OBM 4937, Nørrebjerg (FHM
4296/1883)

Pollenanalyse af en brøndprøve fra overgangen
mellem Yngre Romersk Jernalder og Ældre
Germansk Jernalder

Renée Enevold, ph.d.
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum
Nr. 07 2019

1

OBM 4937, Nørrebjerg (FHM
4296/1883)
Pollenanalyse af en brøndprøve fra overgangen
mellem Yngre Romersk Jernalder og Ældre
Germansk Jernalder
Renée Enevold, ph.d.

Indledning og datagrundlag
Pollenprøven, der er udtaget fra brøndlaget nederst i anlægget, havde en finkornet struktur
og havde karakter af at være vandaflejret. Alligevel viste pollenbevaringen sig at være nær
grænsen af det acceptable. Der blev aftalt med palynolog Renée Enevold, at prøven blev talt
i 10 timer, og at dette kunne danne grundlag for en tilnærmet pollenanalyse. I samme anlæg
blev arkæobotanisk materiale udtaget til 14C-datering. Denne placerer anlægget på
overgangen mellem Yngre Romersk Jernalder til Ældre Germansk Jernalder (426AD-588AD
(95.4%)).

Figure 1 Foto af hele anlægget/brønd med pollenprøve x665
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Figure 2 Nærbillede af pollenprøvens placering (↓) i det mørke, vandaflejrede lag

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 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, tørbundsurter og urter med blandet økologi, vådbundsurter samt
kultiverede urter. For hver af disse delsummer blev den procentvise andel, som delsummen
udgjorde af den totale terrestriske pollensum, udregnet. Uidentificerede pollen regnes ikke
med i den terrestriske pollensum.

NPP-identifikation
Få karakteristiske NPP-er (non-pollen palynomorphs) er genkendt og talt. NPP-er er
mikroskopiske subfossiler, der ikke er pollen, heriblandt svampesporer. Identifikationen blev
foretaget på baggrund af beskrivelser og billedmateriale i dertil henvist litteratur samt
reference-billede database opbygget under ph.d.-projekt (Enevold 2018) på Moesgaard
Museum.
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Resultater
Det ses af tabel 1 og figur 3, at opnåede totale pollensum i prøven var 143. Ud fra denne
pollensum blev den procentvise andel af hver pollentype udregnet. Desuden blev 25
gødskningsindikerende svampesporer (fordelt på fem typer) registreret, og deres
forholdsmæssige andel blev også beregnet på baggrund af den totale pollensum.

Tabel 1 Samlet tabel, der viser de rå optællinger samt den procentvise fordeling af pollen og NPP-er i prøve x665

Taxon
Alnus
Betula
Corylus avellana
Pinus sylvestris (/2)
Quercus
Salix
Tilia
Træer og buske
Artemisia
Brassicaceae
Cerastium type
Chenopodiaceae
Cichorium type
Convolvulus arvensis type
Filipendula
Plantago lanceolata
Poaceae
Polygonum aviculare type
Ranunculus
Trifolium undiff.
Urtica
Scrophularia type
Papaver
Tørbundsurter og urter med variabel økologi
Carex type
Vådbundsurter
Hordeum type
Triticum/Avena type
Hordeum type eller Secale cereale
Kultiverede urter
Total pollensum
Uidentificerede pollen
Chaetomium sp. (HdV-7A): (Geel 1978)

Dansk navn
El
Birk
Hassel
Skovfyr
Eg
Pil
Lind
Bynke
Korsblomstfamilien
Hønsetarm
Salturtfamilien
Mælkebøttetype
Ager-Snerletype
Mjødurt
Lancetvejbred
Græsfamilen
Vejpileurttype
Ranunkel
Kløver
Nælde
Brunrodtype
Valmuetype
Star type
Bygtype
Havre eller hvede
Bygtype eller rug

x665
6
1
1
6
1
1
1
17
2
1
2
1
41
2
2
3
30
2
1
1
1
1
2
92
15
15
12
6
1
19
143
20
9

x665 %
4,2
0,7
0,7
4,2
0,7
0,7
0,7
11,9
1,4
0,7
1,4
0,7
28,7
1,4
1,4
2,1
21,0
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
1,4
64,3
10,5
10,5
8,4
4,2
0,7
13,3
14,0
6,3
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Cercophora sp. (HdV-112): (Geel, Bohncke et
al. 1981)
Sporormiella (HdV-113): (Davis 2006), (van
Geel 2003), (Cugny, Mazier et al. 2010)
Sordaria type (HdV 55A): (Geel 1978)
Podospora sp. (HdV-368): (Geel, Bohncke et
al. 1981)
MM-53 (Enevold 2018)
Græsnings- eller gødskningsindikerende
svampesporer

