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Indledning og datagrundlag
Museum Sydøstdanmark foretog i sensommeren 2016 en arkæologisk udgravning af et
område på den nordvestlige bred af Glumsø Sø. Der blev ved nedgravede snit langs søen
erkendt en række sedimentlag, både naturlige og kulturlag. Der blev fra snittene udtaget en
række pollenskinner med henblik på pollenanalyse. Efterfølgende blev det aftalt, at der skulle
laves kursorisk gennemsyn for pollen på syv prøver fra to af disse skinner. Det kursoriske
gennemsyn viste, at to af prøverne var egnet til videre analyse.
Denne rapport indeholder pollenanalyse af de to prøver: A8 snit 1 lag 12 og A6 snit 5 lag 5,
samt en geologisk tolkning af dannelsen af lagene langs søen.

Pollenanalyse
Metode
Pollenidentifikation
Identifikationen af pollen blev foretaget med bestemmelsesnøglen i Fagri & Iversen (1975),
beskrivelser og billedmateriale i Beug (2004) samt sammenligning med referencesamlingen
på Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, 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 følgende delsummer:
træer og buske, dværgbuske, tørbundsurter og urter med variabel økologi. For hver af disse
delsummer blev den procentvise andel, som delsummen udgjorde af den terrestriske
pollensum, udregnet. Uidentificerede pollen og tørvemos regnes ikke med i den terrestriske
pollensum.
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Resultater
Resultatet af pollenanalysen ses af figur 1, figur 2 og bilag 1. Figur 1 viser den procentvise
fordeling mellem de økologiske delsummer. Figur 2 viser fordeling af arter inden for gruppen
træer og buske. Bilag 1 viser alle fundne pollen, både antal og den procentvise andel af det
samlede antal pollen.
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Figur 1. Procentvis fordeling af økologiske delsummer i de to prøver fra KNV 00439

A8 snit 1 lag 12
I denne prøve udgør træer og buske 70,8 % af de fundne pollen, hvoraf lind er den mest
almindelige, med over halvdelen af de fundne træpollen. El, skovfyr og hassel findes også i
betydelige mængder. Tørbundsurter udgør 13,1 % af pollensummen, hvoraf græsfamilien
udgør langt størstedelen. Urter med variabel økologi udgør 15,5 %, med mangeløvstype og
mælkebøttetype som de mest almindelige. De uidentificerede pollen svarer til 13,7 % af
pollensummen.
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Figur 2. Procentvis fordeling af pollen fra træer og buske i de to prøver fra KNV 00439
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A6 snit 5 lag 5
Gruppen træer og buske udgør i denne prøve 79,4 % af den samlede pollensum. Birk er her
den mest almindelige træart, mens el og hassel også er til stede i betydelige mængder.
Mængden af tørbundsurter er meget lav i denne prøve og består af græs. Urter med variabel
økologi udgør 19,0 % og består overvejende af mangeløvstype.

