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Indledning
I denne rapport præsenteres pollenanalytiske resultater og tolkninger af
vegetationsændringer og akvatisk miljø i perioden ca. 7000-2000 f.Kr. i
Lystrup-området. Tolkningen er foretaget på basis af pollenanalyser af
prøver udtaget fra lokaliteten Lystrup Enge FHM4335, udgravet af Moesgård Museum i 2001-2002 (UTM 576686 / 6231603). Ved udgravningen
blev der undersøgt marine aflejringer med bevarede organiske kulturrester fra Ertebøllekulturen (5200-4000 f.Kr), heriblandt et større fragment
af en stammebåd. Kort og foto fra udgravningen ses i bilag 1, og en nærmere beskrivelse vedr. gennemførelsen af en pollenundersøgelse fremgår
af bilag 2.

Prøveudtagning
Prøverne blev udtaget af Bent Aaby i 2003 fra et område ca. 20 cm øst for
et tidligere profil, optegnet og beskrevet ved udgravningen på lokaliteten
i 2002. Der blev i alt udtaget 46 prøver i en kontinuerlig serie registreret
under FHM 4504-P2. Der blev udpeget et 0-niveau i bunden af udgravningen, i forhold til hvilket prøverne blev indmålt. Skalaen er stigende fra
bundniveau.

Lagbeskrivelse
Felt-skala

Plotte-skala

Beskrivelse

181-206 cm

0-25 cm

Pløjelag

179-181 cm

25-27 cm

171-179 cm

27-35 cm

Hvidligt finsand med skalfragmenter. Skarp
grænse til gråbrunt pløjelag
Lys gråbrun gytje

165-171 cm

35-41 cm

Olivenbrun gytje med snegleskaller

145-165 cm

41-51 cm

131-145 cm

51-75 cm

105-131 cm

75-101 cm

Lysere do. Lys okkerbrun farve. Enkelte snegleskaller
Olivenbrun gytje med rustbrune lodrette striber og
tørresprækker
Olivengrågrøn gytje med rustbrune lodrette striber

100-105 cm

101-106 cm

Grålig sandet gytje

Tabel 1. Plotte-skala og lagbeskrivelse.



I forbindelse med prøveudtagningen i 2003 blev der af Bent Aaby udført
en lagbeskrivelse af den øvre profilvæg, svarende til niveauet omkring
prøve nr. 28, 100 cm og opefter. Desuden blev der også foretaget en prøvebeskrivelse af de enkelte prøver (se under prøveudvælgelse). For en grafisk fremstilling henvises til lithologien, dvs. beskrivelsen af jordarterne til
venstre for pollendiagrammet i figur 2. Af plotte-tekniske hensyn er der på
diagrammet anvendt en skala med udgangspunkt i overfladen. Dybderne
for denne skala gengives også i figur 2.

Prøveudvælgelse
Til pollenanalyse blev 10 prøver udvalgt, fordelt op igennem hele serien.
De første tre udvalgte prøver (nr. 8, 16 og 24) er fra lagene under den
beskrevne profildel, og de syv resterende udvalgte prøver (nr. 28, 32, 36,
40, 44, 48 og 52) er fra den beskrevne profildel med en omtrentlig konstant
afstand op til 180 cm over 0-niveau. Til præparationen blev en mindre del
af prøven afvejet. Størrelsen af denne blev udvalgt på baggrund af det estimerede organiske indhold for hver enkelt prøve. Den markerede prøve nr.
28 svarer til det omtrentlige niveau, hvori stammebåden er fundet.

52

Feltskala
180,0 cm

Plotteskala
26,0 cm

1,6015 g Hvidligt finsand med skalfragmenter

48

169,5 cm

36,5 cm

0,9345 g Olivenbrun gytje med snegleskaller

44

157,5 cm

48,5 cm

40

145,0 cm

61,0 cm

32

114,0 cm

92,0 cm

28

100,0 cm

106,0 cm

0,5488 g Lys okkerbrun gytje. Enkelte spredte
snegle
0,5966 g Grænse fra olivenbrun gytje til en
lysere okkerbrun farve
0,5566 g Olivengrøn gytje med enkelte rustbrune lodrette streger
1,3481 g Gråbrun sandet gytje

24

79,0 cm

127,0 cm

1,7140 g Sand og grusholdig gytje med skaller

16

47,0 cm

159,0 cm

0,8269 g Olivengrøn gytje

8

14,0cm

192,0 cm

1,6339 g Leret gytje

Prøve nr.

Antal g

Beskrivelse af den udvalgte prøve

Tabel 2. Oversigt over de udtagne prøver.

