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Indledning og datagrundlag
I forbindelse med udgravningen af lokaliteten Vilstrup (MOE 00063) blev 
der udtaget tre pollensøjler samt en jordprøve med henblik på pollenanalyse 
fra et moseområde. Der blev efterfølgende udtaget ti prøver fra to af pollen-
søjlerne fordelt over udvalgte lag. De udtagne pollenprøver samt den enkel-
te udtagne jordprøve blev kursorisk gennemset af palynolog Renée Enevold. 
Det kursoriske gennemsyn viste, at alle prøverne var egnede til videre analy-
se. Der blev herefter udvalgt fem prøver til fuld analyse.

Prøverne stammer fra tre forskellige steder i udgravningsfeltet (figur 1), 
der forventes at være af forskellig alder, og derfor vil analysen kunne bringe 
klarhed over vegetationen i området på tre forskellige tidspunkter, under det 
forhistoriske menneskes aktiviteter på lokaliteten. 

X256
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Figur 1: Placering af udtagne pollenprøver i udgravningsfeltet MOE 00063 (grundkort: 
Nielsen 2013)
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Den enkelte udtagne jordprøve (X264 P3) er udvalgt til analyse. Prøven 
er udtaget fra et knasthul i en trækonstruktion i mosens lag 1. Dette lag er 
via keramik dateret til omkring 700-100 f.Kr. Formålet med analysen af 
denne prøve er at give et indblik i vegetationen og landskabet i denne peri-
ode.

Prøve X256 P2,9 er udtaget fra en profilskinne i profil D.23. Prøven 
stammer fra lag S7 og er udtaget nær bunden af et anlæg af ukendt anven-
delse (evt. grøft eller voldgrav), der er dateret til førromersk jernalder. Dette 
lag overlejres af et flyvesandslag, og prøven er udtaget 7 cm under dette. 
Formålet med analysen af denne prøve er at give et billede af vegetationen i 
området, før sandfygningen satte ind, samt en eventuel belysning af anven-
delsen af anlægget. 

De sidste tre analyserede prøver stammer fra moseprofilet D.12 (profil-
skinne X255), hvor prøverne er udtaget i bund (P1,1), midte (P1,3) og top 
(P1,5) af lag 4 (kulturlag), der via potteskår er dateret til omkring 50-1 f.kr. 
Denne datering understøttes af 14C-dateringer. I dette lag er der, ud over 
potteskår, fundet kvægspor, trækul og ildskørnede sten. Dette lag er aflej-
ret oven på det samme flyvesandslag, som ses i profil D.23. Formålet med 
analysen af disse prøver er at give et billede af vegetationsudviklingen og 
landskabsudnyttelsen efter aflejringen af flyvesandet.     

Metode

Pollenidentifikation
Identifikationen af pollen blev foretaget med bestemmelsesnøglen i Fagri & 
Iversen (1975), beskrivelser og billedmateriale i Beug (2004) samt sammen-
ligning med referencesamlingen på Afdelingen for Konservering og Natur-
videnskab, Moesgaard Museum. Alle pollen blev identificeret ned til lavest 
mulige 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).

Inddeling i delsummer
På baggrund af de fundne planters økologiske parametre er der dannet føl-
gende delsummer: træer og buske, dværgbuske, tørbundsurter og urter med 
blandet økologi, vådbundsurter, kultiverede samt vandplanter. For hver af 
disse delsummer blev den procentvise andel, som delsummen udgjorde af 
den terrestriske pollensum, udregnet. Vandplanter, uidentificerede pollen 
og tørvemos regnes ikke med i den terrestriske pollensum.   

