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Indledning og datagrundlag
I forbindelse med udgravningen af lokaliteten Balle Nørremark, SIM 
33/2010, blev der udtaget en række prøver med henblik på pollenanalyse. 
Der blev udført kursorisk gennemsyn på 20 af disse prøver for at vurdere, 
hvorvidt disse var egnede til videre pollenanalyse. Det kursoriske gennem-
syn viste, at kun prøve X332 opfyldte kravene for en egentlig analyse.

X332 er udtaget fra et lag (lag q) i en brønd (A995). Formålet med ana-
lyse er at give et billede af vegetationen i området i umiddelbar nærhed af 
brønden og, hvis muligt, hvilke aktiviteter der er foregået omkring brønden.

 Anlægget, hvorfra prøven stammer, er ikke dateret, men brønden ligger 
op ad et hus fra yngre bronzealder. Det udgravede område, som brønden 
ligger inden for, har været præget af menneskelig aktivitet fra slutningen af 
neolitikum frem til afslutningen af bronzealderen.

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 
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).
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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 samt kultiverede urter. For hver af disse 
delsummer blev den procentvise andel, som delsummen udgjorde af den 
terrestriske pollensum, udregnet. Uidentificerede pollen og tørvemos reg-
nes ikke med i den terrestriske pollensum.   

Resultater
Pollenfordeling for de økologiske delsummer i prøve X332 ses i figur 1, og 
fordelingen mellem de forskellige pollentyper ses i bilag 1. Pollen fra træ-
er og buske udgør 8,1 % af pollensummen, hvoraf langt de fleste er fra el 
(3,6 %) og hassel (4,1 %). Dværgbuske udgør 4,4 % og fordeles på 1,4 % 
hedelyng, 0,8 % revling og 2,2 %, der ikke var mulig at bestemme nærme-
re end Lyngfamilien (indeholder både hedelyng og revling). Tørbundsurter 
og urter med variabel økologi er den største gruppe og udgør 87,2 % af 
pollensummen. Græspollen er den mest dominerende med 63,9 %, mens 
lancetvejbred udgør 15,3 %, mælkebøtte type 5,2 % og nellikefamilien 1,0 
%. Der er fundet et enkelt kornpollen af bygtypen, svarende til 0,1 % af 
pollensummen. Tørvemos svarer til 1,0 % af pollensummen og de uidenti-
ficerede pollenkorn 18,2 %.   
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Figur 1: Procentvis fordeling af økologiske delsummer for SIM 22/2010 X332

Figur 2: Pollen af græstypen Figur 3: Pollen fra lancetvej-
bred 

Figur 4: Pollen af mælkebøt-
tetypen 
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Tolkning og diskussion
Ved analyser af pollenindholdet i brønde skal der tages højde for, at pollen 
aflejret i brønde overordnet set har to mulige kilder: vegetationen omkring 
brønden samt aktivitet omkring brønden (antropogen kilde). Det kan være 
vanskeligt at skelne hvilke pollen, der stammer fra hvilken kilde (Aaby et al 
1992). Den del af pollenindholdet, der stammer fra vegetationen i området, 
forventes at stamme fra planter, der har groet i et forholdsvist lokalt område 
omkring brønden. Dette skyldes, at jo mindre en overflade, pollen kan af-
lejres på, jo mindre områder omkring aflejringsstedet vil de aflejrede pollen 
stamme fra (Odgaard & Rostholm 1987). Det er mere usikkert, hvorvidt 
pollen bragt til stedet af menneskets aktivitet stammer fra det lokale miljø, 
eller fra fjernere områder. 

Træer og buske har en høj pollenproduktion sammenlignet med langt de 
fleste urter, på baggrund af dette, viser en pollenandel på ca. 8 %, at områ-
det omkring brønden har været stort set træfrit på tidspunktet for aflejrin-
gen af det undersøgte lag. Det ses, at hassel og el er de mest forekommende 
pollentyper i denne gruppe. På baggrund af dette kan det ikke afvises, at 
der har groet få individer af hassel og elletræer i lokalområdet, sidstnævnte 
sandsynligvis på fugtig jordbund (Jørgensen et al.  2005).                                                                                                      

