranunkel samt græsser. 
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Bilag 1
Taxon Dansk navn Antal pollen %

Træer og buske:

Alnus El 18 3,2

Betula Birk 1 0,2

Corylus avellana Hassel 15 2,6

Picea abies Gran 1 0,2

Pinus sylvestris Skovfyr 21 3,7

Quercus Eg 13 2,3

Tilia Lind 1 0,2

Ulmus Elm 1 0,2

I alt 71 12,5

Dværgbuske:

Ericaceae Lyngfamilien 1 0,2

I alt 1 0,2

Tørbundsurter og urter med variabel 
økologi:

Achillea type Røllike type 1 0,2

Apiaceae Skærmblomstfamilien 4 0,7

Artemisia Bynke 8 1,4

Brassicaceae Korsblomstfamilien 2 0,4

Caryophyllaceae Nellikefamilien 3 0,5

Chenopodiaceae Salturtfamilien 5 0,9

Cichorium type Mælkebøttetype 48 8,4

Dryopteris type Mangeløvtype 8 1,4

Empetrum nigrum Revling 1 0,2

Filipendula Mjødurt 4 0,7

Galium Snerre 18 3,2

Geum Nellikerod 1 0,2

Plantago lanceolata Lancetvejbred 15 2,6

Poaceae Græsfamilen 284 49,9

Polygonum aviculare type Vejpileurttype 2 0,4

Potentilla type Potentiltype 2 0,4

Ranunculus Ranunkel 16 2,8

Rumex acetosa type Alm. Syretype 2 0,4

Rumex acetosella Rødknæ 6 1,1

Senecio type Brandbæger 4 0,7

I alt 434 76,3

Vådbundsurter:

Cyperaceae Halvgræsser 44 7,7

Rhinanthus type Skjaller type 1 0,2

I alt 45 7,9

Kultiverede urter:

Cereale undiff. Uidentificerede kornpollen 1 0,2

Hordeum type Bygtype 9 1,6

Secale cereale Rug 1 0,2

Hordeum type eller Secale cereale Bygtype eller rug 7 1,2

I alt 18 3,2

Total 569 100

Uden for pollensum:

Uidentificerede 117 17,1
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger 
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arklæologisk gen-
standsmateriale.

Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en natudvidenskabelig til-
gangsvinkel. Heriblant kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, veda-
natomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt 
arkæozoologiske undersøgelser.

Der optræder også andre typer af dokumentationsfremlæggelser, som 
f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser 
af konserveringsteknisk karakter.

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside 
www.moesgaardmuseum.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.


