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Indledning og datagrundlag
I forbindelse med udgravning af lokaliteten Sølyst, SIM 135/2014, blev der 
udtaget tre jordsøjler fra profiler i udgravningsfeltet. Det blev efterfølgen-
de besluttet, at der skulle foretages pollenanalyse på en af søjlerne, X266 
(P1). På laboratoriet på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab blev 
der udtaget 10 pollenprøver, der efterfølgende blev præpareret hos Helle 
Holbek på NNU. Det kursoriske gennemsyn viste, at prøverne generelt var 
dårligt bevaret, og kun en prøve (X266 P1,8) opfyldte de opstillede krav for 
videre analyse. Arkæolog Karen Rysgaard bestilte herefter en pollenanalyse 
af prøve X266 P1,8 og prøve X266 P1,4. Til sidstnævnte blev der afsat tre 
ekstra timer, pga. den lave pollenkoncentration, og analysen foretages med 
forbehold for dette.  

Jordsøjle X266 er udtaget i et profil, hvor et sandet kulturlag overlejres af 
et tørvelag (figur 1). Det blev under udgravningen vurderet, at denne tørv er 
dannet ved en eller flere kilder i området. Prøve P1,4 er udtaget i den øver-
ste halvdel af kulturlaget bestående af humøst sand, mens P1,8 er udtaget 
cirka midt i tørvelaget (figur 2). Formålet med analysen af de to prøver er at 
give et billede af vegetationen i området i perioden for aflejringen af lagene. 
Samtidig ønskes, hvis muligt, en vurdering af de undersøgte lags alder ud 
fra pollensammensætningen, da kulturlaget indeholder flint fra stenalderen, 
og laget forventes at være fra atlantisk tid, mens en 14C bulk datering af tør-
veaflejringen fastsatte aflejringstidspunktet til bronzealderen.  
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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 planter samt vandplanter. For 
hver af disse delsummer blev den procentvise andel, som delsummen ud-
gjorde af den terrestriske pollensum, udregnet. Vandplanter, uidentificerede 
pollen og tørvemos regnes ikke med i den terrestriske pollensum.   

Resultater
Den procentvise fordeling inden for de forskellige delsummer ses i figur 3, 
og fordelingen mellem de forskellige pollentyper ses i bilag 1.

X266 P1,4
I denne prøve blev der identificeret 218 terrestriske pollenkorn. 76,6 % af 
disse hører til gruppen træer og buske. Birk er langt den hyppigst forekom-
mende med 35,3 % af pollensummen, mens hassel og el begge udgør knap 
15 %, fyr knap 7 % og lind knap 4 %. Dværgbuske udgør 1,4 % og består 
af 0,9 % hedelyng, mens resten af de fundne pollen i denne gruppe ikke har 
været mulig at bestemme nærmere end lyngfamilien. Tørbundsurter og 

P1,8

P1,4

Figur 1: Placering af sedimentsøjle X266 i profilet Figur 2: Placering af prøverne i 
sedimentsøjle X266
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urter med variabel økologi udgør 20,6 %, halvdelen af disse er fra græsfa-
milien, mens mælkebøttetypen udgør 6,4 % og lancetvejbred 0,9 %. Våd-
bundsurter udgør 1,9 % og består af halvgræs (1 stk.) og mosepors (2 stk.). 
Der er fundet 37 uidentificerede pollen, svarende til 17 % af pollensummen.

X266 P1,8
Der blev i denne prøve identificeret 1039 terrestriske pollenkorn. Af disse 
var gruppen træer og buske den dominerende med 91,9 %. Hassel var mest 
almindelig med 47,7 %, mens el udgør 21,1 %. Birk, eg og lind ligger alle 
på omkring 7,5 %. Dværgbuske udgør i denne prøve 1 %, hovedsagelig 
bestående af hedelyng. Tørbundsurter og urter med variabel økologi udgør 
6,9 %, hvor græs er den mest almindelige (4,6 %), og mangeløvstypen ud-
gør 0,7 %. Vådbundsurter udgør 0,2 %. Der blev i denne prøve fundet 329 
uidentificerbare pollenkorn svarende til knap 32 % af pollensummen.  

Tolkning og diskussion
Resultaterne af pollenundersøgelsen viser en meget stor forskel på antallet 
af identificerede pollenkorn mellem de to prøver, på trods af at der er brugt 
ekstra tid på P1,4. Forskellen ligger i, at P1,8 (n = 1039) er udtaget i et 
tørvelag, hvor der normalt er gode aflejrings- og bevaringsforhold i forhold 
til mere sandede sedimenter, som P1,4 (n = 218) er udtaget fra (Havinga 
1984). Denne store forskel i antallet af identificerede pollenkorn har be-
tydning for, hvor sikkert det er, at alle pollentyper og deres antalsmæssige 
fordeling er repræsenteret i resultaterne. Dette betyder, at statistisk set bur-
de P1,8 repræsentere den komplette pollensum, mens dette ikke er sikkert 
for P1,4. Normalt regnes en pollensammensætning for at være fuldstændig 
repræsenteret ved en pollensum på 500 stk. (Birks & Birks 1980). 

