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Indledning og datagrundlag
I forbindelse med udgravningen af lokaliteten OBM 8235, Hedvigslund 
Haveforening blev der udtaget en række prøver med henblik på pollenana-
lyse. To af disse prøver blev udvalgt til kursorisk gennemsyn. Det kursoriske 
gennemsyn viste, at den ene af prøverne (X1156) var egnet til videre analy-
se, og en analyse af denne blev bestilt. 

X1156 stammer fra bundlaget af en jernalderbrønd (figur 1). En analyse 
af denne prøve vil kunne give et indblik i vegetationen i området omkring 
brønden på aflejringstidspunktet for laget, og eventuelt et indblik i hvilke 
aktiviteter der kan have fundet sted i nærheden af brønden. 

                        

 

X1156 

Figur 1. Placering af pollenprøve X1156 i brønden 
(Skitse fra Odense Bys Museer)
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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).

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

Resultater
Den procentvise fordeling mellem de forskellige økologiske delsummer 
fremgår af figur 2. Fordelingen mellem de forskellige pollentyper ses i bilag 
1. Træer og buske udgør 11,9 % af pollensummen, hvoraf langt de fleste er 
fra eg (6,0 %). Tørbundsurter og urter med variabel økologi er den største 
gruppe med 83,7 %. Bynke er den oftest forekommende i denne gruppe 
med 32,9 %, mens græsfamilien udgør 28,9 %. Af andre betydende pollen-
typer i denne gruppe findes mælkebøttetype (9,7 %), korsblomstfamilien 
(2,2 %), rølliketype (1,1 %), mangeløvtype (1,1 %) og bidende ranunkel-
type (1,1 %). De kultiverede urter udgør 4,2 %. For 2,0 % af disse var det 
ikke muligt at bestemme dem nærmere end til korn. 1,1 % blev bestemt til 
bygtype, 0,7 % til havre/hvede og et enkelt pollenkorn blev bestemt til rug. 
De uidentificerede pollen svarer til 14,1 % af pollensummen.

Figur 2. Procentvis fordeling af økologiske delsummer for pollenprøve OBM 8235 X1156
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Tolkning og diskussion
Ved analyse af pollenprøver udtaget i brønde er det vigtigt at gøre sig over-
vejelser om de mulige kilder til, at de fundne pollen er havnet i brønden. 
Overordnet set er der to kilder. Den ene kilde er vegetationen i området 
omkring brønden. De pollen, der stammer fra den omkringliggende vegeta-
tion, må forventes at afspejle et forholdsvis lokalt område omkring brønden. 
Dette bygges på, at jo større en vandoverflade pollen kan aflejres på, jo stør-
re et område omkring vandoverfladen vil de aflejrede pollen afspejle. Det 
vil sige, at store søer indeholder pollen fra et regionalt område, mens små 
vandhuller og brønde vil indeholde pollen fra et lokalt område (Odgaard & 
Rostholm 1987). Den anden mulige pollenkilde betegnes den antropogene 
kilde og vil afspejle de menneskelige aktiviteter, der er foregået i området 
omkring brønden og har indbefattet den blomstrende del af planter (Aaby, 
et al. 1992). Disse planter kan både stamme fra lokalområdet, men også 
være transporteret til stedet fra fjernere egne. Det kan være meget vanskeligt 
at afgøre, hvilke planter der stammer fra den omkringliggende vegetation, 
og hvilke der er af antropogen oprindelse.  

Da træer og buske har en relativ høj pollenproduktion sammenlignet med 
de fleste urter, pga. forskellige spredningsstrategier, afspejler en pollenan-
del på 11,9 % fra træer og buske et stort set træfrit, hvis ikke helt træfrit 
landskab (Jonassen 1950). De fundne pollen fra denne gruppe er med stor 
sandsynlighed transporteret til området med vinden. Dette bliver især ty-
deligt med fundet af et pollen fra gran, der ikke groede i Danmark på dette 
tidspunkt (Hartvig 2015). Da eg er det mest almindelige træpollen i prøven, 
kunne det godt tyde på, at den bevoksning, der har været tættest på lokali-
teten, har bestået af hovedsagelig eg, eller at der har været enkelte egetræer 
i nærheden. 

Urtesammensætningen viser ligeledes, at der har været tale om et åbent 
landskab, da størstedelen af de fundne urter trives under lysåbne forhold. 
En urtesammensætning bestående af bynke (figur 3), mælkebøttetype (figur 
4) og græsfamilien findes normalt på både græssede arealer og forstyrrede 
områder (ruderater) (Behre 1981, Rasmussen 2005). En andel af lancetvej-
bred på knap 1 % antyder, at der i dette tilfælde nok har været tale om et 
ruderatlignende område omkring brønden, da lancetvejbred normalt findes 
i større andele nær græssede området. Normalt findes bynke ikke i så store 
andele, som det er tilfældet i denne pollenanalyse. Denne høje andel kan 
måske skyldes, at der har stået en bynkeplante i umiddelbar nærheden af 
brønden, eller at der af en eller anden grund er blevet smidt en blomstrende 
bynkeplante ned i brønden. 

