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Abstract
What happened to the people in the bogs, and will we ever know why? This paper will 
try to answer this by studying cases from the bronze-to-Iron age in the North of Europe, 
by applying forensic, historic and criminological methods. In my paper I have conclu-
ded that there is not a single motive to why the people in the bog were murdered. Ho-
wever I have determined that they were all murdered.
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1. Inledning

”The deserter and the traitor are hanged on trees. The coward, the shrinker and the 
vicious are drowned in swamps under a cover of hurdles.” 

(Cornelius Tacitus C.90 e.kr) 

Citatet ovan är nedskrivet av Cornelius Tacitus 55-120 e.kr, en romersk historiker och 
statsman som tillhörde senatorståndet under det första århundradet vars tolkningar av 
germanerna fortfarande används som källor till arkeologisk forskning. 

De förhistoriska kropparna nedsänkta i våtmarker, så kallade mossmänniskor eller 
mosslik, har sedan de upptäcktes fascinerat såväl forskare som gemene man. I tusentals 
år har många av dem vaggats i dvala i den syrefattiga myren, vilket lett till att de har  
bevarats med såväl naglar som hår. I många av fallen har deras hår antagit en roströd 
nyans på grund den höga järnhalten i vattnet. 
De flesta av de bevarade kropparna är från yngre bronsåldern till äldre-järnåldern, alltså 
med en tidsram från ca. 1100 f.kr-200 e.kr. I en tid då vi anser att begravning och gu-
datro har varit mycket stark. Under denna period har människorna om vartannat kreme-
rats eller haft jordliga begravningar. Vi kan även utläsa, av de fynd som påträffats, att 
begravningscermonin  haft stor betydelse. Detta går bland annat att se på de gravgåvor 
som den döde fått med sig eller hur hon positionerats i graven. I de flesta fall av mosslik 
har de hittats nakna, dumpade, utan gåvor eller tillbehör och utsatta för så kallat över-
våld. 

Sedan flera år tillbaka har jag haft ett brinnande intresse för historia, kriminolog och 
forensik, tre grundpelare som jag valt att bygga min uppsats kring. Jag anser att vi kan 
lära oss någonting om vår inställning till brott och straff idag genom att studera vårt för-
flutna och reflektera över ambivalensen i begrepp som norm och etik. Huruvida männi-
skan må ha förändrats psykologiskt genom tiden kan vara svårt att veta då mycket vi gör 
och tycker ofta styrs av vår samtids kollektiva syn. Jag anser dock att det finns några 
känslor hos oss människor som alltid är med oss och som är oberoende av normer, 
strukturer och kultur. Nämligen: Kärlek, attraktion, ilska, hat, glädje och sorg. 
Utifrån ett kriminologiskt, forensiskt och historiskt perspektiv hoppas jag komma ett 
steg närmare mossmänniskornas våldsamma död. 
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2. Syfte och frågeställning

Det har sedan länge funnits en föreställning om att de kroppar från brons-och järnåldern 
som hittats i mossar har offrats i kultaspekt, att de varit en del av en ritual som inneburit 
offrande av föremål och djur till gudar och övriga väsen, eller att de varit straffade kri-
minella. 

Min idé är att ta en närmare titt på de områden där flest mosslik har påträffats och även 
se dem som en del av en kontext, någonting jag kan känna att tidigare arkeologer missat 
då man gärna endast lyfter fram de mest spektakulära fynden. Dessutom vill jag ta en 
närmare titt på statsmannen Cornelius Tacitus vittnesskildringar av germanernas lever-
ne. Tanken är att genom att se till olika parametrar av tidigare forskning av mossmänni-
skor, vittnesskildringar, straffhistoria, kriminologi och forensiska undersökningar, för-
söka förstå varför just dessa individer fått möta en så våldsamt död och vad de kan ha 
haft för social roll i samhället. Mitt huvudsyfte med uppsatsen är att fastställa eller avslå 
om det finns en gemensam parameter mellan mossliken utöver de uppenbara att de 
bragts om livet samt vad de betyder i sin kontext. 
Utöver de mosslik som jag har valt att studera är min tanke att jämföra dessa också med 
andra mosslik funna i deras närområde. Mitt syfte är att komma ett steg närmare de so-
ciala konstruktioner som lett till mossmänniskornas död samt avfärda eller bekräfta om 
de har blivit mördade. 

Jag har valt ut 8 mosslik där två är funna tillsammans och två andra har genomgått nog-
granna forensiska analyser medan resterande kroppar legat ensamma. Tanken är att un-
dersöka deras likheter och skillnader. Vad är gemensamt för dem, och vad skiljer dem 
åt? Samt undersöka relationen till övriga kroppar funna i deras närområde, och om det 
kan finnas ett samband mellan dem. Mina huvudfrågor är: 

1. Är det möjligt att utifrån Tacitus skildringar avfärda eller bekräfta tidigare teorier 
om motivet till mossmänniskornas öde? 

2. Kan vi utläsa någonting av att studera de platser där flest mosslik påträffats? 

3. Går det att svara på vad som hänt mossliken? Vilka likheter och skillnader finns 
det? 
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3. Metod och teori

Det finns två populära teorier kring vad som hänt människorna i mossen; att de blivit 
straffade för kriminella handlingar eller offrade i religösa syften, varav den första teorin 
bygger på den någorlunda samtida statsmannen Tacitus vittnesskildringar av german-
stammarna, och den andra på arkeologen Elise Thorkildsen tolkningar av förhistoriska 
gudomar och P.V Globs undersökning av Tollundmannen på 50-talet. 

Jag har valt att använda mig av en främst kvantitativ arkeologisk metod som krävs då 
man ska studera forensisk och förhistorisk data, men även psykologisk kvalitativ metod 
i form av att även vara uppmärksam på avvikelser och skapa en förståelse för mitt mate-
rial och inte bara en förklaring av datan (Anglöw, Johnsson 2012:61,62). 
För att uppnå detta har jag valt att läsa x antal litterära verk och artiklar för att skapa 
mig en bild av det förhistoriska livet, samt vad dessa våtmarker kan ha haft för betydel-
se för omgivningen och för människorna. För att få en så täckande bild som möjligt har 
jag även läst om rättsmedicinska skador ur SKL’s handbok om Kriminalteknik samt oli-
ka typer av avrättningsmetoder som används genom historien och tagit hjälp av soci-
alpsykologiska modeller för att få en insikt i människans kollektiva beteende. 

En teori som jag har och utgår ifrån är att dessa individer blivit straffade men de verkar 
ha olika Modus Operandi, med andra ord, tillvägagångssättet de har mött döden på och 
motivet till varför. 
I litteraturen om mossmänniskorna verkar det finnas en konflikt i att det antingen måste 
vara människooffer eller kriminella. Detta tror jag inte är fallet och min tanke är att ge-
nom forensiska, kriminologiska och historiska resonemang lyfta det faktum att demo-
grafin i många av fallen är mycket olika varandra, vilket kan indikera att de dödats i helt 
olika syften under flera omständigheter. 

