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Indledning og datagrundlag
Ved udgravningen af lokaliteten Ceres, FHM 5260, blev der udtaget en 
række prøver fra en profil med henblik på pollenanalyse. Fire af disse prøver 
blev udvalgt og sendt til præparation hos laborant Helle Holbek på NNU. 
Det efterfølgende kursoriske gennemsyn viste, at alle fire prøver var egnet 
til analyse. Der blev herefter bestilt fuld analyse af to af prøverne (X302 og 
X303).

De to prøver er udtaget i to forskellige lag, dog med relativ kort indbyrdes 
afstand (figur 1). X302 er udtaget i toppen af et tøvelag, mens X303 stam-
mer fra bunden af lerlaget, der overlejrer tørven. Formålet med analysen er 
at undersøge, om der ses en ændring i vegetationen i de to prøver, og hvor-
vidt ændringen i sedimenttypen kan forklares med de eventuelle ændringer, 
der ses i vegetationssammensætningen. 

X302
X303

Figur 1. Pollenprøve X302 og X303´s placering i profilen
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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 arter 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.   

Resultat
Den procentvise fordeling af de forskellige økologiske delsummer i de to 
prøver ses i figur 2. Pollenantal og procenter fra de enkelte pollentyper ses 
i bilag 1.
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Figur 2. Procentvis fordeling af de økologiske delsummer i X302 og X302 FHM 5260

X302
Der blev i denne prøve identificeret 414 pollen. Gruppen træer og buske 
udgør 17,6 % af den samlede terrestriske pollensum. Fyr er mest almindelig 
i denne gruppe med 8 % af pollensummen. Eg udgør 3,9 %, birk 2,7 % og 
hassel 1,2 %. Gruppen tørbundsurter og urter med variabel økologi udgør 
72,9 %, hvoraf langt de fleste pollen er fra græsfamilien (53,6 %). Ud over 
græs er der blandt andet fundet pollen fra salturtfamilien (4,1 %), lancet-
vejbred (3,9 %), mælkebøttetype (2,2 %), mangeløvtype (2,2 %), bynke 
(1,7 %) og alm. syretype (1,7 %). Vådbundsurter udgør 8,9 %, hvoraf halv-
græsser er dominerende (8,5 %). Der blev i prøven fundet et pollenkorn af 
bygtypen. De uidentificerede pollenkorn svarer til 18 % af pollensummen. 
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X303
I denne prøve blev der identificeret 426 terrestriske pollenkorn. Træer og 
buske udgør 14,1 %, hvoraf fyr udgør 4,9 %, hassel 3,5 % og el 3,3 %. Der 
er fundet fire pollen fra bøg svarende til 0,9 %. Tørbundsurter og urter 
med variabel økologi er også den mest dominerende gruppe i denne prøve 
med 85,0 %. Græs er mest almindelig med 50,2 %, men der er også fun-
det betydelige mængder af mælkebøttetype (14,8 %), salturtfamilien (6,1 
%), lancetvejbred (5,4 %) og vejpileurt type (2,3 %). I denne prøver udgør 
vådbundsurter kun 0,7 %, og der er kun fundet ét kornpollen (bygtype eller 
rug). Antallet af uidentificerede pollenkorn svarer til 20 % af pollensum-
men. 

Tolkning og diskussion 
Sammenlignes fordelingen af delsummer i de to prøver, ses det, at den stør-
ste forskel ligger i andelen af vådbundsurter, der i X302 udgør 8,9 %, mens 
de i X303 kun udgør 0,7 %. For de øvrige delgrupper er fordelingen cirka 
den samme. Sammenholdes dette med forskellen mellem de to sedimentty-
per, ses det, at X302 består af tørv, mens X303 stammer fra et lerlag. Denne 
forskel i sedimenttype hænger godt sammen med forskellen i antallet af 
vådbundsurter. Aflejringen af tørv sker ofte i moser, og derfor er det sand-
synligt, at halvgræsser og andre vådbundsurter har groet på stedet under 
disse fugtige forhold. Ved aflejringen af det overliggende lerlag har området 
ikke længere været mose eller en andet lignende vegetationstype, og derfor 
har vådbundsurterne ikke kunnet gro på stedet længere. Forekomsten af ler 
på stedet tyder på, at stedet på dette tidspunkt enten har været dækket af 
rimelig roligt vand, hvor ler har kunnet aflejres, eller at området blev over-
skyllet med jævne mellemrum ved oversvømmelser, hvor vandstanden kom 
over normal vandføring. Ved sådanne events kan finkornet materiale der 
transporteres i vandet være blevet aflejret på stedet.  

