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Abstract 

Sunding, E 2009. Mosslikens vara eller inte vara. Om mosslikens relevans som egen 

fyndkategori och forskares sätt att skapa en sådan. Bog Bodies: to be or not to be? A study of 

the relevance of the notion “bog bodies” and scholars role in creating it. C-uppsats i 

arkeologi, Högskolan i Kalmar, ht 2009. 

 

Is it relevant to treat bog bodies as its own category within the archaeological research? This 

paper examines how scholars and researchers, through their publications and depictions of the 

preserved prehistoric individuals, are helping to create such a category. What has changed in 

the way scholars look at and describe these astounding finds? Also examines the various 

theories researchers provide regarding bog bodies and how they are deposited. 

 

Keywords: Cause of death, theory, bog bodies, injury, Pre Roman Iron Age 
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1. INLEDNING 

  

Skymningen hade precis lagt sig över markerna kring Tollunds mosse i Bjaeldskovdalen och 

en till synes helt vanliga vårdag började lida mot sitt slut. Det var den 8 maj 1950 och faktum 

var att detta var långt ifrån en vanlig dag. Vid mossen rådde nämligen ett stort uppbåd av 

poliser, museimän och, för denna historia kanske viktigast, professor P. V. Glob vid Århus 

universitet. Två dagar tidigare hade två torvgrävare stött på ett välbevarat lik vid sitt arbete i 

mossen. Polis tillkallades först men när det stod klart att det inte rörde sig om en nyligen 

nedgrävd kropp kontaktade man universitetet i Århus. Det blev professor P. V. Glob som kom 

att leda undersökningarna av den senare kallade Tollundmannen (Glob 1969: 13). 

 

Femton år senare utkom boken ”Mosefolket” skriven av just P. V. Glob, och han har sedan 

dess av många ansetts som en ”arkeologisk fader” till mossliken (Nordström 2007: 181). 

Frågan är om han vid denna tid kunde ana vad hans målande beskrivningar skulle ha för 

resultat för etableringen av mosslik som en egen arkeologisk fyndkategori. 

 

Mitt eget intresse för mosslik väcktes under vårterminen 2009, då jag valde att skriva min B-

uppsats i ämnet. Jag gjorde då en mer övergripande studie av de danska mossliken och 

koncentrerade mig främst på vilka tolkningar och teorier det finns rörande mossliken. När jag 

nu valt att fortsätta studera samma ämne vill jag ändå försöka hitta, för mig, nya 

infallsvinklar. Jag tycker nu att det känns intressant att diskutera mosslik som enskild 

fyndkategori och relevansen i att se dem som en sådan. 

  

Det har alltid funnits en drivkraft hos arkeologer att kategorisera och dela upp forntiden, för 

att på något sätt skapa ordning i något annars rätt så dunkelt. Precis som när man ska lägga ett 

stort pussel delar man kanske först upp bitarna efter olika egenskaper, himmel, skog, brunt 

eller blått. På liknande sätt har arkeologer delat in fynd och lämningar efter egenskaper och 

kontext för att se samband och bättre förstå förhistorien. Men precis som med pusselläggning 

kan det betyda att viktiga bitar hamnar i fel kategori och pusslet förblir olöst.  

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda om mosslik verkligen bör ses som en avgränsad 

arkeologisk fyndkategori, skiljd från andra mänskliga lämningar funna i mossar så som 

skelett. Genom att se till litteratur som skrivits om mosslik kommer jag undersöka hur denna 

särskilda fyndkategori byggts upp av forskare genom tiderna samt om och hur bilden av 

mosslik har förändrats sedan P. V. Globs bok ”Mosefolket”1965 (Mossarnas folk 1969).  

 

Då jag kommer att försöka greppa litteraturen på ett annorlunda sätt än man gjort tidigare 

genom att applicera en kritisk aspekt till hur mossliken behandlats i forskningen och sedan 

föra en diskussion kring detta hoppas jag kunna finna svar på följande frågeställningar. 

 

 Är det relevant att studera mosslik som en egen fyndkategori avskiljd från andra 

mänskliga kvarlevor funna i mossar? 

 Hur har forskares sätt att avgränsa och lyfta fram mossliken hjälp till att skapa en 

sådan fyndkategori? 