En annan populär tolkning är att mossmänniskorna i någon mening haft ett ”avvikande 
beteende” eller deformation. Till exempel har fallen med två uppsättningar män nedlag-
da bredvid varandra, nästan omfamnandes, tolkats som ett straff för deras homosexuali-
tet och de yngre människor som hittats har i många fall varit sjuka eller haft fysiska 
funktionshinder (Aldhouse-Green 2015:25, 93). 
Med mina frågeställningar som riktlinjer och min litteratur, så som Miranda Aldhouse-
Green, Cornelius Tacitus, P.V Glob och diverse andra, som utgångspunkt är tanken att 
försöka få ett så sammanhängande och uppklarande material som möjligt att analysera 
och förhoppningsvis ta ett kliv närmare människorna i mossens öde. 
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4. Forskningshistorik

En historisk källa som mycket av teorierna kring mossliken bygger på är den romerska 
statsmannen Cornelius Tacitus verk ”Germania”, som publicerades kring år 98 e.kr. I 
detta verk beskriver han folkstammen germanerna och deras leverne, samt hur de straf-
fade människor genom att sänka ned dem i mossar (Tacitus 2005: 8, 36). 

I Europa under slutet av 1500-talet uppstod ett ökat intresse för forntiden. Detta tog 
form genom privata samlingar av materiella fynd som ligger till grunden för den så kal-
lade antikvarianismen (Dark 1995:3,4). 
Det första europeiska omnämnda mossliksfallet var det av en man i Nederländerna som 
hittades under en torvläggning år 1654. Han beskrivs i skildringar av sin samtid ha varit 
död men orörd och stor som Hercules (Van der Sanden 1996: 38). 

En tidig forskare av mossliken var Johanna Mestorf (1828-1909). Hon blev en utav de 
första att lägga fram förslag över att registrera mossliken och gjorde så 1871, 1900 samt 
1907. Då hon undersökte 12 mosslik för registrering 1871 konstaterade hon, med Taci-
tus som källa, att de var kriminella och att de hade mördats. Vid år 1900 hade antalet 
mosslik stigit till 21 stycken och i slutet av 1907 var hon uppe i 52 registrerade kroppar 
(Lund 2002: 33-35). 
Rättshistorikern Karl Von Amira (1848-1930) fortsatte i samma spår som Mestorf och 
efter att år 1922 ha undersökt Tacitus ”Germania” kommit fram till att det utan tvekan 
rörde sig om straffade kriminella (Lund 2002: 34,35). 

Efter Amiras betraktelser tog mosslikens historia en ny vändning då arkeologen Elise 
Thorvildsen (1916-1998) föreslog år 1952 att mossliken kunde ha varit människooffer 
och mördats i gudatro under ritualistiska omständigheter. Denna uppfattning härrör från 
att man i mossar runt om i Västeuropa hittat djurben, brutna vapen och smycken som 
har tolkats som offergåvor. Denna teori byggde även arkeologen P.V Glob vidare på och 
gav år 1965 ut den något romantiserande boken ”Mosefolket” (Lund 2002: 35,36). 
Det är P.V Globs och Thoryildsens tolkningar som från 60-talet och framåt ligger till 
grund för den ritualistiska inriktningen som har kommit att dominera den moderna 
forskningen kring mossliken ända fram tills 2001-2004, då en doktor vid Köpenhamns 
biologiska institution Niels Lynnerup och hans team valde att göra avancerade forensis-
ka undersökningar av Grauballemannen och Tollundmannen. 
Det hade redan på 60-talet gjorts liknande forensiska undersökningar av dessa två moss-
lik men på grund av bristande C-14 analyser och bortkommet material kunde inte myc-
ket konstateras.  

På senare år har det utkommit några mer populärvetenskapliga litterära verk som be-
handlar mossliken och vad som kan ha hänt dem, bland annat av philologisten Allan A. 
Lund och arkeologen Miranda Aldhouse-Green. De tar båda upp både kultaspekter och 
möjliga rättsvetenskapliga perspektiv i sina analyserande verk om vad som kan ha hänt 
människorna i mossen. 
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5. Tacitus, germanerna och människorna i mossen

I nord-västra Europa hade kelterna haft stora områden kring nuvarande Belgien och 
Tyskland, men under 200-talet BC började andra germanstammar ta över områdena 
kring Nordsjön och även ta sig ned mot Rom (Tacitus 2005: 11). 
Det finns ett antal så kallade vittnesskildringar av germanernas framväxt under järnål-
dern och kring Kristi födelse. Dessa är nästan uteslutet skrivna av romerska statsmän så 
som Julius Caesar, Marcus Tullius Cicero eller Cornelius Tacitus. 
Det är Julius Caesar (100 f.kr- 44 e.kr) som är först med att dra en gräns mellan kelterna 
och germanerna. Han är även en utav de första statsmän att försöka förklara dessa folk-
grupper i sin skrift ”Commentarii de bello Gallico”. Där han beskriver att german-
stammarna består av händigt folk med små hästar som inte tillåter import av vin för att 
de gör människor svaga och handlingsförlamade (Tacitus 2005: 12-13). 
Han fortsätter att beskriva hur naturen är en centralpunkt i germanernas liv och att de 
inte gärna bygger städer, utan vill ha naturen nära sig. Någonting som även Tacitus 
kommer att beskriva i sin bok ”Germania” (Fridh 1963: bok 4, kap 2, 3). I sjätte bandet 
av ”Commentarii de bello Gallico” beskriver Caesar att germanerna är relativt ointres-
serade av att offra och inte har några druider närvarande vid sina gudstjänster och precis 
som Tacitus beskriver Caesar germanerna som sexuellt återhållsamma och jämlika men 
ytterst krigslystna (Fridh 1963: bok 6, kap 22, 23). 

Tacitus besitter dock en utav de mest detaljerade beskrivningarna av germanerna och för 
att förstå hans syn på dem, är det nödvändigt att få en uppfattning om vem han var. 
Cornelius Tacitus föddes omkring år 56 och eftersom hans sista arbete färdigställdes 
117 e.kr tror man att det var däromkring som han dog. Han kom från en ridderlig familj 
och gifte sig tidigt för att kunna ta ut sin ämbetskandidat (Önnerfors 2005: 7-8). År 98 
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e.kr publicerade han sitt verk ”Germania” och denna har av forskarvärlden både ansätt 
innehålla trovärdiga tolkningar av germanerna och beskrivningar som ha kunnat att be-
visas i arkeologiskt material, men också att detta verk fungerat som en ”etisk spegel” till 
romarna själva (Kaliff 2005: 74, 79). 

I ”Germania” anser Tacitus att germanerna är urinvånarna av sitt land och gärna inte 
blandar upp sig med andra kulturer. Han beskriver dem som bastanta och blåögda och 
att de inte har något större intresse av pengar. Kvinnorna beskrivs som modiga och att 
de är med i fält för att ta hand om männens krigsår, ”de är varken rädda eller tveksamma 
över att göra så” skriver han (Tacitus 2005: 29,32, 33). 
Enligt Tacitus betraktar germanerna sina kvinnor nästan gudalikt, de är högt aktade och 
verkar ha någonting gudomligt över sig. Kvinnor och män har också ungefär samma 
kläder och frisyrer och blir vuxna vid samma ålder. Sent, skriver han. I Rom under den-
na tid blev pojkar män vid 17 års ålder (Tacitus 2005: 41, 43), (Aldhouse-Green 
2015:174, 175). 

5.1 Straff och död

Den första beskrivningen av straff och död hos de germanska stammarna dyker upp i 
kapitel 12. Tacitus förklarar att deras syn på brottet står i relation till de straff som de får 
och ofta döms man till böter i form av att ge ifrån sig ett antal hästar. Enligt Tacitus har 
germanerna ett slags ting som utfärdar domen och i dessa ting väljer man också höv-
dingen som ska leda stammen (Tacitus 2005: 36). 
Det kanske mest signifikanta Tacitus skriver är följande: 

”…The traitor and the deserter are hanged on trees, the coward, 
the shrinker and the unnaturally vicious are drowned in swamps, 

under a cover of hurdles…”  

Han fortsätter förklara att med detta menar germanerna att de som utfört våldsamma 
handlingar ska publikt straffas (genom hängning) och de som av skamlig börd straffas 
ska avrättas i tystnad (Aldhouse-Green 2015:174, 175). 