Træandelen i de to prøver er forholdsvis lav med henholdsvis 17,6 % 
og 14,1 %, hvilket ifølge Jonassen (1950) repræsenterer et åbent landskab 
med spredt trævegetation. Sammensætningen af træpollen, hvor en stor del 
af dem udgøres af fyr, kunne tyde på, at en del af disse pollen stammere 
fra fjernere områder, såkaldte baggrundspollen, da fyrpollen med sine to 
luftsække kan transporteres langt med vinden (Figur 3). Sammenlignes pol-
lendiagrammet med pollendiagrammer fra Lystrup Enge (Enevold 2005) 
og Brabrand Sø (Iversen 1941), ses det, at mod slutningen af neolitikum, 
udgjorde træpollen disse to steder en langt større andel af de fundne pol-
len end ved lokaliteten Ceres. Dette kunne tyde på, at området omkring 
udgravningsfeltet på aflejringstidspunktet har været mere lysåbent end an-

Figur 2. Fyrpollen i X302 FHM 
5260

Figur 3. Græspollen i X302 
FHM 5260

Figur 4. Pollen af salturtsty-
pen i X303 FHM 5260
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dre steder i Århusområdet, evt. pga. et svingende vandniveau eller anden 
forstyrrelse. Det er dog svært at lave en helt nøjagtig sammenligning, da 
aflejringstidspunktet for lagene ikke kendes med sikkerhed, og den store 
forskel i pollensammensætningen mellem de forskellige lokaliteter ikke gør 
en relativ datering via pollensammensætning mulig. 

Urtevegetationen i de to pollenprøver tyder på, at området har været præ-
get af en vis forstyrrelse af vegetationen på aflejringstidspunkterne. Den sto-
re mængde græspollen sammen med forekomsten af lancetvejbred tyder på, 
at der blandt andet har været en form for græsning i området. Især i X303 
er mælkebøttetypen meget almindelig (14,8 %). Denne plantegruppe er 
en typisk indikator på forstyrrede jorder som ruterater. Den store stigning 
der ses i mælkebøttetype fra X302 til X303 tyder på, at området har været 
mere forstyrret på tidspunktet for aflejringen af lerlaget i forhold til tørven. 
Salturtfamilien, der også er fundet i betydende mængde, vokser naturligt 
kun langs kyster, og under menneskelig påvirkning på forstyrrede jorder 
(Iversen 1941). Da begge miljøtyper kan have været tilfældet her, er det på 
baggrund af fundet af denne type derfor heller ikke muligt at afgøre, om der 
er tale om menneskelig eller naturlig forstyrrelse. Det er dog ikke utænkelig, 
at hvis området har været udsat for periodevise oversvømmelser, vil planter, 
der er tolerante overfor forstyrrelse, trives her. 

Ud fra fundet af ét kornpollen i hver prøve kunne det tyde på, at dyrk-
ningen af korn på dette tidspunkt har fundet sted i nærområdet. Da der 
dog kun er tale om et korn per prøve, kan dette ikke fastslås med sikkerhed. 
Kornpollenet fundet i X302 er af bygtypen, mens det i X302 er enten byg-
type eller rug. Da rug først er fundet i Danmark i yngre bronzealder, er det 
dog højst sandsynlig, at der her er tale om bygtype.  Dette stemmer godt 
overens med, at byg sandsynligvis var en af de mest almindelige afgrøder i 
forhistorien (Robinson 1994). 