Resultater
Fordelingen af de økologiske delsummer for de fem pollenprøver ses i figur 
2. De enkelte pollentypers antal og procentvise andel ses i tabelform i bilag 
1 og som pollendiagram i bilag 2.
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X264 P3
Denne prøve er den ældste af de fem prøver (700-100 f.Kr.). I prøven blev 
der identificeret 737 pollen af terrestrisk oprindelse. Langt de fleste af disse 
tilhører gruppen træer og buske med 93,1 %, hovedsageligt fordelt på hassel 
(44,5 %), el (23,6 %), birk (21,1 %), eg (6,5 %) og lind (4,7 %). Hedelyng 
svarer til 1,0 %, og dette svarer til hele gruppen af dværgbuske.  Tørbunds-
urter og urter med variabel økologi udgør 5,6 % (græsfamilien 5,0 %). Der 
er ikke fundet kultiverede arter i denne prøve, og andelen af vådbundsurter 
(0,3 %) er ubetydelig. De uidentificerede pollenkorn svarer til 7 % (49 stk.).
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Figur 2: Procentvis fordeling af de økologiske delsummer i de fem pollenprøver. 



4

I denne prøve blev der identificeret 901 terrestriske pollen. Træer og buske 
udgør 66,1 % af disse, hvor hassel er mest almindelig med 25,6 %, efterfulgt 
af el (16,6 %), eg (10,5 %), lind (7,1 %) og birk (5,3 %). Dværgbuske udgør 
10,7 procent (langt det meste hedelyng). Tørbundsurter og urter med vari-
abel økologi udgør 21,8 %. Græsfamilien er igen den oftest forekommende 
i denne delgruppe med 12,8 %, men der findes også betydelige mængder af 
bidende ranunkeltype (1,3 %), lancetvejbred (1,1 %), mælkebøttetype (1,1 
%) og brandbægertype (0,9 %). Halvgræsser udgør 1,4 % (alle vådbunds-
urter), og der er ikke fundet nogle kultiverede pollentyper. Der er fundet 
100 uidentificerede pollen svarende til 10 % af pollensummen.

X255 P1,1
I den nederste af prøverne udtaget i lag 4 (X255) blev der identificeret 261 
terrestriske pollenkorn. 19,5 % af disse indgik i delgruppen træer og buske 
(el 6,9 %, hassel 4,6 %, birk 3,8 % og eg 2,7). Dværgbuske udgør 9,6 %, 
hvoraf størstedelen er hedelyng. Tørbundsurter og urter med variabel øko-
logi er den største delgruppe i denne prøve med 60,5 %. Græsfamilien ud-
gør 39,5 %, alm. syretype 4,6 %, lancetvejbred 3,1 %, salturtfamilien 1,9 % 
og skærmblomstfamilien, mælkebøttetype, nellikeslægttype, mangeløvtype 
og snerre alle 1,1 %. Vådbundsurter svarer til 7,3 % (halvgræsser 5,0 % og 
vandnavle 2,3 %). Der er i denne prøve fundet otte pollen fra kultiverede 
arter svarende til 3,1 %. Desværre var det ikke muligt at identificere de 1,9 
% til nærmere end kornpollen af ukendt type. Der er med sikkerhed fundet 
to pollenkorn fra rug og et korn fra spergel. Der er fundet 17 uidentificerede 
pollenkorn svarende til 6 %.

X255 P1,3
I denne prøve blev der identificeret 532 terrestriske pollenkorn. Gruppen 
træer og buske udgjorde 27,8 %, hvor hassel var mest almindelig med 10,0 
% efterfulgt af el (7,0 %), eg (4,3 %) og birk (2,4 %). Dværgbuske udgør 
12,4 % (hedelyng 10,5 %, lyngfamilien 0,8 % og revling 1,1 %). Græsfami-
lien er med 33,3 % den mest almindelig i gruppen tørbundsurter og urter 
med variabel økologi (48,3 %). Der er herudover blandt andet også fundet 
mælkebøttetype (2,6 %), alm. syretype (1,9 %), lancetvejbred (1,7 %), rød-
knæ (1,2 %) og mjødurt (1,3 %). Vådbundsurter (6,0 %) består hovedsage-
lig af halvgræsser. De kultiverede urter udgør i denne prøve 5,5 % (bygtype 
(1,3 %), rug (0,9 %), spergel (0,9 %) og uidentificerede korntyper). De 
uidentificerede pollen svarer til 7 % (41 stk.).