Tolkning og diskussion
Som det ses af figur 1, udgør pollen fra træer og buske cirka den samme procentvise andel i
de to prøver. En træpollenandel på 70-80 % svarer til, at der i området har været en
forholdsvis lukket skov (Jonassen 1950). Det er ikke utænkeligt, at der har været lidt mere
åbent område nær søen, hvor en stor del af urterne muligvis har groet.
Den store forskel i hvilke trætyper (figur 2), der har groet på stedet, viser, at lagene hvorfra
prøverne er udtaget, stammer fra to forskellige tidspunkter, med et vist tidsmæssigt
mellemrum.
Ved aflejringen af A8 snit 1 lag 12 har skoven været en tæt urskov, hvor lind har været
dominerende og dannet en tæt skov med meget skygge. Da lind vokser bedst på tør humusrig
jord, har der på områdets mest fugtige steder nok groet fyr og elletræer, der også findes i
prøven. Normalt findes fyr og birk på de fugtigere områder i lindeskoven, indtil elletræer
ankommer og fortrænger dem (Iversen 1967). Det er derfor muligt, at laget er aflejret i sådan
en overgangsperiode. Fyrpollen kan også stamme fra fjernere afstande, da disse kan spredes
langt med vinden pga. deres fysiske udformning (Birks & Birks 1980). I underskoven har der
groet græsser og bregner af mangeløvstypen, der gror under skyggefulde forhold. Fundet af
pollen af mælkebøttetypen stammer sandsynligvis fra planter, der har groet på mere åbne
områder, f.eks. nær søbredden.
Prøven fra A6 snit 5 lag 5 viser en sammensætning, der modsat prøven fra A8 snit 1 lag 12,
hovedsagelig består af pionertræer, dvs. træer der hurtigt kan indvandre på et område og
ikke danner tæt underskov (birk, fyr og hassel). Da lagene forventes at være fra kongemosetid
eller senere, er der her ikke tale om den pionerskov, der indvandrede efter sidste istid, men
nok en pionerskov, der er opstået efter, at området på et tidspunkt er blevet ryddet for
vegetation. Dette understøttes af, at der er fundet en betydelig mængde ellepollen i prøven.
El indvandrede til Danmark omkring 9000 år før nu (Odgaard 2010), og laget kan derfor
maksimalt have denne alder. Det er ikke til at sige, om rydningen er sket ved menneskets
hjælp eller af naturlige årsager. Vegetationen i underskoven har bestået af bregner af
mangeløvstypen. Da der er tale om trætyper, der danner en lysåben skov, kan det undre
hvorfor der ikke findes flere urtepollen. Det er ikke til at sige, hvad dette kan skyldes, men
det kunne godt tyde på, at der har været en forstyrrelse af underskoven, der ikke har gjort
det muligt for urteplanter at etablere sig.
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Redegørelse af sedimentlag
Tolkningen af sedimentlagene i det udgravede område er lavet på baggrund af
sedimentbeskrivelser og skitser udført af arkæologerne under udgravningen. I udredningen
af sedimenterne er de otte snit behandlet i to grupper, område A6 og område A8. Område
A6 indeholder snittene 1, 2, 3, 4 og 5. A8 indeholder snit 1, 2 og 3, sidstnævnte er delt i to
profiltegninger.

Dannelsen af Glumsø Sø
Glumsø Sø ligger på en moræneflade, hvor jordarterne nær overfladen består af moræneler,
morænesand og grus samt ferskvandsaflejringer (GEUS Jordartkort). Søen er sandsynligvis
dannet som et dødishul ved afsmeltningen af den ungbaltiske is i slutningen af Weichsel
istiden. Et dødishul opstår ved, at et betydeligt stykke dødis isoleres fra den resterende
ismasse og dækkes af sedimenter. Sedimentlaget giver en isolerende effekt, og isen kan
herefter bestå under overfladen i flere tusinde år. Et landskab, der i slutningen af istiden har
fremstået forholdsvis fladt, vil efterhånden som isklumpen smelter få en fordybning, hvori
en sø kan dannes. Efterhånden som isen smelter, og dødishullet bliver dybere, vil kanterne
skride ned og danne udskridningslag langs siderne og på bunden. På et tidspunkt bliver
landskabet stabilt på grund af vegetationsdække, og hvis der er samlet vand i fordybningen,
vil aflejringerne på søbunden bestå af gytje og udskyllede sedimenter.

Dannelse af lag
Efter søens dannelse er der sandsynligvis blevet aflejret gytje på bunden af søen, der i dag
ligger som fine kronologiske lag på søbunden. Langs kanterne af søen har
sedimentationshistorien dog været mere rodet. Afsætningen af sedimenter i en søbreds zone
i en sø er påvirket af mange forhold som vandstanden i søen, hældningen af skrænterne
omkring søen, vegetationstæthed og vegetationstype omkring søen. Grundet bakken vest for
udgravningsområdet er der grund til at tro, at der har været en del nedskred i området, især
i starten af Holocæn, hvor bakken har været højere end i dag.

Område A6
Placeringen af de fem beskrevne snit i udgravningsfeltet A6 ses i figur 3, og profiltegningerne
findes i bilag 2.
Snittene i dette område ligger fordelt på en linje langs søbredden. Ud fra den samlede
lagtykkelse og disses sammensætning tyder det på, at der har været en lavning langs denne
linje, der har strakt sig ned mod den nuværende søbred. Det dybeste sted har formodentlig
været ved snit 2, 4 og 5.
Lagene i A6 ligger overordnet set meget pænt oven på hinanden, og aflejringen af disse må
derfor forventes at have foregået rimelig uforstyrret, både af naturlige og menneskelige
faktorer.
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Sø