Det mest  intressanta med denna betraktelse är avsnittet som beskriver att de som begått 
skamliga brott dränks i våtmarker och täcks av pinnar. Många av mossliken är nämligen 
behandlade på detta sätt, men många mosslik har också blivit hängda eller avrättade på 
annat vis innan de lagts ned i mossen, och i ett flertal fall har de fått utstå både övervåld 
och tortyr (Lund 2002: 31, 49). 
Angående människooffer skriver Tacitus i kapitel 9 att den gud de dyrkar mest är solgu-
den Merkurius och att de offrar djurben till denne och även till Isis, men någonting mer 
specifikt angående människooffring nämns inte (Önnerfors 2005: 34, 69). 
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6. Presentation av de utvalda mossliken

6.1 Grauballemannen

En utav de mest omtalade mossliken är den så kallade Grauballemannen som återfanns 
av en jordbrukare, nära Silkesborg på Jylland. Han hittades vid en torvbrytning i Nebel-
gaard mosse 1952 och bonden som fann honom, trodde att det var ett nutida mordoffer 
och kontaktade genast polisen. Efter att det konstaterats att mannen var från en äldre tid 
kontaktades arkeologen P.V Glob som beskriver att mannen låg i en sphagnum-mosse 
och att han låg i en vriden position (Glob 2004:37). 

Kroppen togs till Professor Willy Munck 
som utförde den första forensiska obduk-
tionen av kroppen samma år. Han konsta-
terade att kroppens böjning och vridning 

hade orsakats av trycket från mossen som omslutit honom i så många år. Däremot fann 
han att mannen hade ett stort öppen sår tvärs över halsen, öra till öra. Såret var så djupt 
att han kunde se intill halskotan. Vänsterarmen hängde längs kroppen med knuten näve.  
Grauballemannen hade även en tydlig fraktur nära höger tinning som konstaterades vara 
gjort med ett trubbigt föremål och ett direkt slag mot huvudet. Om detta hade skett peri-
eller post mortem kunde inte fastställas 1952 (Asingh & Lynnerup 2007: 23, 24, 25). 
I hans mage fann man bland annat spår av ergot, en giftig planta besläktad med 
svampsläktet som orsakar domningar, bränningar i händer och fötter och som även kan 
orsaka hallucinationer.  
Grauballemannen ska ha varit 1.75 cm lång och omkring 30 år, han dog 390 f.kr. Han 
var nedlagd naken i mossen och det fanns inga spår av kläder eller andra tillbehör i hans 
närhet. Han ska även ha haft mörkt hår, att håret är rött och huden bronsfärgad är på 
grund av missfärgning genom vattnet i mossen som innehåller sphagnum. Han ska ha 
varit frisk och vältränad då han dog och det stora halssåret ansågs vara dödsorsaken 
(Aldhouse-Green 2015:115, 116), (Asingh & Lynnerup 2007: 9, 10, 19). 

!10

Figur 2. Grauballemannens halssår

Figur 3. Grauballemannens kropp 
(P.V. Glob, Mosesgaard Museum)



  

År 2001-2002 undersökte Dr. Niels Lynnerup vid Köpenhamns universitet Grauballe-
mannen igen och den här gången applicerades moderna forensiska analyser och metoder 
på kroppen. Här konstaterades att mannen utsatts för tre typer av skador innan han av-
led: 1. Fraktur på vänsterbenet, troligen orsakat av slag. 2. fraktur mot skallen, orsakat 
av slag med trubbigt föremål. 3. Det djupa halssåret. Alla skador ansågs ha tillfogats av 
en andra person, eller flera (Asingh & Lynnerup 2007:242). 
Grauballemannen avled långsamt genom förblödning och dumpades i mossen utan någ-
ra som helst tillhörigheter. Ingenting annat har heller återfunnits i eller omkring platsen 
där mannen hittades (Aldhouse-Green 2015:116). 

6.2 Tollundmannen 

Denna individ återfanns efter ungefär 1500 år, 1950. 
Han mötte alltså döden 400 f.kr.  
Tollundmannen hittades i en mosse vid Bjaeldskov-
dal på Jylland. Han uppskattades vara omkring 
25-30 år och han låg helt naken förutom en mössa på 
huvudet och ett bälte kring midjan. Han låg i foster-
ställning med benen uppdragna och på sidan. Han 
gav ett ”vilande intryck” med slutna ögon (Glob 
1965:15, 16). 
Kring halsen hade mannen en snara i rep och vid 
Lynnerups undersökning hittade man en V-formation 
vid nackbenet som indikerade på att mannen blivit 
hängd (Asingh & Lynnerup 2007:30). 
Enligt professor Karin Sanders konserverades endast 
mannens huvud ordentligt under 1950-talet och den 
vårdslösa behandlingen av mannens kropp har lett 
till att den har behövt rekonstrueras. Hon anser att 

detta leder till komplikationer i att återge krop-
pen och dess skador korrekt (Sanders 2009:27-
28). 

6.3 Borremossekvinnan (kvinna ll)

År 1946 vid Borremosse i Himmerland på Jylland återfann man ett manligt mosslik. 
Han hade blivit strypt och avlidit omkring 800-talet f.kr. Ett år senare återfanns en kvin-
na med ett spädbarn bara någon kilometer från där mannen hittats. Hon var i dåligt 
skick och inte mycket gick att fastställa om hennes död eller när hon avlidit (Asingh & 
Lynnerup 2007:297, 298, 299). 
År 1948 hittade man i samma område kroppen av en 25-35 årig kvinna. Hon låg med 
ansiktet nedåt, naken men inlindad i en kjol av ull som hölls samman av ett bälte. Delar 
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Fig 4. Tollundmannen  med hättan och snaran  
kvar ring halsen.Silkesborgs Museum, Danmark



  

av hennes ansikte var krossat, troligen av trycket från mossen. Men där fanns även indi-
kationer på att hennes 
ansikte hade blivit 
svårt skändat av vas-
sa föremål. Om detta 
hade skett innan eller 
efter döden gick inte 
att fastställa. Hon av-
led på 800-talet f.kr. 
och hennes dödsorsak 
har ej kunnat faststäl-
las (Aldhouse-Green 
2015:134). 

6.4 Huldermosekvinnan

Detta kvinnliga mosslik återfanns 1879 på Djursland, Jylland. Till skillnad från många 
andra mosslik var hon fullt klädd i mössa, kjol och scarf. Även två föremål återfanns vid 
hennes sida: ett hårband och en kam (Asingh & Lynnerup 2007:296). 
Hennes hår hade blivit avklippt och låg bredvid kroppen. Hennes vänstra arm var bun-
den kring kroppen och hennes högra arm var avskuren, en skada man senare har kunnat 
konstatera inträffade då hon fortfarande var vid liv. Hon har även skärsår på höger 
smalben och under fötterna (Aldhouse-Green 2015:134, 151). 