Pollenpræparation
Præparationen af prøverne blev foretaget fra d. 5/4 til 12/4 2005 af laborant Kirsten Rosendal og Renée Enevold ved en metode, som er baseret på
den af Fægri & Iversen (1989) opstillede procedure. Prøverne var fugtige
til lufttørre ved præparationens begyndelse. På grund af en meget lav pollenkoncentration blev der af laborant Kirsten Rosendal fremstillet en supplerende portion af prøvenr. 28 den 12/4 2005 (3,9040 g, 6 Lycopodiumtabletter tilsat). Mellem hvert behandlingstrin fra 5 til 16, som er angivet
nedenfor, blev prøverne centrifugeret i 7 min. ved 4500 omdrejninger pr.
minut.



Fremgangsmåde
	1.	De udvalgte prøver blev anbragt i plastikcentrifugerør på 12 ml
2.	Der blev tilsat Lycopodium-tabletter (3 stk. á 10.679 sporer til hver
prøve)
3.	Lidt vand blev tilsat, indtil prøverne var gennemfugtede
4.	Saltsyre blev tilsat, til alt kalk fra prøven og fra tabletterne var fjernet
5.	2 gange skylning med demineraliseret vand
6.	Kogning i 10. min med 10 ml kaliumhydroxid 10% (KOH) for at
opløse humusforbindelser
7.	2 gange skylning med demineraliseret vand
8.	Dekantering for at fjerne sandkorn
9.	Kogning i 20-25 min. med 10 ml flussyre 40% (HF) for at opløse
lerpartikler
	10.	Skylning med 10 ml 10% HCL for at opløse evt. dannede uorganiske
forbindelser efter flussyrebehandlingen
	11.	2 gange skylning med demineraliseret vand
	12.	Skylning med koncentreret eddikesyre og centrifugering for at fjerne
evt. rester af vand, da dette reagerer voldsomt med eddikesyreanhydrid
	13.	Acetolysebehandling: kogning i 2 min. i 10 ml eddikesyreanhydrid og
1 ml koncentreret svovlsyre. Ved acetolysen opløses dele af det organiske materiale (primært cellulose)
	14.	2 gange skylning med demineraliseret vand
	15.	Skylles i ethanol 96% for at dehydrere prøven
	16.	Skylles i ethanol 99% for yderligere afvanding af prøven
	17.	Opslæmning i tertiær butanol (2-methyl-2-propanol) og prøven overførtes heri fra centrifugeglasset til opbevaringsglasset
	18.	Silikonolie (AK 2000) blev tilsat i passende mængde til prøvens størrelse
	19.	Prøven sattes i varmeskab ved 50˚C, indtil den tertiære butanol var
afdampet

Metoder
Tællemetode
Der blev i alle prøver talt op til ca. 500 pollen af terrestriske pollentyper.
Dette blev for hovedparten af optællingen gjort ved 1000 gange forstørrelse for at opnå den mest præcise identificering. De meget pollenfattige
prøver (nr. 8, 16, 24, 28 og 52) blev delvist talt ved 400 gange forstørrelse
for at spare tid. Der er i alle prøver angivet procentdelen af ikke-identificerbare pollen, og om dette skyldtes sammenkrølning, korrosion eller
det faktum, at de var skjult bag ved andre pollen i prøven, se tabel 3. Alle
prøverne blev vurderet som egnet til videre analyse. Pollenidentifikationen
er baseret på bestemmelsesnøgler i Fægri & Iversen(1989), Beug (2004)
samt referencesamlingen på Geologisk Institut, AU.



Prøve

Uidentificerede %

Skjult %

Krøllet %

Korroderet %

8

5,4

1,4

2,6

1,4

16

2,2

0,4

0,8

1,0

24

2,2

0,2

1,6

0,4

28

1,2

0,4

0,8

-

32
36
40
44

0,8
0,0
0,2
0,6

0,2
0,2

0,6
0,2
-

0,4

48

1,4

-

1,2

0,2

52

0,8

-

-

0,8

Kommentar
Pollen få og dårligt bevarede. Mange
pollen meget krøllede.
Pollen få, men rimeligt velbevarede.
Pollen meget få, men rimeligt velbevarede.
Pollen meget få, men rimeligt velbevarede.
Pollen velbevarede. Meget ved i prøven.
Pollen velbevarede.
Pollen næsten alle velbevarede.
Pollen rimeligt velbevarede.
Pollen rimeligt velbevarede, men mange
krøllede.
Pollen få og dårligt bevarede. Mange
eroderede pollen.

Tabel 3. Oversigt over andel af uidentificerede pollen samt kommentarer til pollenkornenes
generelle bevaringstilstand i prøverne.

Trækulsindeks
Der blev i prøverne optalt, hvor mange synsfelter i mikroskopet der indeholdt trækulsstøv, se tabel 4. På denne måde får man et indeks for trækuls
indholdet uden at tage antallet og størrelsen af de enkelte trækulsstøvpartikler i betragtning.
Prøvenr.
Felter m. kul

8
103

16
254

24
178

28
27

32
14

36
9

40
12

44
3

48
3

52
0

Tabel 4. Synsfelter med trækul.

