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Indledning og datagrundlag
I forbindelse med udgravningerne forud for Holstebromotorvejen blev der 
foretaget en udgravning af en mesolitisk boplads. I forbindelse med udgrav-
ningen blev der udtaget to pollenskinner (X463 og X464) i to forskellige 
profiler. Det blev herefter aftalt med arkæologen, at der skulle udtages en 
pollenprøve fra X463 og to pollenprøver fra X464. De tre prøver blev her-
efter præpareret på Miljøarkæologi og Materialeforskning, Nationalmuse-
et, hos laborant Helle Holbek. Det eftersøgende kursoriske gennemsyn på 
Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab viste, at alle tre prøver var 
egnet til videre analyse. Der blev herefter bestilt en fuld analyse af de tre 
prøver.

Prøve X463 lag D stammer fra et sortbrunt tørvelag, aflejret umiddel-
bart ovenpå fint undergrundssand. Over dette tørvelag findes der flere ef-
terfølgende tørvelag, som er omsat i varieret grad. Laget forventes at være 
samtidigt med den mesolitiske boplads, som ligger i umiddelbar nærhed 
af aflejringsstedet. Bopladsen er dateriet til 7450-7000 BC. Formålet med 
analysen af denne prøve er at sandsynliggøre, hvorvidt tørvelaget er samti-
digt med bopladsen og give et billede af vegetationen på stedet på aflejrings-
tidspunktet. 

Prøverne X464 lag A56 og lag A51 stammer fra et profil med forskellige 
sandlag. Lag A56 blev under udgravningen tolket som en rodvælte, hvori 
der blev fundet en mikrolit. Laget består af humøst sand og ligger umid-
delbart over undergrunden. Lag A51 overlejrer lag A56 og beskrives som et 
lag med skiftende tørv og sand. Prøven er udtaget i et niveau i laget, hvor 
sedimentet er præget af organisk indhold. Dette lag er 14C dateret til cirka 
2000 BC. Formålet med analysen er, om muligt, at give et indtryk af de to 
lags alder, og hvorvidt de er aflejret umiddelbart efter hinanden, eller med 
et længere tidsmellemrum. Samtidig vil analysen give et billede af vegetati-
onen på stedet på tidspunktet for aflejringen af de to lag.     
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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, 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
Den procentvise fordeling af de økologiske delsummer for de tre prøver 
fremgår af figur 1. Fordelingen af de forskellige pollentyper og deres pro-
centvise andel af den samlede pollensum fremgår af bilag 1.

Figur 1. Procentvis fordeling af økologiske delsummer i de tre pollenprøver 
FHM 2917.
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Som det ses i figur 1, er der en meget stor forskel i fordelingen af økologi-
ske delsummer mellem prøve X463 lag D og de to øvrige prøver (X464 lag 
A52 og A56). Disse to prøver er fordelingsmæssigt rimelig ens. 

X463 lag D
Der blev i denne prøve fundet 1420 identificerbare pollen. 97,5 % af disse 
tilhører gruppen træer og buske. I denne gruppe er birk mest dominerende 
med 62,3 % af pollensummen, mens el udgør 13,1 % og hassel 12,1 %. Eg 
og lind udgør begge ca. 3,5 %. Dværgbuske, hovedsagelig hedelyng, udgør 
1,1 % af denne prøve. Tørbundsurter og urter med variabel økologi udgør 
1,3 % af den samlede pollensum, hovedsagelig bestående af græsfamilien 
og mangeløvstypen. Der er i prøven desuden fundet sporer fra tørvemos 
svarende til 3,4 % af pollensummen. De uidentificerede pollen udgør en 
mængde, der svarer til 3,6 % af de identificerede pollen.

X464 lag A51
I denne prøve blev der identificeret 675 pollen. 34,1 % af disse hører til 
gruppen træer og buske. Hassel er mest dominerende i denne gruppe med 
14,8 %, mens el udgør 14,8 %. Dværgbuske, hovedsagelig hedelyng, udgør 
55,5 %. Tørbundsurter og urter med variabel økologi udgør 10,7 %, hvor 
græsfamilien er den eneste, der findes i en betydende mængde (9,0 %). Der 
er i prøven fundet 56 uidentificerbare pollenkorn, svarende til 8,3 % af den 
samlede pollensum.

X464 lag A51   
Der blev i denne prøve identificeret 1419 pollen. Træer og buske udgør 33,0 
%, hvor hassel udgør 20,2 % og el 7,3 %. Dværgbuske udgør 50,0 % og 
består hovedsagelig af hedelyng. Tørbundsurter og urter med variabel øko-
logi udgør 16,1 %. Græsfamilien udgør 13,4 % af pollensummen og man-
geløvstypen 0,8 %. Der er fundet 11 pollenkorn fra korn (0,8 %), hvoraf 
fire pollen ikke kunne bestemmes nærmere end korn, et af bygtype og seks 
enten bygtype eller rug.  Der blev i prøven fundet 97 pollen, der ikke kunne 
identificeres, svarende til 6,8 %.