6.5 Haraldskaerkvinnan

Denna kvinna återfanns år 1835 vid Gutskaermosse, Jutland i en mosse och uppskatta-
des ha varit ungefär 40-45 år gammal vid dödstillfället. Hon låg på rygg, naken men 
med kläder placerade på kroppen. En 52 centimeter lång hårlock återfanns också intill 
kroppen. Hon dog omkring 490 f.kr (Aldhouse-Green 2015:69-70). 
Kvinnan som varit vid god hälsa hade avlidit av strypning konstaterades det vid en fo-
rensisk undersökning i Åhus år 2000. En tunn röd linje var synlig på hennes strupe som 
bekräftade detta (Sanders 2009: 92, 93). Hon hade blivit nernålad i vattnet av vassa på-
lar, genom knäet och armarna. Hennes kropp hade sedan täckts över med kvistar och 
pinnar. (Asingh & Lynnerup 2007:300). 
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6.6 Kayhausenpojken

Ett barn hittades år 1922 i Lower Saxony i 
Tyskland. Hans hud hade konserverats i den dju-
pa mossen men ben och ansikte hade förmultnat. 
Pojken uppskattades vara mellan 7-14 år med en 
längd på 120-125 centimeter. Analyser på hans 
höft visar på att han troligtvis var halt. Pojken 
uppskattas ha blivit bragt om livet omkring 200 
e.kr. Han hade försvarsskador på vänster arm och 
misstänks ha dött av sticksår i halsen (Aldhouse-
Green 24,25, 203). 
Hans händer var bundna bakom ryggen och med 
samma rep hade hans genetalia och hals bundits 
ihop. Även ett stycke ulltyg hade använts för att 
binda ihop hans fötter, troligen från hans egna 
klädnad. Denna typ av snörning har troligen an-
vänts vid transport av den döde eller medvetslösa 
men vid en rättsmedicinsk undersökning som 
genomfördes 1981 framkom misstanke om sexu-
albrott (Lund 14-15). 

6.7 Weerdingeparet

Två människor till synes hållandes om varandra, varav den ena vilade på den andres 
arm kom att bli kända som Weerdingeparet. De upptäcktes under en torvbrytning i Hol-
land 1904.  
Vid utökad undersökning visade det sig att båda mossliken var män med ungefär 10 års 
åldersskillnad och man konstaterade att de omkommit samtidigt, ungefär 200 f.kr- 160 
e.kr (Aldhouse-Green: 63,64). Genast såg man tillbaka till Tacitus påstådda uttalande 
om att homosexuella, eller på latin mollis, mollita och hur dessa dränktes i i mossar 
(Tacitus 36 kap 12). 
Det har dock i senare tid spekulerats mycket över vad dessa latinska ord faktiskt betytt 
eftersom det inte går att likställa med andra historiska varianter av homosexualitet så 
som sodomit, utan förefaller att vara synonym för: svag, vek eller feg. Vilket Lars Ön-
nerfors anser likväl kan betyda en krigare som flyr sin strid eller inte står för sitt ord 
(Önnerfors 2005: 71). Weerdingeparet hittades trots allt i en tid där homosexualitet var 
en handling och i många delar av nordeuropa, straffbart. 
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7. En närmare titt på nordvästra Europa

En viktig parameter att inkludera då man studerar mosslik är kontexten där de har åter-
funnits. Något som låter simpelt, men i all den litteratur jag har läst framgår det sällan 
hur många andra mosslik som är hittade i närliggande område till den kropp som man 
valt att studera. 

Under de första århundradena före-och efter Kristi Födelse betraktades de som bodde 
öster om Rhen, det vill säga Mellan-till NordEuropa, som germaner. Detta var ett sätt 
för romarna att kategorisera den etniska grupp som de hamnat i konflikt med i sin fram-
fart upp i Europa (Kaliff 2005: 59). Från Roms sida sett var det var Tiberius Claudius 
Nero (37 f.kr- 42 e.kr) som inledde fälttåg mot germanerna år 5 e.kr. Men redan 113 f.kr 
hade germanhövdingen Ariovistus av Sveberna tagit sig långt in i kelternas områden 
kring Gallien och försökte där grunda ett eget herravälde, men Ariovistus och hans män 
sopades av banan 58 f.kr av Julius Caesar och fick fly tillbaka till Norden (Önnerfors 
(2005): 12, 60), (Gernandt, Linder 1876: 1041-1042). 
Kortfattat var det alltså mycket strider i Europa under denna period och också tiden då 
flest människor mötte sitt öde i mossen.  
De områden där flest mosslik påträffats är följande: 
Drenthe, Bourtage moor i Nederländerna och Lower Saxony (diverse närliggande mos-
sar) i Tyskland. 

7.1 Centrala våtmarker

Bourtage moor i Drenthe är en våtmark som uppstod ca 5000 f.kr men det finns indika-
tioner på att människor har bott i området sedan Mesolitikum. Dessa individer flyttade 
då våtmarken expanderade och man har hittat brons-och järnålderskonstruerade vägar 
över delar av våtmarken, liknande dessa har man stött på i vissa delar av Irland, men där 
har vägarna bara gått halvvägs ut i mossen. Enligt bland andra Ned Kelly vid Irlands 
Nationalmuseum är detta en indikation på transportsträckor med mål att avlasta material 
i mossen för att sedan vända, exempelvis kroppar, föremål osv. (Hart 2013, BBC 4). 

Drenthemosse är mycket stor och sträcker sig mellan två distrikt i Nederländerna och ett 
i Tyskland, mellan Drenthe, Groningen och Emsland. Under träskets storhetstid var den 
hela 3000 km² stort och deras mest kända mosslik är Weerdingeparet, Röde Franz, 
Ascbrokenmannen och Yde flickan (Van Gorcum m.f 1961: 171-175). 
I Drenthe har man sammanlagt hittat 10 stycken individer varav de senaste var fyra 
unga män som lagts i mossen så sent som 1600-1700-talet.  
1901 återfanns delar av dessa individer i Bourtage moor. De var alla unga män under 25 
års ålder och delvis klädda i tidstypisk klädnad från den rikare klassen: Västar med 
knappar, dekorerade kragar och en av dem hade en röd jacka. Det hittades även några 
mynt varav det äldsta var från 1585. Trots att de var fyra kroppar eller delar av kroppar 
så återfanns endast tre huvuden (Van Gorcum m.f 1961: 185-196). 
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Det andra området där flest mosslik återfunnits är i Lower Saxony, Tyskland. I detta 
område i nord-västra Tyskland finns det så mycket som 52 stycken större våtmarker och 
det har återfunnits ett trettiotal mosslik mellan 1800-talet till 1950-talet. Lower Saxony 
gränsar till Schleswig-Holstein och en av de större städerna är bland annat Osnabrück 
(D.W Jen. 2005: 5). I Schleswig-Holstein har det också återfunnits en hel del mosslik, 
precis som på Jylland i Danmark. 

Mossen som är mest känd är Bad Zwischenahn som tillhör distriktet Kayhausen och där 
Kayhausenpojken hittades 1922. Andra kända mosslik hittade i området är: Hunteburg-
paret, Hubakemannen och flickan från Uchter mosse (D.W Jen 2005: 8-9). 

fig 7. Ovan är en karta över alla platser där mosslik återfunnits och blivit registrerade. Det rör 
sig om totalt 300 mosslik i nord-västra Europa där 100 stycken är återfunna på Irland. 