Disse kan i forbindelse med præparationen være blevet findelt, og en
direkte kvantificering vil derfor kunne give et forkert billede af det reelle
input (Patterson, 1987). Det er vist af Kaarina Sarmaja-Korjonen (1991),
at en opdeling af kulstøvspartiklerne i forskellige størrelsesgrupper ikke
giver et bedre tolkeligt resultat. Ved den i denne analyse benyttede metode
kan man med en hurtig proces skelne de prøver, hvis koncentration er høj i
forhold til prøver med en lav koncentration og dermed identificere prøver,
hvis indhold af trækulsstøv med nogen sandsynlighed kan tilegnes en mere
lokal oprindelse og tilførselsfaktor end vindbåren fjerntransport. Antal
synsfelter med trækulsstøv blev optalt ved 1000 gange forstørrelse i alle
prøver, og samtidig blev der optalt antal af de ved præparationen tilsatte
Lycopodiumsporer. Forholdet mellem antal synsfelter med trækulsstøv og
antallet af Lycopodiumsporer er basis for beregningen af det i diagrammet
noterede trækulsindeks, som er et koncentrationsmål for trækulsstøv.

Distinktion mellem vildgræs og kornpollen
Der blev fundet nogle få eksemplarer af Hordeum-typen, “korntypen”,
hvor de dyrkede kornsorter indgår. Disse skelnedes fra vildgræsser ved en
nærmere undersøgelse af deres størrelse, annulus-diameter og skulptur,
som vist af Andersen (1978), se tabel 5.



Prøve
16
52

D-anl
7,38 μm
8,76 μm

M+
31,16 μm
39,42 μm

M23,78 μm
37,23 μm

Scabrat/verrucat
scabrat
scabrat

Foldet/ufoldet
foldet
foldet

Tabel 5: Alle græspollen med en diameter af poreringen (annulus) på ≥  7 μm blev målt. Der blev
fundet to pollen af denne kategori, og disse blev fundet i prøve nummer 16 og prøve nummer 52.

Da byg- og rugtyperne, som inkluderer pollen med poreringsdiameter
≥ 8,69 μm, middelværdi henholdsvis 8,9 μm og 9,7 μm og scabrat skulptur, foruden byg, rug og enkorn også omfatter enkelte vildgræsser, kan det
i dette tilfælde ikke udelukkes, at der her er tale om vildgræsser. Det kan
til gengæld udelukkes, at der er tale om typer af hvede og havre, da disse
har en verrucat skulptur.

Transgression
Udover pollen og trækulsstøv blev der i prøverne optalt hyppigheden af
ferskvandsalgen Botryococcus samt typer af Dinoflagellat-cyster, hvoraf
lektor Claus Heilmann-Clausen, Geologisk Institut, har identificeret to
typer. Disse er begge marine (Spiniferites cf. ramosus, Lingulodinium machaerophorum), og det er sandsynligt, at disse stammer fra furealger, der har
levet i det akvatiske miljø. Alternativt kan de være omlejret fra tidligere
geologiske perioder. Der kan forekomme øvrige typer i prøverne, som ikke
er artsidentificeret. Dinoflagellat-cysterne blev talt som gruppe med det
formål at anvende dem som mulig indikator for en ændring i den marine
påvirkning af vandet i Lystrup-bassinet, se figur 1.
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Figur 1. Hyppigheden af Botryococcus og Dinoflagellat-cyster i prøverne.

Det ses tydeligt i figur 1, at der er en opdeling af søjlediagrammet i to
dele. Den første del indtil prøvenr. 28 viser klart en større hyppighed af
Botryococcus, og den anden del af diagrammet fra prøvenr. 28 viser en klar
ændring til en større hyppighed af Dinoflagellat-cyster. Det kunne umiddelbart tyde på, at fjorden fra prøvenr. 8 til 24 har været rimelig fersk,
hvorefter der er foregået en transgression, og bassinet er blevet marint
påvirket. Det ses også i den, af Bent Aaby beskrevne, lithostratigrafiske
profil, at prøverne efter nr. 20 bliver af grovere materiale. Dette kulminerer i prøvenr. 24-26, som er sand- og grusholdige med skaller. Denne
kornstørrelse vidner om en periode med højt energiniveau ved aflejringen,
der kunne være strøm- eller bølgepåvirkning.


Datering
En estimeret datering kunne findes på baggrund af opgangen i Alnus >2%
dateret til år 7180 f.Kr. (C14-datering 8180 BP (Odgaard, 1994) kalibreret
i programmet CALIB med kalibreringskurve: intcal04 (Stuiver & Reimer,
1993) og af nedgangen i Ulmus, tolket som det såkaldte “Elmefald” dateret
til år 3870 f.Kr (Andersen & Rasmussen, 1993). Ud fra disse dateringer er
der ved hjælp af lineær interpolation og ekstrapolering i programmet Tilia
dannet en estimeret alders-dybdesammenhæng under den antagelse, at
sedimentationsraten er konstant (se figur 2, yderst til venstre). Sekvensen
dækker ifølge disse beregninger mere end 5000 år, baseret på en sedimentationsrate på 0,03 cm/år.