Tolkning og diskussion
Ud fra figur 1 er det meget tydeligt, at der er stor forskel på indholdet af 
pollen i prøve X463 lag D sammenlignet med prøverne X464 lag A56 og 
A51. X464 A56 og A51 ligner umiddelbart meget hinanden, men bilag 1 
viser, at der også her er forskel på pollensammensætningen for væsentlige 
plantetyper. 

X463 Lag D
I perioden for aflejringen af tørvelaget lag D har området omkring ste-
det været tæt skov, da træpollen udgør næsten hele pollensummen, mens 
mængden af urtepollen (mest græs) udgør en meget begrænset del af pol-
lensummen. Det meget lave antal af urtepollen betyder dog ikke, at der ikke 
har været græsser og andre urter i skoven, men skyldes, at træer producerer 
mange flere pollen end urter (Birks & Birks 1980). Fundet af en del pollen 
fra el er i god overensstemmelse med, at der er tale om tørveaflejringer, da el 
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er den træart i Danamrk, der trives bedst under fugtige forhold (Jørgensen 
& Rune 2005).

I det fugtige område har der også groet tørvemos, da sporer fra disse også 
er fundet i prøven. Der har i området også groet en lille mængde hedelyng, 
højst sandsynlig på et mindre lysåbent område på en mere tør og sandrig 
jordbund. 

Ud fra sammensætningen af træpollen er det muligt at lave en relativ, 
omend lidt usikker, datering på laget. Det meget høje antal birkepollen ty-
der normalt på en tidsperiode før cirka 7300 BC, når det drejer sig om det 
vestjyske område (Odgaard 1994). Indholdet af de øvrige fundne trætyper 
tyder dog på, at aflejringen er yngre. Fundet af både el, eg og lind i be-
tydelige mængder tyder på, at aflejringens maksimale alder er cirka 7000 
BC. Det vurderes, at laget sandsynligvis ikke er meget yngre end dette, da 
lind og eg senere udgør en større andel af pollensummen i andre vestjyske 
pollendiagrammer. Den lidt atypiske sammensætning af træpollen kan også 
skyldes, at de pollen, der er fundet i laget, stammer fra et meget lille område, 
hvor vegetationsudviklingen på grund af naturlige forhold eller menneskelig 
forstyrrelse har udviklet sig lidt anderledes end i Vestjylland generelt. Ud fra 
pollensammensætningen vurderes det sandsynligt, at det undersøgte tørve-
lag er aflejret samtidig med, at den mesolitiske boplads har været beboet.  

X464 lag 56 og lag 51
Pollensammensætningen i disse to prøver afspejler et landskab, hvor træbe-
voksningen har været rimelig begrænset (Jonassen 1950), og hovedsagelig 
bestående af hassel og el. Elletræerne har sandsynligvis groet på de mest 
fugtige områder, hvor hedelyngen ikke har kunnet gro, da denne foretræk-
ker tør jordbund (Mossbjerg et al. 1999). At hedelyng udgør cirka halvdelen 
af de fundne pollen viser, at landskabet omkring stedet har været præget af 
hede. Dannelsen af den vestjyske hede skete på baggrund af menneskets  
fældning af den oprindelige skovvegetation, og at de senere måtte opgive 
at udnytte de sandede jorder. Herefter spredte heden sig ud over området 
(Odgaard 1994).  Dette betyder, at det undersøgte lag er afsat et stykke tid 
efter, at mennesket begyndte at dyrke området, og området har på aflej-
ringstidspunktet været præget af hedelyng.

De fleste urter, fundet i de to prøver, stammer fra græs. Dette græs kan 
enten være græsarter, der kan have groet mellem lyngen eller have groet på 
de fugtigere steder i området. Det kan ikke afvises, at der har været et min-
dre område, hvor mennesket har påvirket vegetationen i større eller mindre 
grad ved forskellige aktiviteter. Dette giver mulighed for, at græstyper, der 
trives under forstyrrede forhold, har kunnet gro i området (Behre 1981). 
Urtesammensætningen i prøven fra lag A56 tyder dog ikke på, at der har 
været områder af betydning, der har været præget af menneskelig aktivitet 
på aflejringstidspunktet. Anderledes ser det dog ud for prøve A51, hvor der 
er fundet en mindre mængde kultiverede urter. Det har ikke været muligt 
at sortsbestemme alle de fundne kornpollen. En del af disse er bestemt til 
bygtype/rug, men er sandsynligvis af bygtype, da rug endnu ikke blev dyrket 
i Danmark på dette tidspunkt (Robinson 2000). Fundet af kornpollen tyder 
på, at der har været dyrket eller bearbejdet korn i nærheden af lokaliteten. 
Det har sandsynligvis ikke været lige på stedet, da der i så fald vil forventes 
en større andel kornpollen i prøven. Det kan dog være svært helt at ude-
lukke, da korn spreder meget få pollen sammenlignet med mange andre 
planter (Vuorela 1973). 