På Irland har mossliken till skillnad från i Europa främst hittats en och en, och är nästan 
uteslutande män i 30-årsåldern. Detta har lett forskare att tro att mossmänniskorna på 
Irland är mördade av en annan anledning än mossmänniskorna från fastlandet i nord-
västra Europa. På Irland finner vi också det äldsta funna mossliket kallad Cashelmannen 
som är C-14 daterad att ha avlidit mellan 2000-1600 f.kr av flera olika skador. Han åter-
fanns så sent som 2011 och är både vårt senaste funna och äldsta mosslik (Aldhouse-
Green: 32-33, 202). 
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8. Med våldet och tron som spegel

För att skapa sig en så klar bild som möjligt av vad som har hänt mossmänniskorna 
krävs det att man både studerar skadorna ur ett forensiskt perspektiv och ett sociologisk. 
Vad betyder våldet? Med tanke på att brotten ägde rum för omkring tusen år sedan eller 
mer, blir analysen av vad som har hänt betydligt svårare att kartlägga. Trots detta finns 
det faktiskt parametrar inom våldet och dess utövning som inte förändrats speciellt 
mycket, som till större delen är oberoende av tid (Lily, Cullen, Ball 2011:302). 

Våld, speciellt i straffande syfte, handlar om att utöva makt och etablera en social kon-
troll. Detta beteende ser ut att alltid ha funnits hos människan i olika former men hur 
våldet utövas och vem som faller offer för våldet har sett olika ut genom historien 
(Lambert 2016:6, 7, 10). En parameter som ofta är närvarande vid våld, är publiken. De 
som man med våldets hjälp önskar att kontrollera (Otto, m.fl 2006: 94). 

Mossmänniskorna har med stor sannolikhet mött sitt öde genom just denna sociala kon-
troll, oavsett om det handlar om brottsoffer eller offer för religiöst utövande.  
Enligt Bosse Angelöw och  Thom Jonsson, en socialpsykolog och en historiker, menar 
på att social kontroll ofta brukas för att utöka graden av konformt beteende (Anglöw, 
Johnsson 2012:146-147). Även olika typer av avrättningsmetoder genom historien kan 
spegla förhållandet mellan den sociala gruppens syn på rätt och fel. 
Hängning är till exempel en gammal avrättningsmetod som länge använts för att straffa 
förrädare ända in i modern tid och i vissa länder används denna metod fortfarande som 
straff. Hängning går ofta till på följande sätt: En snara dras åt kring halsen på personen 
och dennes kroppstyngd antingen knäcker nacken eller kväver individen, då en lucka 
eller pall som personen stått på dras undan och orsakar ett fall som bromsas av ett våld-
samt ryck (SKL 2005:1). 
I gamla England var det vanligt att personen tvingades upp på ett flak kopplat till en 
häst, sedan uppmanades hästen trava vidare och personen hängdes. Om individen inte 
dog direkt skars han ned, hans inälvor skars ut och slutligen avlägsnades hans huvud. 
Hängning är även en vanlig självmordsmetod (Lambert 2016:6). 

8.1 Mysticismen och döden

Halshuggning är ett mycket gammal straffsätt och ofta sett som en human avrättnings-
metod. Denna metod användes främst på samhällets socitét.  
En annan historisk straffmetod involverar skändning av olika slag: skära av öron, näsor 
eller bröstvårtor etc. Ofta  användes detta för att straffa tjuvar. Skändning var dock van-
ligast kring medeltiden (Lambert 2016:8). 
Dränkning har varit en vanlig metod att ta livet av människor men denna har sällan an-
vänts som avrättningsmetod. Enligt Tacitus använde dock germanerna dränkning som 
straffmetod för feghet (Lambert 2016:9).  
Någonting som ofta diskuteras i samband med  mossliken är ett kriminologiskt begrepp 
kallat ”overkill”. Med detta menas att man utsätter en eller flera individer för systema-
tiskt våld med avsikt att döda, men utövar ytterligare våldshandlingar för att straffa, för-
nedra eller plåga en individ. Exempel på overkill återfinns ofta hos mosslik så som 
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Grauballemannen, Huldermosekvinnan, Lindowmannen (II) och de tre individerna fun-
na vid Borremosse m.fl (Lund 2002: 82-83). De har mottagit signifikanta skador så som 
skärsår under fötter eller blivit både hängda och dränkta. Många av mossliken tycks ha 
en del post-mortem skador, men dessa har varit svåra att fastställa om det handlat om 
mossens tryck på kroppen eller om det inträffat i samband med döden eller en tid ef-
teråt. Det finns ett flertal exempel av förnedring av mossliken, bland annat det halvt-av-
rakade håret av Yde flickan eller bara det faktum att de flesta är nakna och utan ägode-
lar (Aldhouse-Green: 82-85). 

Hos många religioner och trosföreställningar används våld för att leda människan i den 
”rätta” riktningen och fördöma de som anses avvika från den rådande normen. Vi tende-
rar också att tillskriva objekt och platser ett speciellt eller religöst värde, som exempel-
vis mossen. 

Mossen har enligt tradition varit fylld av mysticism. Det är ett limbo mellan vatten och 
land och den har sagts bära onda krafter och sprida sjukdomar. Enligt vissa arkeologer 
finns en uppfattning om att mossliken lagts där för att konserveras, för att hindra deras 
själ att resa vidare över till dödsriket och störa anfäderna (Aldhouse-Green. 
2015:51-55). De döda hamnar i ett fryst tidsrum, metaforiskt talat. Detta skapar dock en 
paradox, de må utgöra lite fara för anfäderna men de borde på så sätt fortfarande kunna 
utgöra fara för de levande? Kanske var det därför de pålades ned, för att hålla dem kvar? 
En rädsla för en slags förhistorisk zombie-apokalyps?  

fig. 8. Gundestrupkitteln, funnen på Nordjyllad, Danmark. Den består av 14 silverplattoralla med gudumliga 
symboler, både gudar och gudinnor. Daterad 300 BC- 300 AD. (Photo. P.V Glob 1965) 
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En  ritual är en koordinerad och styrd handling av antingen en grupp eller en individ 
som delar samma ideologi. Handlingarna är utförda på ett visst sätt för att uppfylla en 
social funktion. Offrande till gudar och liknande är ofta för att stärka bandet mellan in-
dividerna och skapa en gemenskap och en kultur (Hughes. 1991:2). 
Enligt Dennis Hughes författaren av ”Human Sacrifice in Ancient Greece” , finns det få 
stärkande fakta och bevisning för rituella människooffer där människor endast mördats 
som en gåva till en högre kraft (Hughes 1991:55). 
Det finns kulturer som ofta är ansedda att ha offrat människor. Ett exempel på en sådan 
är Aztekerna. De ska ha använt sig av extremt våld i offrande av människor eller sig 
själva till gudar, och här var det inte allt för sällan en heder att bli offrad (Sharer & 
Traxler 2006:751-752). 
Hos Natchez-kulturen kring Mississippiområdet har man återfunnit en gravhög som in-
nehöll 53 kvinnor, alla strypta och noggrant lagda på hög i en grav. Huvudet och hän-
derna var bortskruna post-mortem. Detta har tolkats som offergåvor (Sharer & Traxler. 
2006:751-752). 