En kornandel på 4,2 % (figur 5) svarer til, hvad der normalt vil findes i en 
kornmark, pga. korns lave pollenproduktion og dårlige pollenspredning 
(Vuorela 1973). Der er også fundet en lille mængde af pollen fra planter, der 
normalt findes som ukrudt i kornmarker (korsblomstfamilien og vej-pi-

Figur 3. Pollen fra bynke Figur 4. Pollen af mælkebøt-
tetype

Figur 5. Pollen af korntype
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leurttype). Dette kan indikere, at der har ligget en kornmark i umiddelbar 
nærhed af brønden, eller at kornet efter høst har været opbevaret i området. 
Det er ikke sandsynligt, at der har foregået en direkte bearbejdning i nærhe-
den af brønden, da der i sådanne tilfælde ville kunne forventes en langt 
større andel af kornpollen. Desværre har det ikke været muligt at identifice-
rer ca. halvdelen af de fundne kornpollen, men ud fra de identificerede korn 
ses det, at bygtypen er mest almindelig. Dette stemmer godt overens med 
pollendiagrammet fra Dallund Sø, der ligger cirka 10 km nordvest for loka-
liteten, hvor bygtype overordnet set også er den mest almindelige fundne 
kornpollentype igennem jernalderen (Rasmussen 2005). 

Der er intet i pollensammensætningen, der kan fortælle om aktiviteter, 
der er foregået i området omkring brønden. Det kan dog ikke udelukkes, at 
bynkepollen i så store mængder er endt i brønden pga. en menneskelig ak-
tivitet. Der er dog umiddelbart ingen kilder, der beretter om en anvendelse 
af bynke, der kan forklare tilstedeværelsen i brønden.

Konklusion
Landskabet i umiddelbar nærhed af brønden har på aflejringstidspunktet 
for det undersøgte lag i brønden været lysåbent, med få eller slet ingen træer 
i det nærmeste lokalområde. Området har formodentlig været forstyrret af 
menneskelig aktivitet, der har medført, at de tilstedeværende planter hoved-
sagelig har været græsfamilien, mælkebøttetype og bynke. Det er dog usik-
kert, hvor betydende bynke har været i landskabet, eller om der har været en 
eller få bynkeplanter nær brønden, eller at en plante er blevet smidt i brøn-
den. Der har sandsynligvis været dyrket eller opbevaret korn i nærheden af 
brønden, hovedsagelig af bygtypen.
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Taxon Dansk navn X1156 % X1156

Træer og buske:

Alnus El 5 1,1

Betula Birk 3 0,7

Corylus avellana Hassel 9 2,0

Fagus sylvatica Bøg 2 0,4

Picea abies Gran 1 0,2

Pinus sylvestris Skovfyr 6 1,3

Quercus Eg 27 6,0

Ulmus Elm 1 0,2

I alt: 54 11,9

Dværgbuske:

Calluna vulgaris Hedelyng 1 0,2

I alt: 1 0,2

Tørbundsurter og urter med variabel økologi:

Achillea type Røllike type 5 1,1

Apiaceae Skærmblomstfamilien 4 0,9

Artemisia Bynke 149 32,9

Brassicaceae Korsblomstfamilien 10 2,2

Chenopodiaceae Salturtfamilien 2 0,4

Cichorium type Mælkebøttetype 44 9,7

Dryopteris type Mangeløvtype 5 1,1

Filipendula Mjødurt 1 0,2

Galium Snerre 2 0,4

Plantago lanceolata Lancet-vejbred 4 0,9

Plantago major/media Dunet/glat vejbred 2 0,4

Plantago undiff. Vejbred indet. 1 0,2

Poaceae Græsfamilen 131 28,9

Polygonum aviculare type Vej-pileurttype 3 0,7

Ranunculus arcis type Bidende ranunkeltype 5 1,1

Rumex acetosa type Alm. Syretype 3 0,7

Rumex acetosella Rødknæ 1 0,2

Saxifraga hirculus type Gul Stenbræktype 1 0,2

Senecio type Brandbæger 2 0,4

Urtica Nælde 4 0,9

I alt: 379 83,7

Bilag 1
Pollenantal og procenter i prøve X1158 OBM 8235

Forsætter nærste side



7

Taxon Dansk navn X1156 % X1156

Kultiverede urter:

Cereale undiff. Uidentificerede kornpollen 9 2,0

Hordeum type Bygtype 5 1,1

Hordeum type eller Secale cereale Bygtype eller rug 1 0,2

Secale cereale Rug 1 0,2

Triticum/Avena type Havre eller hvede 3 0,7

I alt: 19 4,2

SUM 453 100,0

Uidentificerede 64 14,1

Uden for pollensum:

Sphagnum 2 0,4

Bilag 1 forsat
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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.