Tolkning af pollendiagrammet
Pollendiagrammet angivet i figur 2 er lavet i programmerne Tilia og TGview (Grimm 1990, 2004) og det tilhørende dendrogram i CONISS (indlagt program i TG-view). Dybden er udregnet på baggrund af de udtagne
prøvers cm over 0-niveauet og overfladens cm over 0-niveauet. Prøvenummeret er pga. restriktioner i TG-view noteret som 100 fratrukket det
af Bent Aaby registrerede prøvenummer. Dvs. at det oprindelige prøvenr.
8 har prøvenr. 92 i pollendiagrammet.
Til pollensummen medregnes alle talte pollen undtagen ikke-identificerede pollen og lokale vådbundstyper som halvgræsser, mynte-type samt
bukkeblad, djævelsbid og pindsvineknop-type. For at lette tolkningen af
pollendiagrammet er pollentyperne desuden opdelt i økologiske grupper.
Disse grupper er: træer, buske og dværgbuske, epifyter (snylteplanter) og
bregner samt to grupper af urter. Den ene gruppe urter indeholder hjemmehørende typer, hvis hyppighed direkte er fremmet af menneskets aktivitet (apofyter) eller af mennesket indførte arter (antropochorer). Denne
gruppe har etiketten kultur-indikatorer. Den anden gruppe består af
urter med variabel økologi. Denne store gruppe indeholder også typer,
der dækker flere arter, hvoraf en eller flere er apofytiske. Disse kan være
inddraget som sådan i tolkningen af pollendiagrammet. Grupperne af
våd/fugtigbundstyper samt nogle urter bruges som repræsentanter for den
lokale vegetation. Det er især træ-typerne der dominerer/danner billedet
for den regionale vegetation.
Ved hjælp af programmet CONISS er der foretaget en clusteranalyse af
pollendiagrammet. I denne analyse er data kvardratrods-transformeret,
og chord-distance er anvendt som dissimilaritetskoefficient. Det resulterende dendrogram, som er angivet i højre side af figur 2, er tolket som
fremvisende tre meningsgivende zoner i vegetationsudviklingen. Disse er
beskrevet herunder.
Zone A1: Inkluderer prøve nr.: 8, cm over 0-niveau (felt-skala): 14 cm,
cm på plotte-skala: 175-192 cm, estimeret datering: ca. 7200-6700 f.Kr.
Elm, Eg, Lind og Rødel er i denne zone stadig i indvandringsfasen, mens
pionererne Pil og Birk er i tilbagegang. Man ser også den sidste del af Hassels holocene maksimum, som karakteriserer overgangen fra Hassel-fyrre
tiden til Ældre Lindetid. Urte-vegetationen repræsenteres i denne prøve
af græsser og halvgræsser, Strandmalurt/Bynke samt Humle. Disse har
formodentligt domineret bundfloraen i den åbne skov ned mod bassinet.
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Figur 2: Pollendiagrammet er lavet i TG-view (Grimm, 1992) og tilhørende dendrogram er lavet i CONISS (indlagt program i TG-view).
Den stiplede linje markerer det omtrentlige niveau, hvor stammebåden er fundet. Svagt repræsenterede typer er forhøjet 10 gange.
Planternes artsnavne står med kursiv.
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Der findes en del af ferskvandsalgen Botryococcus i prøven, men ingen af
de formodede marine Dinoflagellat-cyster, hvilket indikerer, at bassinet på
dette tidspunkt har været brakt til ferskt.
Zone A2: Inkluderer prøve nr.: 16-32, cm over 0-niveau (felt-skala): 47-122
cm, cm på plotte-skala: 84-175 cm, estimeret datering: ca. 6700-4100 f.Kr.
En tæt blandet løvskov med stor hyppighed af Elm, Eg, Rødel og Lind er
etableret i regionen. Lind er det dominerende træ, men pga. en meget lav
pollenproduktion er den underrepræsenteret i pollendiagrammet. De lyskrævende pionerer Pil og Birk ses med meget lille hyppighed, og Hassel har
et minimum her. Hassel er dog ikke så lyskrævende som de andre pionerer
og kunne fint trives i underskoven. På trods af den relativt store procentdel,
der ses af pollen fra Skovfyr, er det usandsynligt, at denne har været en
hyppig art i den blandede skov af klimaks-træer. Pollen af Skovfyr er udrustet med luftsække og kan transporteres langt med vinden. Samtidig kan
fyrrepollen flyde længe i vandoverfladen for til sidst at sedimenteres i store
mængder i brednære lavtvands-sedimenter. I dette tilfælde kan den høje
procent af Skovfyr i diagrammet indikere, at lokaliteten for prøvetagningen
har været den lavvandede, brednære del af fjorden. Nævneværdig for denne
zone er også tilkomsten af Ask, da denne indvandrer ca. år 5500-5000
f.Kr. Dette er i overensstemmelse med den estimerede datering i diagrammet. Den varmekrævende Mistelten ses også i prøverne, hvilket indikerer,
at der på dette tidspunkt har været et varmere klima end i dag. Mistelten er
en snylteplante, som i Danmark fortrinsvis findes på lindetræer.
Der er i begyndelsen af denne zone en markant stigning i trækulsstøv,
som kulminerer i prøvenr. 16 (= 84 på plottet). Dette indikerer muligheden
for, at en skovbrand har fundet sted. Der skabes ved en sådan forstyrrelse
lysere forhold til pionertræerne og giver disse konkurrencemæssig fordel i
en periode, og dette bør fremgå i pollendiagrammet, men hverken Pil eller
Birk viser nogen fremgang. Derimod kunne opgangen af Hassel ved prøvenr. 24 (= 76) godt tilegnes brandens forstyrrende element og samtidig
forklare udeblivelsen af de andre pionerer. Hassel skyder let hurtigtvoksende foryngelsesskud fra roden og danner derved et skyggende dække,
hvor de lyselskende pionerer har svært ved at skyde. “Branden” kunne
også være en lille, lokal menneskeskabt brand, som f.eks. et bål, hvis rester
tilfældigvis ses i profilet. Den lange tidsmæssige afstand mellem prøverne
begrænser muligheden for at se vegetationens respons i pollendiagrammet
på en evt. større afbrænding, og tolkning må fortages med forsigtighed.
Urte-vegetationen domineres i starten af zonen af græsser, halvgræsser og Strandmalurt/Bynke samt Nælde. Urter som Brandbæger, Alm.
Syre/Rødknæ og Strandvejbred træder frem senere i zonen, hvor græsser
og halvgræsser dog stadig dominerer. I slutningen af zonen bliver Salturtfamilien en del kraftigere repræsenteret, samtidig med at de fleste andre
urter, deriblandt også græsser og halvgræsser, har en kortere tilbagegang.
I Salturtfamilien er der bl.a. arter, som er tilpasset en høj saltpåvirkning.
Ferskvandsalgen Botryococcus findes i slutningen zonen, men kun med
lav hyppighed, og hyppigheden af de formodede marine Dinoflagellater
stiger markant. Det kunne tyde på, at der i dette tidsrum har været stærk
marin påvirkning, og at stigningen i repræsentation fra Salturtfamilien
kan tilegnes de arter, som er tilpasset mere marine forhold. Efter et lille
udsving finder proportionerne af skovtræer og urter sit tidligere leje. Dog
er hyppigheden af urterne ikke som før. Halvgræsserne er igen rigelige, og
Salturtfamilien har her et maksimum, men græsserne er derimod fåtallige.