Det er ikke muligt, ud fra pollensammensætningen, at konkludere, hvor-
vidt de to undersøgte lag er aflejret nogenlunde samtidig eller med længere 
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tids mellemrum. Dette skyldes, at pollensammensætningen i de to lag er 
meget ens, med undtagelse af de pollen der stammer fra menneskelig ak-
tivitet. Et sådan dyrkningsaktivitet kan opstå meget hurtigt, og derfor kan 
lagene have nogenlunde samme alder. 

Konklusion
Ud fra sammensætningen af pollen i prøve X463 lag D vurderes det ikke 
usandsynligt, at dette tørvelag er afsat samtidig med benyttelsen af den nær-
liggende, mesolitiske boplads. Bopladsen har ligget i et landskab præget af 
skov, hovedsagelig bestående af birk, men også hassel og el.

Ved aflejringen af X464 lag A56 og lag A51 har det omkringliggende om-
råde været præget af hede med meget hedelyng. Denne lynghede er opstået 
efter, at mennesker har forstyrret den oprindelige skovvegetation. Ved aflej-
ringen af lag A56 er der intet i pollensammensætningen, der direkte tyder 
på, at mennesket har udnyttet jorden i området til dyrkning, mens der ved 
aflejringen af lag A51 har været en vis form for menneskelig aktivitet, der 
indebar korn i området.    
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Bilag 1. Fordeling (andel og procent) af pollentyper i HEM 2917

Taxon Dansk navn X463 
Lag D

X464 
A56

X464 
A51

% X463 
Lag D

% X464 
A56

% X464 
A51

Træer og buske:
Alnus El 186 100 104 13,1 14,8 7,3
Betula Birk 884 10 46 62,3 1,5 3,2
Carpinus betulus Avnbøg 1 0,0 0,1 0,0
Corylus avellana Hassel 172 100 286 12,1 14,8 20,2
Fagus sylvatica Bøg 1 1 0,0 0,1 0,1
Pinus sylvestris Skovfyr 24 9 18 1,7 1,3 1,3
Quercus Eg 51 2 9 3,6 0,3 0,6
Salix Pil 1 6 1 0,1 0,9 0,1
Tilia Lind 50 1 2 3,5 0,1 0,1
Ulmus Elm 16 1 1,1 0,0 0,1
I alt 1384 230 468 97,5 34,1 33,0

Dværgbuske:
Calluna vulgaris Hedelyng 11 365 684 0,8 54,1 48,2
Empetrum nigrum Revling 3 2 5 0,2 0,3 0,4
Ericaceae Lyngfamilien 2 5 20 0,1 0,7 1,4
I alt 16 372 709 1,1 55,1 50,0

Tørbundsurter og urter med variabel økologi:
Achillea type Røllike type 2 0,0 0,0 0,1
Apiaceae Skærmblomstfamilien 3 0,0 0,0 0,2
Artemisia Bynke 1 0,0 0,1 0,0
Brassicaceae Korsblomstfamilien 2 1 0,0 0,3 0,1
Caryophyllaceae Nellikefamilien 1 0,0 0,1 0,0
Chenopodiaceae Salturtfamilien 1 0,0 0,0 0,1
Cichorium type Mælkebøtte type 4 8 0,0 0,6 0,6
Dryopteris type Mangeløvtype 8 1 12 0,6 0,1 0,8
Filipendula Mjødurt 2 0,0 0,0 0,1
Lathyrus + V. sepium / Jasione Fladbælg og gærdevikke 1 0,0 0,0 0,1
Plantago lanceolata Lancetvejbred 1 4 0,0 0,1 0,3
Poaceae Græsfamilen 10 61 190 0,7 9,0 13,4
Rumex acetosa type Alm. Syretype 1 0,0 0,0 0,1
Rumex acetosella Rødknæ 1 0,0 0,0 0,1
Rumex undiff. Syre 1 3 0,0 0,1 0,2
Senecio type Brandbæger 1 0,1 0,0 0,0
I alt 19 72 229 1,3 10,7 16,1

Vådbundsurter: 
cf. Solanum dulcamara cf. Bittersød natskygge 1 0,0 0,1 0,0
Cyperaceae Halvgræsser 1 2 0,1 0,0 0,1
I alt 1 1 2 0,1 0,1 0,1

Forsættes næste side
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Taxon Dansk navn X463 
Lag D

X464 
A56

X464 
A51

% X463 
Lag D

% X464 
A56

% X464 
A51

Kultiverede urter:
Cereale undiff. Uidentificerede kornpollen 4 0,0 0,0 0,3
Hordeum type Bygtype 1 0,0 0,0 0,1
Hordeum type eller Secale cereale Bygtype eller rug 6 0,0 0,0 0,4
I alt 0 0 11 0,0 0,0 0,8

SUM 1420 675 1419 100,0 100,0 100,0

Uden for pollensum:
Sphagnum 48 3 3,4 0,0 0,2
Uidentificerede 51 56 97 3,6 8,3 6,8

Bilag 1 forsat



Rapporterne fra Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 
Museum, fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af 
arkæologisk genstandsmateriale.

Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig 
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, 
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt 
zooarkæologiske undersøgelser.

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

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.
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