P1,4
Ved aflejringer af kulturlaget (P1,4) har lokalområdet omkring lokaliteten 
været et skovområde med mindre forstyrrede lysninger. Skoven i området 
har overordnet set bestået af pionertræer som birk, hassel og fyr (figur 4). 
Birk var det mest almindelige træ på stedet på dette tidspunkt, hvilket er ret 
atypisk for atlantisk tid i Danmark. I andre samtidige østdanske (inklusiv 
Østjylland) pollendiagrammer udgør birk en noget lavere andel, end der ses 
her. Denne forskel kan dog til dels ligge i, at jordbunden omkring Sølyst er 
domineret af mellem til grov smeltevandssand (Jordartskort - GEUS), det 
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Figur 3: Procentvis fordeling mellem de forskellige delsummer i de to prøver fra SIM 135/2014
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vil sige, at jordbunden på stedet minder mere om, hvad der findes i Vestjyl-
land. En sammenligning med vestjyske pollendiagrammer fra atlantisk tid 
viser, at birk i starten af atlantisk tid her udgør 20-30 % af pollensummen 
(Odgaard 1994). På baggrund af dette kan det ikke afvises, at kulturlaget 
stammer fra atlantisk tid. Ud fra andelen af ellepollen vurderes det, at prø-
ven sandsynligvis ikke kan være ældre end atlantisk tid, da elletræer først 
etablerer sig i Danmark i starten af atlantisk tid. Elletræet er det eneste 
danske træ, der kan leve med konstant vanddækkede rødder (Jørgensen et 
al. 2005). Elletræerne ved Sølyst har derfor sandsynligvis stået langs søer 
eller ved kilder i området. De forholdsvise lave andele af eg og lind i prøven 
indikerer, at prøven sandsynligvis stammer fra den første del af atlantisk tid, 
da eg og lind (sidstnævnte mest på østdanske jorder) udgør en meget stor 
andel af trævegetationen senere i atlantisk tid (Odgaard 1994, Noe-Nygård 
et. al 2006). 

En urteandel på ca. 20 % betyder i dette tilfælde ikke nødvendigvis, at der 
har været mange deciderede lysninger i skoven. Dette skyldes, at birk ikke 
danner et tæt løvdække og derved ikke danner meget skygge, hvilket med-
fører, at birkeskov er domineret af lyskrævende skovbundsurter (Petersen 
2015). De mest almindelige planter i lysningerne og mellem træerne har 
været forskellige græstyper. Det er ikke muligt at skelne mellem forskellige 
græsarter på pollenniveau, og derfor er det ud fra græsindholdet ikke muligt 
at komme nærmere ind på miljøet. Det øvrige urteindhold kunne dog godt 
tyde på, at der har været en vis forstyrrelse af vegetationen. Dette ses ved, at 
de oftest forekommende urter i prøven normalt gror bedst under forstyrre-
de forhold. Mælkebøttetype (6,4 %) er en af disse og findes ofte i betydelige 
mængder på ruderater (Behre 1981). En anden af disse er lancetvejbred (ca. 
1 %). Denne plante betragtes normalt som en græsningsindikator (Behre 
1981), men dette kræver en større andel af pollensummen, end der ses i 
denne prøve. Ud fra dette tyder det derfor ikke på, at forstyrrelsen i området 
skyldes græsning af dyr. Det er ikke ud fra pollensammensætningen muligt 
at afklare, hvad denne forstyrrelse skyldes, og hvorvidt den er menneskelig 
eller naturlig. 

Figur 4: Fyrpollen i P1,4 Figur 5: To hasselpollen i P1,8

Figur 6: To ellepollen i P1,8 Figur 7:  Græspollen i P1,8
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P1,8
På aflejringstidspunktet for den del af tørven, som P1,8 stammer fra, har 
området i nærheden af lokaliteten været domineret af hasselkrat (figur 5) 
og elletræer (figur 6). De sidstnævnte har sandsynligvis groet på den fugtige 
bund nær søen og/eller i de fugtigste områder ved kilderne. Fundet af om-
kring 7 % pollen fra henholdsvis birk, eg og lind må betragtes som relativt 
lave træpollenprocenter grundet træers høje pollenproduktion. Dette bety-
der, at der enten har været få individer af disse træer i området, eller at de er 
transporteret dertil fra lidt fjernere egne. 