Der ses også et maksimum i Strandvejbred, som ofte findes repræsenteret
i kystnær vegetation, og Hedelyng træder for første gang frem i diagrammet. Samtidig er Pil kommet kortvarigt ind og har sandsynligvis stået
spredt i den kystnære vegetation.
Zone A3: Inkluderer prøve nr.: 36-52, cm over 0-niveau (felt-skala): 122-180
cm, cm på plotte-skala: 76,5-26 cm estimeret datering: ca. 4100-2000 f.Kr.
Salturtfamilien aftager i hyppighed, og især halvgræsserne og våd-fugtigbundstyperne er i så stærk fremgang, at det kunne friste til at foreslå
en evt. tilgroning af fjordens lavere dele. Trætypernes hyppighed generelt kommer i denne zone i stærkere og mere konsekvent tilbagegang først
og fremmest pga. en større repræsentation af urter. Dette karakteriserer
perioden efter agerbrugets indførelse, men kan også skyldes en tilgroning
af sedimentationsområdet, hvorved tilførslen af pollen fra den regionale
vegetation bliver forholdsmæssigt mindre. Især reduceres hyppigheden af
Eg og Hassel. De vandtolerante Rødel og Ask er stigende. Disse kunne
med fordel trives i den lokale vegetation på våd/fugtig bund i fjordens
lavere tilgroede dele. Der findes stadig dinoflagelat-cyster i prøverne, men
ingen eller meget få Botryococcus.
I denne zone ser man for første gang Lancet-vejbred, hvis hyppighed
direkte fremmes af menneskets aktivitet. Også Hønsetarm- og Cikorietypen, hvis hyppighed er stigende, indeholder arter med apofytiske egenskaber. Disse stiger samtidig med vildgræsser, og det kunne tyde på, at
strandengs-områderne er ved at få overdrevskarakter. Der er i den sidste
prøve nummer 52 fundet pollen af Hordeum-typen, som formodentlig
afspejler dyrkning af Byg eller Enkorn.