X255 P1,5
Der blev identificeret 737 terrestriske pollenkorn i denne prøve.  14,0 % af 
disse var af træ- og busktypen (hassel 3,9 %, el 3,7 %, eg 2,4 % og birk 2,0 
%). Dværgbuske udgør 9,5 % (mest hedelyng). Tørbundsurter og urter med 
variabel økologi udgør 63,6 %. Langt de fleste er fra græsfamilien (52,9 %), 
men der er blandt andet også fundet lancetvejbred (2,4 %), mælkebøttetype 
(2,3 %), bidende ranunkeltype (1,4 %) og alm. syretype (1,1 %). Halvgræs-
ser udgør 2,2 %, hvilket er næsten alle vådbundsurter. Kultiverede urter 
udgør i denne prøve 10,6 %, hvoraf de 4,6 % er bygtype. Der er også fundet 
rug og ét enkelt pollenkorn af både spergel og havre/hvede typen, samt 10 
kornpollen (1,4 %) der ikke kunne bestemmes nærmere. Der er fundet 51 
uidentificerede pollenkorn, svarende til 6 %.  
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Tolkning og diskussion
De fem prøver undersøgt i denne analyse er udtaget fra et mindre mose-
område. Da moseområder normalt fremstår som forholdsvis åbne område 
med lav mosebevoksning, forventes det, at de pollen, der findes i sådanne 
aflejringer, vil repræsentere vegetationen i et område omkring mose, hvor de 
planter, der gror i og nærmest mosen, vil være bedst repræsenteret (Fargri 
& Iversen 1975).

Landskabet på tidpunkter for karnedsættelsen (X264 P3)
På tidspunktet for placeringen af trækonstruktionen og karnedsættelsen 
har mosen fremstået som en egentlig mose, da sedimentet afsat på dette 
tidspunkt består af tørv. Landskabet omkring mosen har været dækket af 
forholdsvis tæt skov (pollen fra træer og buske udgør over 90 % af pollen-
summen) (Jonassen 1950). Ud fra pollensammensætningen i delsummen 
træer og buske ses det, at der sandsynligvis hovedsagelig har været tale om 
pionerlignende kratskov, domineret af birk og især hassel (figur 3). Træer 
som birk og hassel betragtes som typiske pionertræer, der oftest er nogle af 
de første til at indtage et område efter en træfri periode. Fundet af pollen 
fra eg og lind (figur 4), der normalt findes i mere etablerede skove, findes 
i så små mængder i forhold til træers store pollenproduktion, at disse kan 
forventes at være blevet transporteret med vinden fra fjernere liggende egne 
(såkaldte baggrundspollen). En forholdsvis stor andel af el (23,6 %) tyder 
på, at der har været rimelig fugtig jordbund, i hvert fald nogle stedet i om-
rådet, da el er det eneste danske træ, der tåler altid at stå med vanddækkede 
rødder og ikke kan konkurrere med de andre træer på tør bund (Jørgensen 
et al. 2005). 

Sammenlignes der med andre samtidige pollendiagrammer fra det nord-
vestlige Djursland ses det, at eg, lind og hassel var de dominerende skov-
træer på dette tidspunkt (Aaby 1985, Andersen et al. 1983). Hvorfor der på 
samme tidspunkt har været pionerskov ved Vilstrup er uvist, men det må 
skyldes en form for forstyrrelse af den naturlige skovudvikling. Om den-
ne forstyrrelse skyldes menneskelig aktivitet som træfældning i forbindelse 
med landbrug eller sandfygning er uvist. Det må dog vurderes, at hvis den-
ne udvikling skyldes sandfygning i området, må dette fænomens opståen 
formodentlig skyldes menneskets fældning af den naturlige vegetation, og 
derved en fritlægning af jordoverfladen, der har gjort sandfygningen mulig. 