Den lille andel af urter og sammensætningen af disse tyder ligeledes på, 
at området har været dækket af skovagtig bevoksning. Græsser (figur 7) 
kan gro under mange forskellige forhold, både i halvskygge under træer og 
især på lysåbne områder. Den næst mest almindelige urt, ud over græs, er 
mangeløvstypen. Denne bregnetype gror i halvskygge, hvilket der findes i 
et hasselkrat (Mossbjerg et al. 1999). De øvrige urtepollen fundet i prøven 
tilhører alle, undtagen vejbredtypen, pollentyper, der har bred økologisk 
spredning, og en tolkning af miljøet er derfor svært ud fra disse.   

Et forsøg på en pollenmæssig datering af denne prøve er vanskelig. Der er 
ikke fundet nogle pollen fra kultiverede arter, hvilket derfor ikke kan bruges 
til en datering. Det er dog ikke umuligt, at prøven stammer fra et tidspunkt 
efter landbruges ankomst til Danmark, da korn har en ringe pollenproduk-
tion samt dårlig spredning (Diot 1999), og derfor kun findes i umiddelbar 
nærhed af, hvor der er blevet dyrket eller bearbejdet korn. Da jordbunden 
på stedet er sandet og fugtig, vurderes det ikke som det optimale sted for 
korndyrkning, og derfor er det ikke overraskende, at der ikke findes korn-
pollen i en sådan prøve fra bronzealderen. Fraværet af bøg i prøven kan tyde 
på, at prøven sandsynligvis ikke er yngre end 1000 f.Kr, hvor bøgen ople-
vede en stor ekspansion i Danmark (Odgaard 2010). Fraværet af bøg kan 
dog ikke bruges som en sikker aldersmæssig begrænsning her, da der ikke 
findes andre tidsmæssige passende pollendiagrammer til sammenligning i 
området. 

Konklusion
Under aflejringen af prøve P1,4 har lokalområdet omkring lokaliteten været 
domineret af lysåben birkeskov, hvor der også har groet hassel og elletræer. 
Urtevegetationen har blandt andet bestået af græsser, mælkebøttetypen og 
lancetvejbred. De to sidstnævnte har eventuelt stået på lysåbne områder, 
der har været forstyrret af ukendt art. Det vurderes som sandsynligt, at dette 
lag er afsat i den første halvdel af atlantisk tid.

På aflejringstidspunktet for P1,8 har vegetationen lignet, hvad vi i dag 
kender som hasselkrat, eventuel med få andre træer. På de fugtigste områder 
har der groet elletræer. Den smule urtevegetation, der har været på stedet, 
har sandsynligvis bestået af skyggetolerante arter eller arter, der har groet i 
mere lysåbne områder langs vandet. Ud fra pollenindholdet er det svært at 
give et tidsmæssigt bud på aflejringstidspunktet. Det kan ikke på baggrund 
af pollen udelukkes, at tørvelaget stammer fra bronzealderen, men heller 
intet peger på, at det ikke kunne være ældre. 
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Bilag 1. Fordeling (antal og procent) af pollentyper i 
SIM 135/2014
Taxon Dansk navn P1,4 P1,8 % P1,4 % P1,8
Træer og buske:
Alnus El 32 219 14,7 21,1
Betula Birk 77 78 35,3 7,5
Corylus avellana Hassel 31 496 14,2 47,7
Pinus Fyr 15 7 6,9 0,7
Quercus Eg 3 76 1,4 7,3
Salix Pil 2 0,0 0,2
Tilia Lind 8 76 3,7 7,3
Ulmus Elm 1 1 0,5 0,1
I alt 167 955 76,6 91,9

Dværgbuske:
Calluna vulgaris Hedelyng 2 8 0,9 0,8
Ericaceae Lyngfamilien 1 2 0,5 0,2
I alt 3 10 1,4 1,0

Tørbundsurter og urter med variabel økologi: 
Achillea type Rølliketype 1 0,0 0,1
Apiaceae Skærmblomstfamilien 1 0,0 0,1
Brassicaceae Korsblomstfamilien 1 0,5 0,0
Cichorium type Mælkebøttetype 14 2 6,4 0,2
Corylus/Myrica Hassel eller mosepors 1 2 0,5 0,2
Dryopteris type Mangeløvtype 1 7 0,5 0,7
Jasione montana type Blåmunke 1 0,5 0,0
Plantago lanceolata Lancetvejbred 2 2 0,9 0,2
Plantago undiff. Vejbred undiff. 2 0,0 0,2
Poaceae Græsfamilen 23 48 10,6 4,6
Pteridium Ørnebregne 1 0,5 0,0
Ranunculus acris type Ranunkeltype 1 4 0,5 0,4
Senecio type Brandbæger 3 0,0 0,3
I alt 45 72 20,6 6,9

Vådbundsurter: 
Cyperaceae Halvgræsser 1 0,5 0,0
Myrica gale Mosepors 2 2 0,9 0,2
I alt 3 2 1,4 0,2

SUM 218 1039 100 100

Uden for pollensum:
Sphagnum 1 0,5 0,0
Uidentificerede 37 329 17,0 31,7
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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.