Denne undersøgelse sammenholdt med tidligere rapport af Jette
Raal Hansen og Charlie Christensen (2001).
Den regionale skov ændrer sig i overensstemmelse med den generelle
udvikling for denne periode med en overgang fra en mere åben skov med
en del pionertræer til en overvejende dominans af klimaks-træer i en tæt
løvskov. Den lokale urtevegetation ses generelt domineret af våd-fugtigbundsurter. Dog er der i perioden omkring prøvenr. 32 en overvægt af
typer fra Salturtfamilien. Dette tolkes i denne rapport som en reaktion
på en formodet stærkere marin påvirkning i denne periode. Der ses også
i forholdet af formodede marine Dinoflagellat-cyster og ferskvandsalgen
Botryococcus en indikation af en transgressions marine påvirkning i bassinet ved prøvenr. 28, som kulminerer i prøvenr. 40. Herefter bliver udviklingen i området mere påvirket af anthropogene faktorer, og dette samtidig med en evt. tilgroning af bassinets lavere dele ses i urte-vegetationens
sammensætning.



Plottedybde
(cm under
overflade)

NNU, 2001

Plottedybde
(cm under overflade)

P2, 2003

Pløjelag

0

Pløjelag

11 → 36

181 → 206

0 → 25

52

10

180

26

48

-0,5

169,5

36,5

44

-12,5

157,5

48,5

40

-25

145

61

36

-40,5 “rust”

129,5

76,5

96,5 “stammebåd”

32

-56 “rust”

114

92

111 “rust” *

28

-70 “stammebåd”

100

106

M63711

132 “kulstøv max”

24

-91 *

79

127

M63708

148

16

-123 “kulstøv max”

47

159

M63705

165

8

-156

14

192

M63718
M63714

63,5

Udregnet kote
(cm over DNN)

Feltdybde
(cm over 0-niveau)

Tabel 6: Sammenligning af dybden for de to prøveserier NNU, 2001 og P2, 2003 (* markerer
omtrentligt niveau for grovkornet materiale).

Ved at sammenligne profilernes lagbeskrivelser og pollenanalyserne af de
to prøveserier NNU, 2001 og P2, 2003 kan man se, at der er karakterer,
der træder frem i begge prøveserier og en korrelation er fremstillet i tabel 6.
De valgte karakterer er: rustudskillelser, kulstøvsmaximum og det niveau,
hvori stammebåden er fundet. Tillige er der i Raal Hansen & Christensen
(2001) angivet, at niveauet mellem 131 og 98 cm under overfladen har været
afsat under meget eksponerede højenergiforhold, og lignende grovkornet
materiale findes i profilet af P2, 2003, ved prøve nummer 20-26, niveauet
mellem 109 og 89 cm under overfladen. Det er samme niveau, hvorover
stammebåden er fundet både ifølge denne undersøgelse og undersøgelsen
fra NNU, 2001 Omtrentligt niveau for grovkornet materiale er identificeret ved * i tabellen. Det er muligt at korrelere profilerne ved hjælp af disse
karakterer, dog forekommer de en smule forskudt. Denne forskydning er
forklarlig, idet profilet for prøverne udtaget i 2001 er taget nærmere bredden af den forhistoriske bugt end profilet for P2.
Stammebådslaget tolkes i Raal Hansen & Christensen (2001) til at være
nogenlunde samtidigt med prøvenr. M63714, som har en dybde på 96,5
cm under overfladen. Dette lag er karakteriseret ved bl.a. at have en procentdel af Ask på >2% tilfælles med stammebådslaget, og i Raal Hansen &
Christensen (2001) er dette samt en stratigrafisk tolkning på stedet grundlag for at placere stammebådslaget i dette niveau. Det kan dog diskuteres,
om ikke der er for lang tidsmæssig afstand mellem prøverne til at drage
en sådan konklusion på baggrund af procentdelen af Ask. Da alt felt- og
prøveudtagningsarbejde blev foretaget af en anden person end forfatteren til denne rapport, har det desværre ikke været muligt at udarbejde en
detaljeret stratigrafisk tolkning af profilet, og mange spørgsmål står derfor
ubesvarede.
Dateringen af stammebåden til 4350-4340 f.Kr. må antages at være
korrekt,og derfor er stammebåden ifølge denne undersøgelses estimerede
datering ikke helt samtidig med de lag, den er fundet i. Den er lidt yngre
end den estimerede datering af prøven nummer 28, (ca. 4600 f.Kr.), som
skulle være det omtrentlige niveau, hvori stammebåden blev fundet. Dette
kan have sin årsag i:
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	1.	ekstrapoleringsmetodens utilstrækkelighed, da metoden antager
konstant sedimentationsrate,
2. en omlejring af materialet omkring båden, og/eller at
3. båden er sunket noget ned i aflejringen.
Da sedimentet skifter karakter flere gange op gennem profilet, er det
ikke forventeligt, at sedimentationsraten har været helt konstant. På den
anden side er det næppe heller sandsynligt, at sediment fra år 4350 f.Kr.
ikke skulle indeholde pollen af Ask. Det er derfor mest sandsynligt, at
båden er sunket lidt ned i den bløde aflejring.
Den her gennemførte undersøgelse tyder ud fra mikrofossilanalyserne
på en stærkere marin påvirkning i Lystrup-bassinet fra midten af det 5.
årtusinde f.Kr. Der foreligger ingen observationer af marine skaller fra
prøvetagningen, som kan verificere dette, men tolkningen kan sammenlignes med analyser fra Stavns Fjord på Samsø (Rasmussen, 1995), hvor
en marin transgression i koten ca. -0,80 m dateres til år 4920 f.Kr.
Lystrupfjorden har haft en meget stor sedimentationsoverflade og har
fået tilført pollen fra et meget stort kildeområde. Derfor er det stærkeste
signal, man ser i pollendiagrammet, fra den regionale vegetation (Sugita
1994; Bradshaw & Jacobson 1981). For at få et stærkere lokalt signal kunne
man med fordel tage prøver i et område længere fra den oprindelige kyst
eller fjordbred, evt. et mosehul nær en boplads. For en mere detaljeret
undersøgelse af fjordudviklingen bør man analysere flere prøver med en
kortere tidsmæssig afstand samt fra flere profiler.