Landskabet før sandflugten (X256 P2,9)
I perioden før området blev dækket med flyvesand, var landskabet på stedet 
betydelig anderledes end ved aflejringen af tørven. Denne ændring afspejles 
i et mere åbent landskab, hvor skoven har spillet en mindre vigtig rolle, men 
dog været spredt til stede i form af især hassel, eg og el, sidstnævnte nok 
især på de fugtigste steder (Jørgensen et al. 2005). Det lysåbne landskab har 
været domineret af især græsser og hedelyng. Det er uvist, om der har været 
områder af mere hedeagtig karakter og mere græspræget, eller om planterne 
har groet mellem hinanden. Forekomsten af hedelyng kunne tyde på, at 
jordbunden i hvert fald nogle steder i området har været præget af udpint 
sandjord, som det ses i Vestjylland (Odgaard 1994). At der har været sandet 
jordbund understøttes af fundet af flerårig knavel, der er en plante, der lever 
på tør, sandet jord (Mossbjerg et al 1999). I området har der også groet 
mælkebøttetype, lancetvejbred og brandbægertype, der alle er lyskrævende 
arter. Mælkebøttetype indeholder en lang række planter, der normalt findes 
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på forstyrrede jorder som ruderater (Behre 1981). Dette kan blandt andet 
være gråfrugtet sand-mælkebøtte, der gror på tør, sandet grund (Mossbjerg 
et al. 1999). Lancetvejbred betragtes normalt som en græsningsindikator, 
men da den i denne prøve kun udgør godt 1 %, kan det ikke med sikkerhed 
siges, at der har været græssende husdyr i området, men det kan heller ikke 
afvises.  

Der er ikke fundet nogle tegn på dyrkning af korn i P2,9, men i det kurso-
riske gennemsyn af P2,10 (udtaget umiddelbart under sandlaget) (ikke ud-
valgt til analyse pga. lav pollenidentifikationsgrad) er der fundet fire korn- 
pollen (ikke nærmere bestemt). Dette viser, at der har været en form for 
korndyrkning i området i perioden lige før sandfygningen, og korndyrknin-
gen er derfor ikke først påbegyndt, efter sandet blev aflejret i området.

Ud fra pollensammensætningen i P2,9 er det ikke muligt at sige noget 
omkring anvendelsen af anlægget. Der er ikke fundet pollen fra hverken 
hør eller nælde, som ville kunne indikere, at der havde foregået rødning på 
stedet. Samtidig er det dog heller ikke muligt at afvise sådanne aktiviteter. 
Dette skyldes, at både hør og nælde har en lav pollenproduktion, og pollen 
herfra derfor sjældent findes i fordybninger, der med sikkerhed har været 
brugt til rødning (Rasmussen 2005). 

Landskabets udvikling efter sandflugten (X255 P1,1, P1,3 og P1,5)
Ved aflejringen af lag 4 (kulturlag) har landskabet været meget anderledes, 
end det var i perioden inden sandflugten. I den ældste af disse prøver (P1,1, 
taget 1 cm over flyvesandet) udgør træer og buske knap 20 %. På grund af 
træers høje pollenproduktion, sammenlignet med de fleste andre plantety-
per, afspejler en træpollenkoncentration omkring 1/5 af pollensummen et 
åbent området med lidt spredt træbevoksning (Jonassen 1950). Sammen-
sætningen af de øvrige pollentyper indikerer, at der højst sandsynligt har væ-
ret forskellige vegetationstyper og forskellig anvendelse af jorden omkring 
lokaliteten. 