Højdedrag
Figur 3. Placering af de fem snit i område A6. Kort: Museum Sydøstdanmark

De nederste lyse lag (figur 4) er formodentlig afsat i en kystzone på søbredden; denne
tolkning baseres på lagenes forholdsvis velsorterede sammensætning samt deres
kornstørrelse. Velsorterede sedimenter opstår i vand i bevægelse, hvor finere sedimenter
(silt og ler) transporteres med strømmen og bølgeaktivitet længere ude i søen pga. deres
lettere vægt. Ud fra de lyse lag i snit 5 tyder det på, at vandstandsniveauer er faldet op
gennem perioden for aflejringen af disse lag, da det nederste lag (lag 7) er fint homogent
sand, mens de overliggende lag (lag 6 og 10) er lidt grovere. Tolkningen af faldende vandstand
op gennem perioden skyldes, at de groveste sedimenter aflejres på lavest vand.
De lyse lag overlejres af et mørkt fedtet tørveagtigt lag. Dette lag er formodentlig opstået
ved, at vegetation er begyndt at gro på stedet. Dette har været muligt, hvis vandstanden er
faldet yderligere i søen, så tørv eller anden vegetation har fået fred til at vokse; dette ses især
i snit 4 og 5.

Figur 4. Snit 4 A6. Foto: Malene Kjærsgaard Sørensen
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De efterfølgende lag opefter tyder på, at området på aflejringstidspunktet for disse har været
vandfrit. Området er sandsynligvis blevet vandfrit, fordi den oprindelige fordybning på dette
tidspunkt er blevet delvist fyldt op, og sedimentoverfladen er blevet hævet til over
vandspejlet. Det kan heller ikke afvises, at vandspejlet samtidig med opfyldningen er faldet,
så fritlægningen af området fra vandspejlet er gået hurtigere. Sedimenterne aflejret på dette
tidspunkt er nedskredet materiale aflejret langs søen. Dette er sandsynligvis materiale
eroderet og transporteret fra højdedraget mod vest. Nedskridningslag er karakteristisk ved,
at de er en heterogen masse, gerne med tydelige nister og stykker af underliggende
sedimenter iblandet. Nedskredssedimenter er dårligt sorterede, da de ikke har været
vandtransporterede og er skredet over en forholdsvis kort afstand. Et andet karakteristika er,
at lagene typisk er tykkest i den lavestliggende del af fordybningen og tynder ud opefter, som
lag 4 i snit 5. Der er i nogle af lagene, der i denne rapport er karakteriseret som
nedskridningslag, fundet få forkullede kornkerner. Dette betyder nødvendigvis ikke, at
lagene er deciderede kulturlag, men at området, hvor materialet er nedskredet fra, har været
mere kulturpåvirket.
Over nedskidningslagene er der aflejret kulturlag; disse er mørkere lag med en del rester fra
menneskelige aktiviteter, så som flintafslag og trækul. Kulturlagene fremstår her med en
nogenlunde ens tykkelse gennem profilet, modsat nedskridningslagene der ofte er tykkest
mod bunden. Nogle gange kan grænsen mellem kultur- og nedskridningslag være svær at
skelne, da et kulturlag godt kan være påvirket af et nedskridningslag. Der er intet i de
aflejrede kulturlag, der tyder på, at søens vandstand har været så høj, at den har kunnet
påvirke disse sedimenter.

Område A8
Placeringen af de tre profilsnit i område A8, se i figur 5 og profiltegningerne i bilag 3. Der har,
som i område A6, været en fordybning på stedet, der gennem tiden er blevet fyldt op med

Sø

Højdedrag

Figur 5. Placering af de tre snit i området A8. Kort: Museum Sydøstdanmark.