Germanernas trosuppfattning beskrivs bland annat av Tacitus ha kretsat kring fruktbar-
hetsgudinnor, så som moder jord och att naturen varit en central del av germanernas le-
verne. I något senare tid stöter vi på gudar som Tor, Freja och Oden. Vilket enligt många 
religionshistoriker är gudar baserade på de romerska Merkurius, Jupiter och Venus 
(Lund 2002: 73). 
Kvinnorna ska ha haft en hög ställning och det finns indikationer på kvinnliga prästin-
nor och kvinnliga siare som Völvor. Dessa hade stort politiskt inflytande och sina före-
bilder i de kvinnliga krigs och fruktbarhetsgudinnorna (Simon 1909: 16). 
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9. Slutdiskussion

Cornelius Tacitus bok ”Germania” har varit en utgångspunkt för många som valt att ta 
sig an mossliksmysteriet. De tidigaste forskarna inom området, Johanna Mestorf och 
Karl Von Amira konkluderade att mosslikens öde i mossen handlade om att de begått 
brottsliga handlingar. Medan forskningen på 60-talet med Elise Thorkildsen och P.V 
Glob i spetsen dominerades av ett kult och människooffertänk (Lund 2002: 35,36). Inte 
förrän Dr Lynnerup m.fl började göra forensiska undersökningar av Tollundmannen och 
Grauballemannen fick teorierna om kriminella nytt ljus. 

För egen skull, för att förstå vad som hänt dessa människor måste man börja att förstå 
skadorna och dess betydelse. Ovan har jag gjort en tabell över de mosslik i nordvästra 
Europa som jag valt att undersöka närmare. Det rör sig om åtta individer, olika kön, oli-
ka åldrar och hittade på olika platser. 
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9.1 En närmare titt på våldet

Vad vi kan se i tabellen ovan är att 4 av 8 individer avlidit genom någon typ av våld mot 
hals. De resterande individerna har ospecificerade dödsorsaker eller oklara dödsorsaker. 
Detta beror med stor sannolikhet på två skäl: antingen har de varit i så dåligt skick då de 
hittades att dödsorsak har varit svår att fastställa eller så har bristande kunskap och do-
kumentation av kropparna lett till denna förvirring.  
Endast en av individerna, Grauballemannen, var helt naken utan några som helst ägode-
lar eller kläder på eller omkring sig, medan de andra sju var nakna med ett antal objekt 
vid eller på sig och en av dem, Huldermosekvinnan var fullt klädd. 

Vi vet med stor sannolikhet att 4 av 8 har blivit utsatta för instrumentellt våld innan dö-
den inträffat, varav två Haraldskaerkvinnan och eventuellt Borremossekvinnan även har 
post-mortem skador. Att en kropp har postmortem-skador i form av skändning eller för-
nedring är ofta en indikation på brott av sexuell natur eller hämndaktion. 
Om vi ser till Kayhausenpojken som är bunden i en mycket fixerad position har det spe-
kulerats om han fallit offer för människohandel eller blivit utsatt för sexuella övergrepp. 
Detta eftersom han återfanns i mossen fortfarande bunden i denna fixerade position och 
inte hade vare sig kläder eller ägodelar med sig (Lund 2002. 14,15).  
Barnet är fasthållen på ett sätt som får mig att tänka på hur pedofiler och seriemördare 
ofta hanterar och tyglar sina offer i modern tid, detta är någonting som jag stötte på då 
jag studerade kriminologi. Om man ser till fall där människor kidnappats för syften utö-
ver de sexuella ser vi ofta snörningar kring handleder och fotleder. Kayhausenpojken är 
även bunden kring hals och i samma snöre bunden över sin genitalia och upp kring hän-
derna, bakom ryggen. Enligt min uppfattning, om han frigör sina händer och drar uppåt 
så drar han även åt bandet kring sin penis och om han drar snöret nedåt så stryper han åt 
sin hals. Detta är ett mycket sadistisk och förnedrande övergrepp med ingen som helst 
praktisk komponent.  
För att transportera en pojke på 1.25 cm är detta högst onödigt, speciellt med tanke på 
att han förutom sin korta höjd också ska ha varit halt. 
En annan tolkning av Kayhausenpojken märkliga snörning får mig att tänka på ett pa-
ket. Har detta barn offrats till gudar som en gåva? 
Andra exempel där mosslik har fasthållits eller ”paketerats” ser vi bl.a i fallen med Hu-
teburgparet och Haraldskaerkvinnan. I det förstnämnda handlar det om två män, som 
liknande Weerdingeparet ligger tillsammans, men till skillnad från männen i Weerdinge 
är dessa två noggrant inlindade i ullkappor (Aldhouse-Green: 63,64). 
Enligt f.d FBI specialagenten Robert K. Ressler, har övertäckandet eller påklädnandet 
av en individ efter döden en särskild betydelse i moderna brottsfall, nämligen att det är 
en indikation på ånger eller respekt från förövaren (Ressler 1992: 114-115). I detta fall 
kan jag möjligen tänka mig att det precis som i fallet med Kayhausenpojken främst 
handlar om paketering, i vilket avseende kan vi endast spekulera. 
I fallet med Haraldskaerkvinnan har hon en indikation som kan tyda på respekt, det att 
hon har kläderna vikta på sig, men det som motsäger detta är det faktum att hon blivit 
nerpålad och fastsatt i mossen med pinnar. Ur ett kriminologiskt perspektiv ser jag en 
anledning till varför man pålar fast en individ, därför att undanröja bevis och istället för 
att sänka ner personen med stenar väljer man att sticka ned och täcka över. Ur ett arkeo-
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logiskt perspektiv skulle jag kunna tänka mig att det i detta fall handlar mer om ett 
människooffer än ett brottsoffer. Detta baserar jag på det faktum att hon är avklädd och 
strypt men positionerad i mossen och har sina kläder vikta ovanpå sig, vilket indikerar 
på en omsorgsfull handling. 

För att övertyga mig om att det rör sig om en rituell handling med religiöst huvudsyfte 
att offra till en högre makt, krävs följande parametrar: 
* att andra individer hittas i samma/ närliggande områden. 
* att de som ligger i närliggande områden måste uppvisa liknande skador och vara posi-

tionerade på liknande sätt i mossen. 
* att det måste finnas andra offerföremål i närheten, eventuellt även offrade djur. 

I Borremose kommer vi nära just detta. Här hittas fyra individer. En man, en person som 
troligen är en kvinna, en kvinna och ett spädbarn. De har alla blivit C14 daterade till 
400-700 före vår tid. De har liknande ullkappor omkring sig, har fått utstå övervåld, lig-
ger nära varandra och i en mosse intill har man hittat offrade föremål och däribland 
Gundestrupkitteln, som enligt historiker illustrerar gudar, gudinnor och människooffer 
(P.V Glob 1965: 75-77). Detta är så tydligt som det kan bli, men det är just bara i detta 
fall. Det finns flera mossar där flera individer hittats men i många fall skiljer sig både 
avrättningsmetoden, klädseln, kön och ålder sig åt. Detta även om de har omkommit 
tidsmässigt nära varandra. 

Några tydliga fakta som går att konstatera angående de 8 utvalda mossliken är: 
Ingen dog en naturlig död, ingen kremerades och de flesta är utsatta för instrumentellt 
våld och övervåld, dessutom är både män och kvinnor representerade. Detta stämmer 
även överens med övriga mosslik som har återfunnits i nordvästra Europa (Asingh & 
Lynnerup 2007:293). 
Ingen av de ovan nämnda individerna har begravts på ett tidstypiskt sätt, inte heller har 
där återfunnits benrester av djur eller artefakter i samma område som de återfunnits 
(Aldhouse-Green 2015:63). 
Tillvägagångssättet som dessa individer begravt eller dumpats på ser relativt olika ut. 
En del av mossliken som har återfunnits har varit inlindade i någon form utav klädnad 
som hållits ihop av ett skärp, medan en del lagts ned helt nakna med kläder vikta på 
dem eller helt utan några kläder alls. En del har dumpats som i fallet med Grauballe-
mannen, ned i mosse medan andra som Tollundmannen försiktigt lagts ned, och som i 
fallet med Haraldskaerkvinnan har man verkligen velat att hon ska stanna i mossen ge-
nom att påla fast henne i den (Aldhouse-Green 2015:202). 

