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Indlejning og datagrundlag
Der blev I forbindelse med udgravningerne OBM 16081, Vesterlund, udtaget to pollenprøver med henblik 
på pollenanalyse. Disse blev afleveret til Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 
Museum. Baseret på screeningen blev kun prøve X33 analyseret. Denne prøve stammer fra et bundlag i 
en stavbygget brønd, fundet i vådomradet OBM 16081 (se figur 1). Brønden blev fundet i et område med 
flere hustomter og en række velbevarende brønde. Prøver X33 stammer fra det vanddruknede lag i 
brønden på områdelokaliteten OBM 16081 (se figur 1).

Figur 1. Vådområder OBM 16081 (øverste) og et billede af prøve X33 (Kort og foto: Michael Borre Lundø).

Metode

Præparation 

Prøverne blev efterfølgende sendt til GEUS I foråret 2020 for at blive præpareret hos laboranterne 
Annette Ryge og Charlotte Olsen. Denne præparation fulgte standard pollen-præparations-procedure 
(Fægri og Iversen 1975). Afslutningsvis blev prøverne indlejret I silikonolie. 



Pollenidentifikation 

Der blev til den videregående analyse talt og identificeret et minimum af 500 pollen af terrestrisk 
oprindelse af palynolog Havananda Ombashi, ph.d. Derudover blev hvert præparat talt til ende for at 
undgå bias, der kan opstå under dækglasset. Identifikationen af pollen blev foretaget med 
bestemmelsesnøglen i Fægri & 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 mulige 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 (tørbundsurter og urter med variabel økologie) og kultiverede urter. 

Resultater 

Tabel 2 viser den totale terrestriske pollensammensætning i prøve X33. Figur 2 viser 
lagkagediagrammer af pollenindholdet fordelt i grupper, som stammer fra delsummer. 

X33
I denne prøve blev der fundet en relativ lav andel af pollen fra træer og buske (13,8%). Af disse var det 
især pollen fra El (4,6 %), Hassel (3,1%), Eg (2,2%) og Skovfyr (2,2%). Der blev også fundet en relativ lav 
andel af pollen fra dværgbuske (3,1%) i denne prøve, hvoraf størstedelen kunne bestemmes til 
Hedelyng (3%). Andelen af pollen fra tørbundsurter og urter med variabel økologi var relativt høj (78,6 
%). Af disse var det især pollen fra græsser (46,7%), der var dominerende samt en smule pollen af 
Mælkebøttetypen (8,1%), Lancet-Vejbred (4,8%), Salturtfamilien (3,3%) og Ranunkel (3,3%). Der blev 
fundet en blanding af kornpollen, herunder 2% fra Bygtype og 0,4% fra Havre eller Hvede. En andel af 
2% af kornpollen kunne ikke bestemmes nærmere.  

Laboratorie-

nummer Museums-numre Beskrivelse 
Antal 
gram Sum Lyc. Konc. 

 Antal 
uident.   % 

2020-28 3,055 11 28 4545 4 73 
2020-29 

OBM 16081 x22 
OBM 16081 x33 

Gyttja 
Sandet gyttja 1,846 48 6 55929 15 76 

Pollenbevaring 

Prøverne X22 og X33 blev indledende screenet for pollen og sporer af palynology Renée Enevold, ph.d. i 
to timer per prøve. Samtidig blev der talt tilsatte Lycopodium sporer. Disse er tilsat som tabletter med 
et kendt antal sporer. Der blev derefter udregnet en pollenkoncentration i forhold til tilsatte 
Lycopodium sporer samt en identificeringsgrad i % for at vurdere prøvens pollenbevaring.  
Tabel 1 viser resultatet af pollenscreeningen af de to prøver X22 og X33. Prøve X33 blev vurderet egnet 
efter kritier forklaret i Enevold (Vurderingsrapport, 10/11/2020).

Tabel 1. Data for de gennemsete prøver. Sum = Total terrestrisk pollensum. Lyc. = Antal talte tilsatte 
Lycopodium sporer. Konc. = Estimeret pollenkoncentration (stk. pr. gram). Antal uident. = Antal 
uidentificerede pollen. % = Identificeringsgrad i procent.