7

sedimenter. Der er en vis forskel mellem lagene og tykkelsen af disse i de tre profiler på trods
af, at de ligger relativt tæt på hinanden. Dette viser, sammen med de generelt mere rodede
og ikke gennemgående lag i de enkelte profiler, at dette område har været mere forstyrret
end område A6. Mulige årsager til disse mere voldsomme forstyrrelser kan blandt andet
være, at skrænten op mod det højere punkt mod vest har været stejlere, og jorden derved
nemmere har kunnet skride, eller at området har været mere forstyrret af menneskelige
og/eller dyreaktiviteter.
Ud fra lag 11 nederst i snit 1 tyder det på, at der på tidspunktet for aflejringen af dette lag
har stået vand på stedet, hvori der er afsat hvidt sand med striber. Dette vand har været
rimelig uforstyrret, ellers ville striberne være blevet ødelagt. Efterhånden som vandstanden
er faldet på stedet, er der i dele af området dannet tørvevækster (lag 12). Efter dette er
området blevet tørlagt, og de efterfølgende sedimentlag (op til lag 7) er sandsynligvis blevet
afsat ved nedskridninger fra bakken. Denne tolkning laves på baggrund af disse lags
uhomogene sammensætning og formen af lagene. De efterfølgende lag er sandsynligvis
blevet afsat ved menneskelig aktivitet, formodentlig ved en blanding af nedskridning og hvad
der bevidst og ubevidst er blevet slæbt med til stedet.
Snit 2 viser næsten samme aflejringshistorie, men her er de fleste aflejringer dog præget af
nedskredskarakteristika. At der ikke ses direkte vandafsatte lag nederst i dette snit kan
skyldes, at fordybningen her ikke har været dyb nok til, at der har kunnet stå vand på stedet.
Striberne af jernudfældninger i de nederste lag kan være dannet ved, at det overfladenære
grundvand har stået højt på stedet i en periode, sikkert samtidig med at vandaflejringerne er
blevet afsat i bunden af snit 1. Lagene 7 og 16, hvori jernudfældningerne findes, kan enten
være moræne afsat på stedet, eller morænemateriale der er skredet ned fra højereliggende
områder, måske før vegetationen blev så udbredt på stedet, at den kunne holde på
sedimentet. Den stribede struktur i lag 11 (figur 6) og 15 kunne dog godt tyde på, at der på
dette sted har stået vand i en periode. Om dette vand har været i kontakt med søen, og det
mellemliggende sediment efterfølgende er blevet eroderet eller gravet væk, eller om det har
været et isoleret lille vandhul, er ikke til at sige. De efterfølgende lag opefter virker meget
blandede og med en del trækul, der tyder på, at disse lag er kulturpåvirkede.

Figur 6. Lag 11 snit 2 A8. Foto: Malene Kjærsgaard Sørensen
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Snit 3 er delt i to profiltegninger, en på hver side af en kloaknedgravning. Snittet på vestsiden
af nedgravningen (T6) består af nedskridningssedimenter, der indeholder blandinger af flere
forskellige sedimenttyper. Opefter ser de ud til at blive kulturpåvirkede fra omkring lag 5,
blandt andet med nister af trækul. I snittet på østsiden af nedgravningen (T7) ligger lagene
rimelig horisontalt og har cirka samme tykkelse og strækker sig gennem hele profilet. Dette
tyder på, at aflejringen af disse lag er foregået mere roligt og ikke ved voldsomme
nedskridninger. Lag 10 med fint sand med sten kunne godt tyde på, at der her har været tale
om kystzone, hvor finere materiale er blevet skyllet væk. I perioden, hvor dette lag er aflejret,
er vandstanden sandsynligvis faldet, og en form for vegetation har taget over, og der er
blevet dannet tørveaflejringer. Den forholdsvis homogene fremtoning af lag 9 og 12 tyder på,
at vandstanden igen er steget på dette sted i en periode. De efterfølgende lag opefter fra lag
7 tyder på, ud fra deres sammensætning, at der her er tale om kulturlag, disse er sandsynligvis
aflejret efter, at området er blevet tørlagt igen.