11

Litteraturhenvisning
Andersen, S.T. 1978. Identification of wild grass and cereal pollen. Danmarks
Geologiske Undersøgelse, Årbog 1978. Reitzels Forlag, København.
Andersen, S.T. og P. Rasmussen 1993. Radiocarbon wiggle-dating of Elm declines
in Northwest Denmark and their significans. Veg. His. Bot. 2, pp. 125-135.
Beug, H.J. 2004. Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende
Gebiete. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München.
Fægri, K. og J. Iversen 1975. Textbook of Pollen Analysis. 3rd edition, 1st impression. Munksgaard, Copenhagen, Denmark.
Fægri, K. og J. Iversen 1989. Textbook of Pollen Analysis. 4th edition. The Blackburn Press. New Jersey.
Grimm, E.C. 1990. TILIA and TILIAGRAPH: PC spreadsheet and graphics
software for pollen data. – INIQUA, Working Group on Data-Handling Methods,
Newsletter 4, pp. 5-7.
Grimm, E.C. 2004. Tutorial for TGView. Udprintet fra interactive help funktion
i TGView version 2.0.2.
Jacobson, G.L., Jr. & R.H.W. Bradshaw 1981. The selection of sites for paleo
vegetational studies. Quaternary Research, 16, pp. 80-96.
Iversen, J. 1967. Naturens udvikling siden sidste istid. Danmarks Natur Ι.
Odgaard, B.V. 1994. The Holocene vegetation history of northern West Jutland,
Denmark. Opera Botanica number 123.
Patterson, W.A. 1987. Microscopic Charcoal as a Fossil indicator of Fire. Quaternary Science Reviews. 6, pp. 3-23.
Rasmussen, P. 1995. Stavns Fjords alder. – I: H.H. Hansen, B. Aaby, (Eds.),
Stavns Fjord – et natur- og kulturhistorisk forskningsområde på Samsø. Carlsbergfondet og Nationalmuseet, København, pp. 23-33.
Sarmaja-Korjonen, K. 1991. Comparison of two methods of counting microscopic charcoal particles in peat. Bull. Geol. Soc. Finland 63, Part 1, pp. 41-48.
Stuiver, M., and P.J. Reimer 1993. Ekstended 14C database and revised CALIB
radiocarbon calibration programme. Radiocarbon, 35, pp. 215-230.
Sugita, S. 1994. Pollen representation of vegetation in Quaternary sediments:
thery and method in pachy vegetation. Journal of Ecology 82, 881-897.

12

Bilag 1

Udgravning Lystrup Enge FHM4335 indtegnet på målebordskort fra ca. 1875. Overlejrende lag med moderne matrikelkort.

Oversigtsplan for udgravning Lystrup Enge FHM4335 med placeringen af udtagne prøver til pollenanalyse.
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Udgravning Lystrup Enge FHM4335.

Udgravning Lystrup Enge FHM 4335.

Udgravning Lystrup Enge FHM4335.

Charlie Christensen og Jette Raal Hansen fra NNU udtager
prøver til pollenanalyse.

Charlie Christensen og Jette Raal Hansen fra NNU udtager
prøver til pollenanalyse.

Udgravning af stammebåd Lystrup Enge FHM4335.
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Udgravning af stammebåd Lystrup Enge FHM4335.

Udgravning af stammebåd Lystrup Enge FHM4335.