Den begrænsede træbevoksning har hovedsagelig bestået af hassel og el. 
Hasselen har måske fået lov at stå i området pga. dens nytteværdi, både 
af nødderne og nye skud ved styning (Brøndegaard 1978), mens elletræer 
sandsynligvis har groet på fugtige områder, der ikke har været egnet til an-
den brug. Pollen fra eg, fyr og birk kan muligvis stamme fra fjernere liggen-
de egne, pga. den lave andel i pollensummen. I de to yngste prøver er der 
fundet få pollen fra bøg. Dette bytyder dog ikke, at bøgen med sikkerhed har 
været i området, da en sådan konklusion kræver et højere antal bøgepollen. 
De fundne pollen stammer eventuelt fra området omkring Fuglsø Mose på 
det nordvestlige Djursland, hvor bøgen på dette tidspunkt udgør en ualmin-
delig stor andel af det fundne træpollen, sammenlignet med andre lokalite-

Figur 3: Hasselpollen i P3 Figur 4: Lindepollen i P2,9 Figur 5: Græspollen i P1,1
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ter (Aaby 1985). Det er derfor ikke usandsynligt, at disse få korn stammer 
fra fjernere liggende egne og er transportet dertil med vinden.

Fundet af lancetvejbred (3,1 %) indikerer sammen med den store mæng-
de græspollen (figur 5), at dele af området har været anvendt til græsning 
af husdyr (Behre 1981). Bidende ranunkeltype findes normalt på fugtige 
græsningsenge (Behre 1981). På disse steder kan der også have groet for-
skellige halvgræsser, som udgør størstedelen af de fundne vådbundsurter. 
Op gennem de tre prøver ses et fald i lancetvejbred. Ændringen er dog ikke 
stor nok til, at man med sikkerhed kan tolke på dette, men det kunne tyde 
på, at andelen af græssede arealer er blevet mindre gennem perioden. 

Gennem de tre pollenprøver ses en nogenlunde konstant andel af dværg-
buske (især hedelyng) på ca. 10 %. Dette viser, at den hedelignede vegeta-
tion i området har været nogenlunde konstant størrelsesmæssigt, måske på 
de mest sandede, udpinte jorde i området.

På andre jordstykker har der sandsynligvis været dyrket korn. I de tre 
prøver, udtaget op gennem laget oven på sandlaget, ses det, at der sker en 
stigning i andelen af kultiverede arter (3,1 %-10,6 %) og antallet af forskel-
lige typer kultiverede afgrøder. Dette må tolkes som en stigning i andelen 
af dyrkede arealer (forholdsvis store pga. korns lave pollenproduktion) eller 
en forøget bearbejdning af korn nær aflejringsstedet. Ved aflejringen af P1,1 
har der med sikkerhed været dyrket rug og måske spergel. I prøve P1,3, er 
der foruden ubestemte kornpollen fundet bygtype, rug og spergel.  På tids-
punktet for aflejringen af den yngste af prøverne har bygtypen været den 
mest almindeligt dyrkede afgrøde på stedet, men der har også været rug 
og en smule havre eller hvede (disse to er meget svære at skelne på pollen-
niveau). Sammenlignes fundene af kornpollen med pollendiagrammet fra 
Fuglsø Mose, ses det, at der også her er fundet rug, byg og hvede i denne 
periode (Aaby 1985).  Fundet af en betydende mængde almindelig syrety-
pe understreger, at der har været dyrkede marker i området, da disse ofte 
findes som markukrudt (Behre 1981). 

Konklusion
Ud fra de fem pollenprøver ses det, at landskabet omkring Vilstrup gen-
nemgår en stor ændring gennem den periode, som prøverne repræsenterer. 
Ved aflejringen af tørvelaget var området dækket af skov, der især bestod af 
træer med pionerstrategi (birk og hassel), hvilket tyder på, at området har 
oplevet en form for forstyrrelse (naturlig eller menneskelig) på et tidspunkt 
inden tørven aflejres. Der har langs med mosen, på de mest fugtige steder, 
sandsynligvis stået elletræer. 