6

4,2

2

1,4

6
1

4,2
0,7

1
25

0,7
17,5

Af lagkagediagrammet i figur 3 kan man se grupperingen af pollen i økologiske grupper.
Størstedelen af pollen stammede fra tørbundsurter og urter med variabel økologi (64,3 %).
Af disse var særligt mælkebøttetypen (28,7 %) og græsser (21 %) hyppige. Dernæst blev der
registreret næsten lige store andele af kultiverede urter (13,3 %), træer og buske (11,9 %) og
vådbundsurter (10,5 %). De kultiverede urter domineredes både af pollen af Byg-typen (8,4
%) og Havre-Hvede-typen (4,2 %). Træpollengruppen domineredes ligeligt af pollen fra SkovFyr (4,2 %) og fra El (4,2 %). Vårbundsurterne var udelukkende repræsenteret af pollen fra
Star-græsser.

x665, % af total pollensum (143)

Træer og buske
13%

12%
Tørbundsurter og urter med
variabel økologi

11%

Vådbundsurter

64%

Kultiverede urter

Figur 3 Lagkagediagram over fordelingen af pollen i økologiske nicher/grupper

Andelen af gødskningsindikerende svampesporer blev udregnet til 17,5 % i forhold til den
totale pollensum. Figur 4 viser fotos taget igennem mikroskopet af de tre hyppigste
svampesporer registreret i pollenprøven.
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Figur 4 Fotos taget igennem mikroskoet af de tre hyppigste svampeasporer registreret I pollenprøve x665. Fra
venstre: Cercophora sp., Chaetomium sp (flækket) og Sordaria type.

Tolkning og diskussion
Sammensætningen af pollen indikerer, at vegetationen omkring brønden, i perioden hvor
denne har stået åben, har været domineret af græsningsoverdrev. Dette understøttes af
hyppigheden af svampesporer, der kan være udtryk for græsning eller gødskning i den
umiddelbare nærhed af brønden, da disse sporer ikke naturligt spredes længere end få
hundrede meter fra svampens frugtlegeme (den sporeproducerende del) (Lundqvist 1972).
Disse ekskrementelskende svampe trives i kokasser el.lign. fritliggende og meget næringsrigt
substrat, og derfor kan der også være store mængder af sporerne fra disse i områder, der er
blevet gødsket med ekskrementer fra store græsædere (eks. Cugny 2010). Pollenprøven blev
præpareret efter standard pollenpræparationsprocedure, hvilket inkluderer ætsning i syre.
Dette vil i mange tilfælde bevirke, at prøven bliver fattig på NPP-er, der er mindre
modstandsdygtig overfor syrebehandling end pollen (Enevold 2018). Derfor er dette en
gunstig situation, hvor så mange svampesporer alligevel er bevaret i prøven.
Af vådbundsurter er det udelukkende Star-typen, der er repræsenteret. Af Star-græsserne er
der enkelte, der trives på tørbund, og det kan være tilfældet her, at netop disse er i prøven.
En anden mulighed for tilførsel af Star-typen er med gødskning fra kreaturer, der har græsset
i vådbundsområder, såsom våde enge eller moser (Behre 1981). Der er dog ikke registreret
andre pollentyper, der indikerer dette i prøve x665.
Der blev registreret en forholdsvis høj andel af kornpollen i prøven. Især taget i betragtning,
at kornsorterne Byg, Havre og Hvede alle er kleistogame, hvilket betyder, at de har mistet
evnen til at åbne blomsten samt producerer meget få pollen (ca. 30 pr. støvknap). Den
forholdsvise høje andel af kornpollen kan derfor indikere, at der har været arbejdet med korn
i nærheden af brønden snarere end, at der blot har været dyrket korn på de omkringliggende
marker.
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