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Introduktion
Siden 2013 har Museum Odense ved udvalgte lejligheder 
anvendt mikromorfologi for at blive klogere på 
dannelsesprocesserne bag den ofte komplekse stratigrafi, man 
støder på i byen. 

Her præsenterer vi to eksempler, hvor mikromorfologiske 
analyser sammen med kronologisk modellering har kastet nyt 
lys på byens kulturlag. 

Det ene eksempel er fra Overgade i 1000- og 1100-tallet og det 
andet er fra Elendegildets hus i 12- og 1300-tallet. 

Rapport

På kortet ses de undersøgte kulturlag ved Overgade (markeret 
med orange) og Gildehuset (markeret med grøn) samt 
placeringen af Skt. Knuds Kirke og Skt. Albani Kirke –
markeret med gråt. Den røde linje markerer Skt. Albani 
Kirkegård, som den formentlig så ud før år 1100, mens den 
sorte linje, markerer kirkegården, som den formentlig så ud 
omkring år 1200.

Overgade
Overgade udgør den østlige del af det øst-vestgående 
hovedstrøg i Odense. Den ældste belægning (FTO) er 
formentlig etableret i perioden 1056-1088 (95,4 % 
sandsynlighedsfordeling, modelleret). Den massive fyld over 
belægningen (FSF) er formentlig etableret i perioden 1072-
1112 (95,4 % sandsynlighedsfordeling, modelleret). 

Overgades ældste belægning set fra øst. De to blokprøver er 
udtaget omkring markeringen OBM10 og OBM23 fra laget 
FSF, der er dateret til perioden ca. 1072-1131 (95,4% 
sandsynlighedsfordeling, modelleret). Foto: Museum Odense, 
2016. 

Blokprøve og tyndslib, OBM 23 a. Tørvelignende materiale
bestående af husholdningsaffald og plantemateriale, der viser
tegn på sammenpresning efter aflejring af den samlede masse.
b. Sjældent bevarede fytolitter (langstrakte forgreninger).
Tyndslib OBM 10. c. Husholdningsaffald med almindelige
planterester, fækalier, brændt (fiske) knogle (bb), trækul (ch)
og d. Sjældent sete frø-rester (s). Den sorte bjælke måler 1mm.
Mikrofoto: F. Sulas.

Den kronologiske model er baseret på i alt 63 kulstof-14 
dateringer, tre dendrokronologiske dateringer og to mønter. 
Ved hjælp af prøvernes stratigrafiske relation, er der opstillet 
en model, der viser overgangen mellem de forskellige 
gadebelægninger og opførelsen af markedsboder på gaden. 
Her vises kun fasernes begyndelse og slutning.

Gildehuset
Fund af begravelser under den teglbygning, der tolkes som 
Elendegildets hus, viser at bygningen er opført på en grund 
udskilt fra Skt. Albani kirkegård. Elendegildet blev stiftet 1435 
og gildehuset nævnes 1480. Det har været formodet at grunden 
udskilles fra kirkegården med det formål at bygge gildehuset. 
De nye dateringer indikerer at grunden er udskilt mellem 1198 
og 1386 (95,4 % sandsynlighedsfordeling, modelleret) og 
dermed tidligere end stiftelsen af Elendegildet. 

Gildehuset under udgravning. Placeringen af blokprøve 
OBM20 er markeret. 

De mikromorfologiske analyser viste, at i en periode efter 
udskillelse fra kirkegården, har der været deponeret 
husholdningsaffald og latrin på grunden. Først derefter blev 
der udlagt en art forseglende lag og teglhuset blev opført. 
Analyserne viste også, at det der i felten blev opfattet som 
gulvlag med reparationer, mere nuanceret kan opfattes som 
regelmæssig fornyelse eller genopfriskning af gulvbelægningen 
i sin helhed. Hver gulvfase viste tegn på affald fra madlavning 
og komprimering på grund af færdsel inde i huset. 

I den kronologiske model over Gildehuset repræsenterer
“Phase 5585_5588” aktiviteterne forud for anlæggelsen af
teglhuset, mens de øvrige prøver stammer fra lag afsat i
teglhusets funktionstid. ”Boundary” markerer begyndelsen af
faser, overgangen mellem faser og slutningen af faser. De
lysegrå skygger er de rene kalibrerede kulstof-14 dateringer,
mens de mørkegrå er de modellerede dateringer.
Agreement Index, A, er et udtryk for hvor godt data og model
stemmer overens. A skal være over 60.

Konklusion
På trods af de positive takter, der fremgår af eksemplerne, var 
processen omkring analyserne ikke uproblematisk. En meget 
stor udfordring var at forbinde de arkæologiske tolkninger af 
lagene med de mikromorfologiske analyser. Dette kan løses 
ved at opretholde en meget nøje registrering af blokprøven og 
en meget stringent nummerering i den efterfølgende 
analyseproces samt et tæt samarbejde mellem mikromorfolog
og arkæolog. Processen vanskeliggøres, hvis blokprøven tages 
før lagene udgraves og dokumenteres, hvilket ofte vil være 
tilfældet.

En anden problemstilling er repræsentativitet. Da 
mikromorfologiske prøver repræsenterer et meget lille udsnit 
kan det være vanskeligt at argumentere for, at resultatet kan 
skaleres op til at gælde for hele laget. Dette kan imødekommes 
ved at udtage flere prøver af samme lagfølge fordelt på et 
større område. 

Sidst men ikke mindst savnes et sammenligningsgrundlag. Da 
der ikke er tradition for at foretage mikromorfologiske 
analyser i dansk byarkæologi, er det vanskeligt at 
perspektivere resultaterne fra Odense. 

Svaret på det indledende spørgsmål må derfor være: Vi ved 
ikke endnu om mikromorfologi bør være fast inventar i den 
arkæologiske værktøjskasse. Metoden bør afprøves mere 
systematisk og i større skala, før vi kan fælde en endelig dom. 
Men med erfaringerne fra Odense in mente, bør vi være i stand 
til at udvælge og anvende de mikromorfologiske analyser 
bedre og mere målrettet næste gang muligheden byder sig. 

Den mikromorfologiske analyse af gulvlag samt lag ældre end 
gildehuset. d viser en forstørrelse af det kalkholdige 
mørtelgulv. Analysen viser at lagene der gik forud for teglhuset 
var gradvist aflejrede in situ. Mikrofoto: F. Sulas. 

Ved hjælp af mikromorfologien kunne det godtgøres, at der 
ikke var tale om tilfældige, gradvise aflejringer, men om 
husholdningsaffald, der var deponeret i løbet af kort tid. 
Dermed understøttes en tolkning af det massive lag som en 
planlagt forhøjning af gadeniveauet. 