Sammensætningen af urter i prøven understøtter, at der ikke har været 
træer og buske af betydning i området, da de fundne typer overordnet set 
stammer fra lyskrævende arter. Sammensætningen af urter viser, at området 
har været domineret af græsser (figur 2). Fundet af en betydelig andel lan-
cetvejbred (15,3 %) (figur 3) indikerer, at området har været græsset af dyr, 
da dette er en plante, der trives under disse betingelser (Behre 1981). At der 
har været tale om et åbent, forstyrret landskab understøttes af den øvrige 
urtesammensætning, hvor især planter af mælkebøttetypen (bl.a. mælkebøt-
te, svinemælk) (figur 4) og salturtfamilien normalt gror under disse forhold 
(Iversen 1941). På baggrund af urtesammensætningen er det derfor ikke 
usandsynligt, at der i området både har været græsset mark og områder for-
styrret af mennesker, såkaldte ruderater.

Det tyder ikke på, at der har været dyrket eller forarbejdet korn i umiddel-
bar nærhed af brønden, da der kun er fundet et enkelt kornpollen af bygty-
pen. Da korn har en lille pollenproduktion og en dårlig spredningsevne, kan 
det dog ikke afvises, at der har været kornproduktion i området, dette har 
dog ikke været i umiddelbar nærhed af brønden.

Fundet af pollen, der normalt stammer fra hedevegetation (gruppen 
dværgbuske), viser, at der har været en mindre hedelignende vegetation (he-
delyng og revling) i området, eller at planter af denne type er blevet trans-
porteret til stedet. En andel på kun 4,4 % af pollensummen fra denne grup-
pe viser dog, at denne vegetationstype langt fra har været dominerende. På 
baggrund af den lave andel er det ikke usandsynligt, at denne plantegruppe 
er bragt til stedet ved menneskelig aktivitet.

Sammenlignes indholdet i pollenprøven med pollendiagrammet fra mo-
seprofilet fra samme lokalitet (Sørensen 2016), er det ud fra indholdet af 
pollen tydeligt, at denne prøve ikke stammer fra samme periode, hvor mo-
sen er aflejret.
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Konklusion
Området omkring brønden har på tidspunktet for aflejringen af det under-
søgte lag været lysåbent og forstyrret. Vegetationen har især været præget 
af græs, men også lancetvejbred og planter af mælkebøttetypen har været 
almindelige. Det tyder på, at i hvert fald noget af området har været græsset 
af dyr. Urtesammensætningen tyder ligeledes på, at dele af området har 
været af ruderatlignende karakter, præget af menneskelig aktivitet. Der har 
sandsynligvis ikke været dyrkning eller forarbejdning af korn i umiddelbar 
nærhed af brønden. Der kan ud fra pollensammensætningen ikke siges no-
get om, hvilke aktiviteter der er foregået omkring brønden. 
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Bilag 1: Pollenantal og procentvis fordeling i SIM 
33/2010 X332

Taxon Dansk navn X332 % X332

Træer og busk:

Alnus El 26 3,6

Betula Birk 1 0,1

Corylus avellana Hassel 30 4,1

Pinus sylvestris Skovfyr 2 0,3

I alt 59 8,1

Dværgbuske:

Calluna vulgaris Hedelyng 10 1,4

Empetrum nigrum Revling 6 0,8

Ericaceae Lyngfamilien 16 2,2

I alt 32 4,4

Tørbundsurter og urter med variabel økologi:

Achillea type Røllike type 2 0,3

Apiaceae Skærmblomstfamilien 1 0,1

Artemisia Bynke 1 0,1

Brassicaceae Korsblomstfamilien 1 0,1

Campanula/Phyteuma Klokketype/rapunsel 1 0,1

Caryophyllaceae Nellikefamilien 7 1,0

Chenopodiaceae Salturtfamilien 3 0,4

Cichorium type Mælkebøtte type 38 5,2

Dianthus type Nellike type 2 0,3

Dryopteris type Mangeløvtype 1 0,1

Lychnis type Lychnis type 1 0,1

Plantago lanceolata Lancetvejbred 110 15,2

Poaceae Græsfamilien 464 63,9

Ranunculus Ranunkel 1 0,1

I alt 633 87,2

Vådbundsurter:

Rhinanthus type Skjaller type 1 0,1

I alt 1 0,1

Kultiverede urter:

Hordeum type Bygtype 1 0,1

I alt 1 0,1

SUM 726 100

Uden for pollensum:

Uidentificerede 132 18,2

Sphagnum Tørvemos 7 1,0
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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 naturvidenskabelig tilgangsvinkel. 
Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, 
antropologiske 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.