Sammenfatning
I perioden, hvor de nederste blotlagte lag er blevet afsat, har området for udgravningen
været fugtigt og til tider en del af søen. Dette ses som velsorterede sedimenter fra perioder,
hvor området har været vanddækket og tørveagtige aflejringer fra perioder med tørlagt men
fugtig tilstand. En del af materialetilførslen til området i perioden, hvor det var sødomineret,
er sandsynligvis blevet tilført ved nedskridning af sediment. Dette sediment er med vandets
kraft blevet sorteret og derved blevet en homogen masse. Efterhånden som materiale fra
højdedraget er skredet ned, og der har været en vis vegetativ tilvækst, er fordybningen blevet
opfyldt og vandet fortrængt fra området. Dette har givet mulighed for, at nedskridningerne
er blevet liggende usorteret på stedet, og mennesket efterhånden har kunnet gøre sit indtog
på det sønære område.
Nedskridninger ses normalt, når et område er blottet for vegetation. Dette ses tit i starten af
Holocæn, inden vegetationen bliver etableret. Dette er ikke tilfældet her, da de to
undersøgte pollenprøver begge stammer fra tørveagtige lag, der begge er ældre end de
markante nedskridninger og viser et landskab domineret af træer. Derfor er disse
nedskridninger sandsynligvis sket pga. en form for menneskelig aktivitet, der har ryddet
området, eller naturbrande.
De to undersøgte pollenprøver stammer som nævnt ovenfor begge fra tørveagtige lag, der
formodentlig er dannet ved, at vandstanden på stedet er blevet så lav/forsvundet, at en form
for vegetation har kunnet etablere sig. Den vidt forskellige sammensætning af træpollen i de
to prøver viser, at de stammer fra lag, der ikke er aflejret samtidig. Dette betyder, at de to
områder A6 og A8 ikke er blevet tørlagt samtidig. Det er ikke ud fra pollensammensætningen
muligt at sige, hvilket af de to undersøgte lag, der er aflejret først.
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Konklusion
Det undersøgte område har tilbage i tiden været dækket af vand i en periode. Nedskridninger
og tilvækst i vegetation har gjort, at området er blevet tørlagt. Pollenundersøgelsen af de to
tørveagtige lag i området i A6 og A8 viser, at denne tørlægning ikke har fundet sted samtidig.
Området har i begge perioder for tørveaflejringen været præget af skov, dog med vidt
forskellig sammensætning. I A8 viser pollenanalysen, at der har været klimaksskov, med lind
som den dominerende træart, mens A6 laget er aflejret i en mere pionerpræget skov med
især birk. Tilstedeværelsen af el i denne prøve viser, at der ikke er tale om den først
indvandrede skov i Holocæn, men nok en senere tilgroning af området efter en periode, hvor
skoven har været ryddet.
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Bilag 1
Pollenantal og procentvis fordeling KNV 00439
Taxon
Træer og buske
Betula
Tilia
Alnus
Corylus avellana
Pinus sylvestris
Acer
Quercus
I alt

Dansk navn
Birk
Lind
El
Hassel
Skovfyr
Løn familien
Eg

Dværgbuske
Calluna vulgaris
Ericaceae
I alt

Hedelyng
Lyngfamilien

Tørbundurter
Poaceae
Chenopodiaceae
Pteridium
Rumex acetosa type
I alt

Græsfamilen
Salturtfamilien
Ørnebregne
Alm. Syretype

Urter med variabel økologi
Dryopteris type
Mangeløvtype
Cichorium type
Mælkebøtte type
Brassicaceae
Korsblomstfamilien
Filipendula
Mjødurt
Corylus/ Myrica
Hassel eller mosepors
Cyperaceae
Halvgræsser
Plantago lanceolata
Lancetvejbred
Senecio type
Brandbæger
I alt
SUM
Uidentificerede
Uden for pollensum
Sphagnum

Tørvemos

A8 snit 1 A6 snit
lag 12
5 lag 5
1
208
65
16
60
1
1
352

2
1
3

223
1
46
55
10

% A8
snit 1
lag 12

% A6
snit 5
lag 5

335

0,2
41,9
13,1
3,2
12,1
0,2
0,2
70,8

52,8
0,2
10,9
13,0
2,4
0,0
0,0
79,4

0

0,4
0,2
0,6

0,0
0,0
0

12,1
0,4
0,4
0,2
13,1

1,7
0,0
0,0
0,0
1,7

16,6
1,4
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0

60
2
2
1
65

7

30
33
5

70
6

7

3
2
2
2
77

80

6,0
6,6
1,0
0,0
0,6
0,4
0,4
0,4
15,5

497

422

100

100

68

56

13,7

13,3

7

3

1,4

0,7

4

13

Bilag 2
Profiltegninger område A6 (Kilde: Museum Sydøstdanmark)
Snit 1

14

Snit 2

15

Snit 3

16

Snit 4

17

Snit 5
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Bilag 3
Profiltegninger område A8 (Kilde: Museum Sydøstdanmark)
Snit 1

19

Snit 2

20

Snit 3 T6

21

Snit 3 T7
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