Det finns ungefär 300 mosslik utöver de utvalda och dessa sträcker sig från Tyskland 
och Nederländerna till Storbritannien, Irland och Danmark och är alla kring 14-50 år 
gamla då döden inträffat. På Irland har det hittats så många som 100 stycken fall av 
mosslik. 
Av de 20 mest kända mossliken har 13 av dessa trippel-skador, exempelvis: kombina-
tionen fraktur mot huvudet, stuckna med vassa föremål och strypta. 11 av 25 har påträf-
fats helt nakna och lika många har varit inlindade i någon form utav klädnad men har 
varit nakna därunder. Hos 2 övriga är det oklart huruvida de varit inlindade i någonting 
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då det finns lite kvar av kroppen och 1 av dessa, slutligen, Huldermosekvinnan har varit 
fullt klädd (Aldhouse-Green 2015:202). 
Det ter sig svårt att avgöra vad som hänt människorna i mossarna kring Nederländerna, 
Tyskland, Danmark och England, men på Irland verkar det som om forskarna har tagit 
ett steg närmare att reda ut vad som hänt de irländska mossliken. 

9.2 Meningen med döden

Historikern Ned Kelly vid National Museum of Ireland, tillsammans med Dr. Lynnerup 
fick 2011 i uppdrag att undersöka det nyligen upptäckta mossliket kallad Cashelman-
nen, hittad i Cashelmosse på Irland. Denna kropp uppvisade liknande skador och funnen 
på liknande plats som flera andra Irländska mosslik, nämligen i en mosse intill foten av 
en hög höjd. Ned Kelly väljer att studera historiska litterära verk skrivna av munkar på 
1600-talet och dessa beskriver att, förr kröntes hövdingar och kungar på höga höjder 
med utsikt över sitt rike och om skörden inte var bra så avrättades de vid foten av sam-
ma höjd som de krönts. Enligt Ned Kelly som har tagit fram en karta från samma tid 
och kollat var de gamla hövdingadömen varit kan ett flertal mosslik hittas just på detta 
sett, bland andra den kända Old Cadoghan man. Han menar att detta möjligen kan ge en 
förklaring till de Irländska mossliken, men påpekar att det inte säger någonting om de 
övriga individerna hittade i nordvästra Europa (Hart 2013, BBC 4). 

En förklaring som jag kan tänka till varför mossliken i fastlandet Europa skiljer sig från 
Irland är att Irland dominerades under den tid då flest mosslik påträffats, av kelterna 
medan fastlandet dominerades av Germaner och deras stridigheter med romare. På ett 
sätt motsäger sig dock detta sig själv, eftersom Cashelmannen dateras ha avlidit 2000 
f.kr, vilket gör honom till det äldsta funna mossliket. Detta säger oss i alla fall en sak, 
det här med att begrava folk i mosse går väldigt långt tillbaka i tiden. 

Om vi nu ser tillbaka till vad Tacitus hade att säga om detta fenomen, ter det sig ganska 
tydligt: ”The deserter and the traitor are hanged on trees. The coward, the shrinker and 
the vicious are drowned in swamps under a cover of hurdles” (Cornelius Tacitus C.
90AD). Han nämner även att germanerna offrar människor till gudar som Merkurius, 
men han specificerar sig inte hur denna metod går till. Tacitus tenderar dock både att 
romantisera germanerna som jämställda och modiga och fördöma dem som barbariska 
och smutsiga, vilket en del forskare menar handlar om att han håller upp en så kallad 
”etisk spegel” åt romarna. Gör såhär men inte såhär, för att påverka den rådande imperi-
alistiska politiken (Önnerfors 2005: 144, 153). 

Den sista meningen i Tacitus text är av speciellt intresse i relation till mossliken och på 
svenska skulle motsvara någonting i stil med: Den fege, den rädde och den utan moral 
dränks i träsk under lock av pinnar och kvistar. Det uppstår genast svårigheter att över-
sätta från engelska till svenska och ännu större svårighet har man stött på när man över-
satt från latin till engelska. Dessa adjektiv har flera olika synonymer och dessa synony-
mer har olika betydelse beroende på sitt sammanhang, dessutom är det svårt att ens veta 
vilka som ansågs vara fega eller omoraliska (Önnerfors 2005: 71).  
Det latinska ordet för feg, omoralisk eller gay har antagits vara: Infamis som det står i 
den oöversättna ”Germania”, ett ord, precis som det latinska mollita, enligt Önnerfors 
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tolkats betyda ”sexuellt avvikande” homosexuella. Men Önnerfors menar att det inte går 
att missta att i originalets mening: ”…ignavos et inbelles et corpore infames…” betyder 
infames att: vanhedra, vara illa beryktad eller ärelös och att det i denna mening inte är 
kopplat till någon sexuell handling utan troligen sagt om ”fega krigare” (Önnerfors 
2005: 71). 

Vad jag inte förstår med Önnerfors är att han sedan skriver att corpore betyder kropp 
vilket betyder att corpore infames betyder att: vanhedra eller omoraliskt ta hand om sin 
kropp. Detta i sig säger ingenting om homosexuella relationer om man inte utgår från 
den ”efter kristna” uppfattning om att homosexualitet var skamligt och fult. Någonting 
det inte finns några bevis för under denna tid. Jag tror också att det är viktigt att då de 
första översättningarna från latin gjordes i forskningssyfte så levde de som tolkade ma-
terialet i en tid där homosexualitet ”inte fanns” eller var straffbart. 
Corpore infamis säger i alla fall en sak och det är att någonting någon gjort med sin 
kropp varit straffbart. Detta får mig att tänka på Yde-flickan med det avrakade håret vid 
sin sida. Under andra världskriget användes denna metod som en förnedringsmetod på 
de kvinnor från Nederländerna som haft sexuella relationer med Tyska soldater. 
Detta skulle kunna betyda att Yde-flickan haft en relation med någon från en annan 
stam eller en romare? 
Det finns tyvärr för många avvikelser i mossliksfallen för att avgöra på vilket sett någon 
kan ha varit omoralisk och om det rört sig om homosexuella relationer eller annan för-
bjuden kärlek kan man undra vad som ledde till att ett sjuårigt barn fick avsluta sitt liv 
mördad och bunden i en mosse. 

Om nu Hunteburgparet och Weerdingeparet straffats för att de var homosexuella, kan 
jag inte förstå varför de så omsorgsfullt lagts ned i mossen, så tätt intill varandra när de 
flesta andra mosslik bara dumpats. Dessutom förklarar inte detta Grauballemannens el-
ler Tollundmannens öde då ingen av dem dränktes som Tacitus hävdar att man gjorde 
med dem som hamnade i mossen. Tollundmannen hängdes först och då han var död pla-
cerades han i mossen, naken och med en liten hatt på huvudet. Detta pekar bland annat 
på att Tacitus kanske aldrig bevittnat denna straffcermoni själv eller att olika stammar 
hade olika tillvägagångssätt.  
Huruvida Tacitus tolkningar och uppgifter om germanerna stämmer måste jag hålla med 
Önnerfors och Kaliff, mycket som han påvisar går att bevisa arkeologiskt vilket gör ho-
nom trovärdig. Kanske krävs det att någon med goda historiska och latinska kunskaper 
sätter sig ned och tolkar och översätter ”Germania” på nytt. 