Konklusion
Pollensammensætningen i de to prøver er forholdsvis ens. Den største for-
skel ligger i andelen af vådbundsurter, hvilket understøttes af sedimentty-
pen. Ved aflejringen af X302 har der på stedet formodentlig været et sumpet 
moselignende område, mens landskabet omkring har været åbent og domi-
neret af græsser og andre urter, der trives under forstyrrede forhold. Ved af-
lejringen af X303 er området blevet vanddækket, enten af konstant rimelig 
roligt vand, eller af oversvømmelser under høj vandstand. Området har på 
dette tidspunkt stadig været åbent, og det  tyder på, at området har været 
udsat for en større forstyrrelse, da især mælkebøttetype er meget almindelig 
i denne prøve. Om denne forstyrrelse skyldes en naturlig eller menneskelig 
forstyrrelse er ikke til at sige. Der er dog umiddelbart intet, der tyder på, at 
ændringen af aflejringstypen er forsaget af mennesket.
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Bilag 1. Antal og procentfordeling for pollentyper
Taxon Dansk navn X302 X303 X302 % X303 %

Træer og buske:

Alnus El 1 14 0,2 3,3

Betula Birk 11 3 2,7 0,7

Corylus avellana Hassel 5 15 1,2 3,5

Fagus sylvatica Bøg 1 4 0,2 0,9

Pinus Fyr 33 21 8,0 4,9

Quercus Eg 16 1 3,9 0,2

Sambucus Hyld 1 0,2 0,0

Tilia Lind 2 2 0,5 0,5

Ulmus Elm 3 0,7 0,0

I alt 73 60 17,6 14,1

Dværgbuske:

Calluna vulgaris Hedelyng 1 0,2 0,0

I alt 1 0,2 0,0

Tørbundsurter og urter med variabel økologi:

Achillea type Røllike type 2 3 0,5 0,7

Apiaceae Skærmblomstfamilien 1 0,0 0,2

Artemisia Bynke 7 1 1,7 0,2

Brassicaceae Korsblomstfamilien 1 3 0,2 0,7

Caryophyllaceae Nellikefamilien 2 0,0 0,5

Chenopodiaceae Salturtfamilien 17 26 4,1 6,1

Cichorium type Mælkebøtte type 9 63 2,2 14,8

Dryopteris type Mangeløvtype 9 6 2,2 1,4

Fallopia convolvulus Pileurt 1 0,0 0,2

Filipendula Mjødurt 3 0,7 0,0

Lychnis type Lychnis type 1 0,0 0,2

Plantago lanceolata Lancetvejbred 16 23 3,9 5,4

Plantago major/media Dunet/glat vejbred 1 0,0 0,2

Plantago undiff. Vejbred 1 0,0 0,2

Poaceae Græsfamilen 222 214 53,6 50,2

Polygonum aviculare type Vejpileurttype 2 10 0,5 2,3

Pteridium Ørnebregne 1 0,2 0,0

Ranunculus acris type Ranunkel 1 1 0,2 0,2

Rumex acetosa type Alm. Syretype 7 1,7 0,0

Rumex acetosella Rødknæ 1 0,0 0,2

Saxifraga hirculus type Gul Stenbræktype 1 0,0 0,2

Scleranthus Knavel 1 0,2 0,0

Senecio type Brandbæger 4 2 1,0 0,5

Trifolium undiff. Kløver 1 0,0 0,2

I alt 302 362 72,9 85,0

Forsættes på næste side
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Taxon Dansk navn X302 X303 X302 % X303 %
Vådbundsurter:

Cyperaceae Halvgræsser 35 3 8,5 0,7

Rhinanthus type Skjaller type 1 0,2 0,0

Typha latifolia Bredbladet dunhammer 1 0,2 0,0

I alt 37 3 8,9 0,7

Kultiverede urter:

Hordeum type Bygtype 1 0,2 0,0

Hordeum type eller Secale 
cereale

Bygtype eller rug 1 0,0 0,2

I alt 1 1 0,2 0,2

Sum 414 426 100,0 100,0

Udenfor pollensum:

Sphangnum Tørvemos 2 4 0,5 0,9

Ukendt spore 1 0,2 0,0

Uidentificerede 88 109 18,0 20,0

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 natudvidenskabelig tilgangsvinkel. 
Heriblant 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.mo-
esgaardmuseum.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.