Pollenserie NNU rapport nr. 8 * 2002 indtegnet på profil opmålt og registreret ved udgravningen 2001. NNU 63705-63720
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Østprofil med tilstødende fundlag fotograferet ved udgravningen 2002.

Bent Aaby ved profil for udtagning af prøver til pollenanalyse
FHM 4504_P2 i 2003.
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Bilag 2

Kort introduktion til pollenanalyse
Pollenanalyse er baseret på en genkendelse og optælling af de fossile pollenkorn sedimenteret i aflejringer. Denne kan gennemføres på materiale
fra mange mulige typer af udgravninger og prøveboringer. Dybe søer uden
tilløb og moser er især velegnede pga. manglende bioturbation i det iltfattige miljø og dermed bevaring af sedimentlagenes tidsmæssige forhold.
Men også gammel havbund, fjorde og små vandhuller har vist sig egnede
til pollenanalyse igennem både korte og længere tidsserier. En sø med
en stor sedimentationsoverflade opsamler pollen fra et langt større areal
end f.eks. et vandhul, og de to forskellige aflejringsscenarier vil fortrinsvis
afspejle henholdsvis den regionale og den lokale vegetation.
Sammenlignet med analyse af makrofossiler har pollenanalyse den
fordel, at der findes en langt større mængde af pollenfossiler i sedimentet. Der kan findes flere millioner pollen i bare et gram sediment. Ved en
optælling til et tilstrækkeligt antal kan der dannes et billede af proportionerne af de forskellige pollentyper i pollenspektret. Disse kan derefter på
baggrund af viden om pollenproduktion, spredning og sedimentationsmekanismer indikere, hvorledes fordelingen af arter, slægter eller familier
i vegetationen kan have været i den aktuelle tidsperiode indenfor det estimerede pollenkildeområde. Et sammenspil mellem pollen- og makrofossil
analyser kan i nogle tilfælde være ønskværdigt, idet fund af makrofossiler
verificerer den lokale tilstedeværelse af arterne.

Pinus sylvestris (59,5-80 my meter)

Alnus glutinosa (24,3-33,5 my meter)

Betula pubescens (28,8-33 my meter)
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Ud fra kendskabet til arternes nutidige krav til miljøet, dvs. temperatur,
saltholdighed, fugtighed, næringsrigdom, lysåbenhed osv., kan tolkninger af pollenprofilet foretages med henblik på at rekonstruere det fortidige miljø. En gruppering af de fundne typer i økologiske grupper, hvori
typerne er tilpasset ens forhold, kan give information omkring perioder med
naturlig forstyrrelse af vegetationen (brand, transgression, klimaændring)
samt kulturel påvirkning (græsning, dyrkning), og forholdenes eventuelle
favorisering af en gruppe frem for andre i perioder kan sammenholdes
med vigtige arkæologiske begivenheder samt med det lithostratigrafiske
profil i området omkring prøvetagningen. Ofte kan dette suppleres med
ændringer i koncentrationen af andre mikrofossiler bl.a. vandplantesporer
og alger. Desuden optælles koncentrationen af trækulsstøv ofte som indikation af perioder med brand i opsamlingsområdet. Med visualiseringen i
et pollendiagram kan man få et billede af vegetationsudviklingen igennem
tidssekvensen inkluderet i prøverne.
På baggrund af viden om arternes indvandring og migrationsmønster kan
man ud fra indikatorarter komme frem til en estimeret datering, såfremt
man kan regne med lagenes tidsmæssige sammenhæng og ikke ser nogen
tegn på omlejring og/eller hiatus-tilstedeværelse. “Man havde endelig
fået et klart udtryk for skovens historie og kunne ved hjælp af ganske små
prøver let og sikkert stedfæste botaniske, zoologiske og arkæologiske fund
med denne nye, relative kronologi”. Således skrev Johs. Iversen i 1967 i
værket Danmarks Natur om pollenanalysens egenskaber. Meget er sket
siden i udviklingen af pollenanalysen, og fokus er flyttet siden da fra mest
at være anvendt til kronologisk bestemmelse til at være et flittigt brugt
forskningsredskab indenfor bl.a. palæobotanik, palæoøkologi, palæolimnologi, phytogeografi og arkæologi. En subjektiv summering af de metodiske fremskridt i tidsperioden 1954 til 2004 indenfor alle aspekter af pollenanalysen er præsenteret af H.J.H. Birks i Grana 44, 2005.
Som et redskab til beskrivelse af det fortidige miljø, i hvilket de arkæologiske begivenheder udfolder sig, er pollenanalyse et af de hurtigst udviklende felter indenfor naturvidenskaben, og nye tiltag og samarbejde med
pollenanalytikere i andre dele af verden har bragt banebrydende forskningsresultater, som i fremtiden vil forbedre tolkningen af pollenprofiler
og brugen af disse i arkæologisk øjemed.
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling 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 arkæozoologiske 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.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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