OBM 16081 Pollensammensætning X33
TYPER DANSK NAVN X33 X33%

Alnus El 25 4.6

Betula Birk 3 0.6

Corylus avellana Hassel 17 3.1

Corylus/ Myrica Hassel eller Mosepors 2 0.4

Pinus sylvestris Skovfyr 12 2.2

Quercus Eg 12 2.2

Sambucus Hyld 1 0.2

Tilia Lind 1 0.2

Ulmus Elm 2 0.4

Træer og buske 75 13.8

Calluna vulgaris Hedelyng 16 3.0

Ericaceae Lyngfamilien 1 0.2

Dværgbuske 17 3.1

Achillea type Rølliketype 1 0.2

Apiaceae Skærmblomstfamilien 8 1.5

Artemisia Bynke 1 0.2

Asteraceae Kurveblomstfamilien 6 1.1

Brassicaceae Korsblomstfamilien 1 0.2

Centaurea jacea type Alm. Knopurttype 1 0.2

Cerastium type Hønsetarmtype 7 1.3

Chenopodiaceae Salturtfamilien 18 3.3

Cichorium type Mælkebøttetype 44 8.1

Cirsium Tidsel 3 0.6

Cuscuta type Silketype 4 0.7

Dryopteris type Mangeløvtype 4 0.7

TTabel 2. Totalt terrestrisk pollenindhold og identifikationer til nærmeste taxa for prøve X33.



Filipendula Mjødurt 4 0.7

Frangula alnus type Trøsttype 2 0.4

Galium Snerre 2 0.4

Helleborus Nyserod 2 0.4

Percicaria maculosa type Fersken Pileurttype 1 0.2

Plantago lanceolata Lancet-Vejbred 26 4.8

Plantago major/media Dunet/glat Vejbred 4 0.7

Poaceae Græsfamilen 253 46.7

Polygonum aviculare type Vejpileurttype 1 0.2

Polypodium Engelssød 3 0.6

Potentilla type Potentiltype 9 1.7

Ranunculus Ranunkel 18 3.3

Trifolium repens type Hvidkløvertype 2 0.4

Urtica Nælde 1 0.2

Tørbundsurter 426 78.6

Cereale undiff. Uidenti�cerede kornpollen 11 2.0

Hordeum type / Secale cereale Bygtype eller rug 11 2.0

Triticum/Avena type Havre eller Hvede 2 0.4

Kultiverede urter 24 4.4

Terrestrisk pollensum 542 100



Figur 2. Lagkagediagram, der viser den relative fordeling af pollen i  økologiske grupper i prøve X33. 
Rest <5%  henviser til en blanding af en eller flere pollen typer med en procentdel under 5% pr. type.



Tolkning og diskussion

Den relativt lave andel af 13,8% af træpollen fra prøve X33 indikerer et åbent landskab. Da træpollen 
kan over større afstande, kunne der have været kratskov i nærområdet. Den mest dominerende 
træpollen stammer fra El (4.5%), det også kunne have trives tæt på den nærtliggende å. Landskabet 
omkring brønden var højst sandsynligt domineret af græsser (46,7%). Det relativt høje niveau af 
pollen fra Lancet-Vejbred (4,8%) kunne være tegn på forstyrrelse, som stammer fra den formodede 
handel, der fandt sted på stedet. Men på grund af den af relativt høje andel af Ranunkel (3,3%), 
Mælkebøttetype (8,1%) og Dunet Vejbred (0,7%) i kombination med græsser, kan det være tegn på 
en eng, der kan have været afgræsset (Behre 1981). Der er også  indikationer på, at korn blev dyrket 
eller håndteret i nærheden af brønden.  Det omfatter en række forskellige typer, som bygtype eller 
rug, havre eller hvede. Den mest dominerende korntype kan ikke konkluderes af pollenanalysen, da 
størstedelen af pollen ikke var i en tilstand, der kunne identificeres nøjagtigt.
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