Under mina egna studier av mossliken är det någonting jag ständigt stöter på, och det är 
en form utav urval då mossliken diskuteras. Detta är givetvis nödvändigt eftersom det är 
svårt att ge en övergripande samt detaljerad bild utav 300 individer. Vi vet redan att vi 
som studerar mossliken har ett stort mörkertal att ta hänsyn till, det vill säga alla de 
kroppar som inte återfunnits. 
Någonting som forskare ofta glömmer bort att nämna är att det i samma mosse eller när-
liggande har hittats flera kroppar. Ett exempel på detta är Tollundmannen som är mycket 
känd med snaran kring halsen och den lilla hättan på huvudet. Det pratas mycket om 
honom och det har gjorts undersökningar på honom och det har spekulerats vad som 
kan ha hänt honom. Men vad vissa forskare ofta förbiser är att mindre än 60 meter från 
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Tollundmannen låg ett kvinnligt mosslik och precis som Tollundmannen är hängd och 
har en snara kring halsen.  Denna kvinna kallas Ellingkvinnan och uppskattas både vara 
i samma ålder som Tollundmannen och dött under samma århundrade. 

Inom forskningen kring mossliken finns en ignorans för området där de återfunnits, och 
vilka som har legat i närheten av dem. I Drenthe, Bourtagen Moor i Nederländerna har 
man återfunnit omkring 10 mosslik varav de kändaste är Weerdinge-paret, Röde Franz, 
Ascbrokenmannen och Yde-flickan (Van Gorcum m.f 1961: 171-175). Mycket sällan tas 
det upp att dessa faktiskt är hittade i samma område, ofta skrivs det att de är hittade i en 
mosse i Nederländerna men inte mycket mer, att de faktiskt är hittade nära varandra och 
att det är flera, ändrar parametrarna. En betydelse av en plats blir enligt mig tydligare 
om platsen använts vid upprepade tillfällen som någonting speciellt. 
4 andra av de som är hittade i Drenthe, Bourtage Moor är de fyra unga männen som 
mördats under 1600-1700 talet (Van Gorcum m.f 1961: 185-196). 
Jag har personligen aldrig stött på litteratur som tar upp detta märkliga fenomen eller de 
faktum att de båda männen i Weerdinge i Drenthe hittades under liknande omständighe-
ter men som mördats flera hundra år tidigare. Detta får mig att tänka på om vi haft kun-
skap om vad som hänt dessa människor längre än vi tror? Eller är det en slump att fyra 
unga män från modern tid hamnat i just denna mosse där 10 andra individer legat? 

Min uppfattning om vad som har hänt mossliken är klar, de har blivit mördade och detta 
genom systematisk avrättning. De flesta är mördade genom traditionella avrättningsme-
toder så som hängning, dränkning eller strypning. Någonting som vi använt oss av långt 
in i modern tid för att straffa människor. I vissa delar av världen avrättar man fortfaran-
de individer genom just hängning. 
Däremot är min uppfattning om motivet till varför de mördats, oklart. Eftersom indivi-
derna är så demografiskt olika går det inte i nuläget att med säkerhet konstatera vad mo-
tivet kan vara, man kan bara spekulera. 
Vad jag kan tänka mig är att varför demografin ser olika ut, kanske kan vara för att olika 
kulturgrupper eller stammar har utfört handlingarna och de har olika regler för vad som 
är straffbart eller vilka som ska offras. Samtidigt inser jag att att bara i Drenthe distriktet 
finns både barn, män och kvinnor hittade och daterade till ungefär samma tidsperiod. 

En annan tanke är att eftersom straff ofta står i relation till det brott man har begått, och 
eftersom även Tacitus menar att så sköter germanerna sitt rättsliga väsen, kan variatio-
nerna tyda just på detta.  
För min del lutar det främst till att mossmänniskorna avrättats i ett brottsförebyggande 
syfte och lagts just i mossen antingen för att ”sonas” eller för att för evigt stanna i ett 
limbo mellan liv och död och inte ta sig över till den andra sidan. Men, för mig, uteslu-
ter inte brott och straff nödvändigtvis tanken om människooffring eller religion och jag 
tror att mycket av hur vi har tolkat mossliken i modern tid bygger på kristna värdering-
ar. Den religösa och kulturella komponenten angående mossliken och germanernas tid 
är också den svåraste att bevisa. Det finns alltid en ”anledning” till varför människor 
brukar våld mot andra, vare sig det är i lagens, i guds namn eller både och. 
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10. Sammanfattning

Mord, mosse, människor gör ett försök att med forensiska och kriminologiska perspek-
tiv och metoder beskriva vad som har hänt och kan ha hänt mossmänniskorna från 
brons-och järnåldern. 
Jag tittar närmare på tre frågeställningar där den första behandlar Cornelius Tacitus 
skildringar av germanerna och deras leverne, där jag har kommit till insikt att Tacitus i 
vissa aspekter, med tanke på arkeologiska fynd, är en trovärdig källa. Vad man måste ha 
i åtanke är dock hans ”romerska glasögon” som han betraktar germanerna igenom. 

I Nästa steg  av uppsatsen har jag varit att ta en närmare till på de områden där flest 
mosslik har hittats samt om det finns någon koppling mellan dem och platsen där de 
återfunnits. Jag har medveten valt att utesluta Irland, för att jag anser att Irlands Modus 
Operandi skiljer sig från fastlandet, nordvästra Europa. 
Jag har kommit fram till att det finns en irregularitet bland mossliken och det verkar 
som en del har dumpats ensamma medan andra lagts ned vördnadsfullt tillsammans. 

De gemensamma nämnare som går att se rakt av är att alla dessa människor ligger i 
mosse och alla har blivit mördade. De flesta har blivit utsatta för instrumentellt våld, 
avklädda och inlindade i tyger innan deras kroppar sänkts ned i våtmarken. 
Både män och kvinnor är representerade i ålder kring 14-50 år, med undantag för 1-2 
spädbarn. Förutom spädbarn finns ett fåtal andra avvikelser så som fullt klädda kroppar.  

Många av de skador på kropparna är brutala. Många av mossmänniskorna uppvisar så 
kallade trippel-skador där de fått utstå övervåld riktade mot kropp och huvud innan de 
mördats. Vad detta säger om den samtida moralen kan vara svår att fastställa, men det 
indikerar på att de som inte följde reglerna eller de som avvek från normen i samhället 
straffades hårt. Övervåld tyder i regel på en personlig komponent, i övriga avrättningar 
ser man sällan övervåld representerat om det inte rör sig om instrumentellt våld. Våld 
med syfte att avskräcka, förnedra eller utvinna information innan döden får ta vid.  
I vilket syfte dessa människor mördats är svårt att säga. Vissa av individerna har i alla 
fall helt klart fått utså betydligt mer våld än andra, vilket skulle kunna vara en indika-
tion på att de dömts för ett grövre brott eller överstigit en tydlig gräns. 
Det finns också en möjlighet att dessa är människooffer och att våldet har haft ett annat 
syfte än att straffa, ett mer religiöst eller rituellt syfte. Enligt mig är dock bevisningen 
för att de är offrade svag, då historiska källor från närliggande tid beskriver mossens 
funktion som straffrättsligt medel utförligt, men de möjliga människooffringarna flytan-
de.  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* Mors Ianua Vitae: döden är livets port
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