I perioden før sandflugten fandt sted, har området fremstået mere åbent 
end tidligere, dog stadig med nogen træbevoksning, hovedsagelig bestående 
af hassel, eg og el. Store dele af området har været lysåbent og præget af 
planter, der kræver meget lys og en vis grad af forstyrrelse (græs, lancetvej-
bred og mælkebøttetype). Det er ikke utænkeligt, at der allerede på dette 
tidspunkt har været forholdsvis sandet jordbund, i hvert fald nogle steder i 
området. Der er på aflejringstidspunktet for sedimentet, hvorfra P2,9 stam-
mer, ingen tegn på korndyrkning i området, men det kursoriske gennemsyn 
af den lidt yngre prøve P2,10 viste, at der har været korndyrkning i området 
før sandfygningen. 

I perioden efter sandflugten har landskabet omkring lokaliteten fremstået 
som et åbent landskab, hvor der sandsynligvis har været forskellige vegetati-
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onstyper. De dyrkede arealer har sandsynligvis fyldt en del. I begyndelsen af 
perioden har der øjensynlig mest været dyrket rug, men efterhånden bliver 
bygtypen mere almindelig, samtidig med at mængden af dyrkede arealer 
øges. Der er også tegn på, at der har været dyrket spergel og havre/hvede. 
Andre områder har sandsynligvis været græsningsenge, eventuelt nogle ste-
der fugtige. Der har ligeledes været mindre hedebevoksning samt små om-
råder med hassel og elletræer. 

Det er svært ud fra pollensammensætningen i de fem prøver at konklude-
re, hvad denne ændring i landskabet skyldes. Det er uvist, om udviklingen 
skyldes, at der har været sandflugt på stedet, eller om denne udvikling mod 
et mere åbent landskab også ville være sket, selv om sandflugten ikke havde 
fundet sted. Det er samtidig svært at sige, hvor stor indflydelse mennesket 
har haft på sandflugtens opståen.   
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Bilag 1: Fordeling (antal og procentvis) af pollentyper i MOE 00063

Taxon Dansk navn  P3  P2,9  P1,1 P1,3  P1,5 %P3 % P2,9 % P1,1 % P1,3 % P1,5

Træer og buske

Alnus El 164 150 18 37 27 23,6 16,6 6,9 7,0 3,7

Betula Birk 84 48 10 13 15 12,1 5,3 3,8 2,4 2,0

Corylus avellana Hassel 309 231 12 53 29 44,5 25,6 4,6 10,0 3,9

Fagus sylvatica Bøg 2 1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1

Fraxinus excelsior Ask 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Picea abies Gran 2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

Pinus sylvestris Skovfyr 7 8 2 7 11 1,0 0,9 0,8 1,3 1,5

Quercus Eg 45 95 7 23 18 6,5 10,5 2,7 4,3 2,4

Salix Pil 1 6 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0

Sambucus Hyld 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Tilia Lind 33 64 1 2 4,7 7,1 0,4 0,0 0,3

Ulmus Elm 4 1 3 0,6 0,0 0,4 0,6 0,0

I alt 647 596 51 148 103 93,1 66,1 19,5 27,8 14,0

Dværgbuske

Calluna vulgaris Hedelyng 7 95 22 56 66 1,0 10,5 8,4 10,5 9,0

Ericaceae Lyngfamilien 1 1 4 1 0,0 0,1 0,4 0,8 0,1

Empetrum nigrum Revling 2 6 3 0,0 0,0 0,8 1,1 0,4

I alt 7 96 25 66 70 1,0 10,7 9,6 12,4 9,5

Tørbundsurter og urter med variabel økologi

Achillea type Røllike type 2 2 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0

Apiaceae Skærmblomstfamilen 3 3 1 0,0 0,0 1,1 0,6 0,1

Artemisia Bynke 1 5 4 1 0,1 0,6 0,0 0,8 0,1

Brassicaceae Korsblomstfamilien 2 5 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0

Campanula/Phyteuma Klokketype/Rapumsel 1 1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0

Campanulaceae Klokkeblomstfamilien 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Caryophyllaceae Nillekefamilien 5 1 2 0,0 0,6 0,4 0,0 0,3

Chenopodiaceae Salturtfamilien 4 5 2 3 0,0 0,4 1,9 0,4 0,4

Cichorium type Mælkebøttetype 1 10 3 14 17 0,1 1,1 1,1 2,6 2,3

Dianthus type Nellikeslægttype 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Dryopteris type Mangeløvtype 6 3 2 0,0 0,7 1,1 0,0 0,3

Erodium Hejrenæb 1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Euphorbia Vortemælk 1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Fallopia convolvulus type Snerle pileurttype 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1

Filipendula Mjødurt 1 7 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0

Galium Snerre 3 3 4 0,0 0,0 1,1 0,6 0,5

Geum Nellikerod 1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Lychnis type Lychnis type 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Plantago lanceolata Lancetvejbred 1 10 8 9 18 0,1 1,1 3,1 1,7 2,4

Plantago major/media Dunet/glat vejbred 1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Poaceae Græsfamilen 35 115 103 177 390 5,0 12,8 39,5 33,3 52,9

Polygonum aviculare type Vejpileurttype 1 2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3

Potentilla type Potentiltype 1 5 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0

Pteridium Ørnebregne 2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Ranunculus arcis type Bidende ranunkeltype 12 2 4 10 0,0 1,3 0,8 0,8 1,4

Rosaceae Rosenfamilien 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0



11

Bilag 1 forsat

Taxon Dansk navn  P3  P2,9  P1,1 P1,3  P1,5 %P3 % P2,9 % P1,1 % P1,3 % P1,5

Tørbundsurter og urter med variabel økologi forsat

Rumex acetosa type Alm. Syretype 4 12 10 8 0,0 0,4 4,6 1,9 1,1

Rumex acetosella Rødknæ 2 1 7 2 0,0 0,2 0,4 1,3 0,3

Rumex undiff. Syre 1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Scleranthus annuus Enårig knavel 1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Scleranthus perennis Flerårig knavel 4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Senecio type Brandbægertype 8 1 1 3 0,0 0,9 0,4 0,2 0,4

Solanum nigrum Sort natskygge 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Spergularia type Pindsvineknop 1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Succisa pratensis Djævelsbid 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Trifolium undiff. Kløver 1 2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3

Trifolium pratense type Rødkløver type 1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Viola odorata type marts-viol type 1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

I alt 39 196 158 257 469 5,6 21,8 60,5 48,3 63,6

Vådbundsurter

Cyperaceae Halvgræsser 2 13 13 30 16 0,3 1,4 5,0 5,6 2,2

Hydrocotyle Vandnavle 6 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0

Percicaria maculosa type Fersken pileurttype 2 1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1

I alt 2 13 19 32 17 0,3 1,4 7,3 6,0 2,3

Kultiverede urter

Hordeum type Bygtype 7 34 0,0 0,0 0,0 1,3 4,6

Secale cereale Rug 2 5 14 0,0 0,0 0,8 0,9 1,9

Triticum/Avena type Havre eller hvede 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Hordeum type/Secale cereale Bygtype eller ryg 3 17 0,0 0,0 0,0 0,6 2,3

Cereale undiff. korn type 5 9 10 0,0 0,0 1,9 1,7 1,4

Spergula arvensis Spergel 1 5 1 0,0 0,0 0,4 0,9 0,1

I alt 0 0 8 29 78 0,0 0,0 3,1 5,5 10,6

Sum 695 901 261 532 737 100 100 100 100 100

Uden for pollensum

Uidentificerede 49 100 17 41 51 6 7 6 10 7

Sphagnum Tørvemos 1 1 5 3 0,1 0,4 0,0 0,9 0,4

Nymphea alba Nøkkerose 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bilag 2: Pollendiagram MOE 00063
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i 
forbindelse med specialundersøgelser af arklæologisk genstandsmateriale.

Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en natudvidenskabelig tilgangsvinkel. 
Heriblant kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, an-
tropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser.

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

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside www.moes-
gaardmuseum.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.