 Vilka begränsningar har fyndkategorin mosslik som arkeologisk källa? 
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3. METOD OCH TEORI 

 

Jag kommer framförallt att använda mig av kvalitativ metod i min uppsats. Med det menas att 

samling av fakta och analys av denna kommer att ske växelvis i mitt arbete samt att jag 

kommer söka finna människors handlingar och innebörden i dessa handlingar.  Jag har gått 

igenom relevant litteratur och valt ut fakta som relaterar till mina frågeställningar för att sedan 

sammanställa den till uppsatsen. Valet av litteratur har gjorts i samråd med min handledare 

Ulf Näsman. Då mosslik förekommer på flera platser i Europa, från skilda tidsperioder krävs 

någon form av avgränsningar. Jag har valt att begränsa mig främst till forskning rörande fynd 

från Danmark daterade till yngre bronsålder – förromersk järnålder, det vill säga de ”klassiska 

mossliken”. Vid arbetets början var mitt mål att uppsatsen även skulle innefatta en jämförelse 

med andra mänskliga lämningar funna i mossar, för att ge ytterligare djup och relevans till 

resultatet. Detta har det dessvärre inte funnits varken tid eller rimlighet till under ramarna för 

en C-uppsats.    

 

I min uppsats har jag valt att som teori tillämpa hermeneutiken. Hermeneutik är en gren inom 

den postprocessuella arkeologin, som växte fram under 1980-talet som en motreaktion mot 

den processuella arkeologin. Hermeneutik som forskningsteori fokuserar främst på att försöka 

finna meningen bakom kulturella produkter som fyndplatser och föremål. Man använder 

tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod men försöker inte hitta någon absolut sanning 

då detta inte existerar enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Inom hermeneutiken talar 

man om fördomar eller förförståelse, det är de kunskaper som uttolkaren redan har som 

formar dennes tolkning av ett fynd. Vi påverkas alltså både av vår samtid och av våra 

befintliga kunskaper om historien när vi ska tolka forntiden (Nilsson 2005: 2f). Detta kan 

tydligt ses inom mosslikforskningen då P. V. Globs bok ”Mosefolket” har präglat 

efterföljande forskares förförståelse för fyndgruppen.  

 

4. FORSKNINGSHISTORIK 

 

Intresset för mosslik som fenomen kan spåras flera århundraden tillbaka i tiden och så tidigt 

som under 1600-talet omnämns de i skriftliga källor. Då dessa individer oftast hittas nakna 

eller i bästa fall med något enstaka klädesplagg invid sig i den i övrigt kontextlösa mossen, 

har det kommit som en naturlig följd att forskare främst fokuserat på att finna fler, för att på 

så sätt förhoppningsvis finna bättre och mer upplysande kontexter (Nordström 2007: 177). 

 

Lika länge som människor har grävt torv i mossarna för att använda som bränsle och 

värmeisolering, har det också dykt upp välbevarade människokroppar. Dock har inte 

vetenskapliga studier av dessa mosslik bedrivits lika länge. Det var först under slutet av 1800-

talet som man började intressera sig för dessa mossfynd. Innan dess saknade man medel att 

datera kropparna med och kopplade därför dessa till sin samtid istället för att, som det i de 

flesta fall i själva verket var, se dem som kvarlevor från forntiden. Detta gjorde att man 

många gånger tolkade liken som mordoffer eller människor som förolyckats i mossen. Man 

gjorde då vad som ansågs vara det enda rätta, nämligen att ge dem en korrekt kristen 

begravning på kyrkogården.  Till följd av detta har många mosslik gått förlorade för 

vetenskapen. Många individer från forntiden kan ha slutat sina dagar i mossen. Från 1700- 

och 1800-talet finns uppgifter om ca 150 liknande fall i Danmark (Glob 1969: 52). 

 

Mosslik är en fyndkategori som egentligen borde innefatta samtliga förhistoriska kroppar 

funna i mossar. Det skulle följaktligen då även kunna röra sig om skelett. Dock associerar nog 

de flesta uttrycket med hud, hull och hår. Det som är avgörande för att kroppar ska kunna 
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bevaras i mossen är en konserverande molekyl, en polysackarid, som gör att hud och hår inte 

bryts ner. När denna molekyl saknas i mossen kan bara skelettrester hittas om mossen inte är 

för sur (Nordström 2007: 177). 

  

När det gäller de skandinaviska mossliken är de danska inte bara överrepresenterade utan 

också i flera fall de mest välbevarade, vilket oundvikligen lett till att det forskats mest om just 

dessa. Av de 418 mosslik eller skellett som hittats i Danmark har 16 kunnat dateras, med hjälp 

utav C14-metoden, till mellan ca 840 f.Kr och ca 95 e.Kr, vilket är från yngre bronsålder till 

tidigromersk järnålder (Parker Pearson 1999: 67). Det är till denna period som de mest kända 

danska mossliken har kunnat knytas. Grauballemannen har daterats till ca 300 f.Kr, alltså 

förromersk järnålder (Fischer 2007: 122). Tollundmannen har visat sig vara aningen äldre då 

han daterats till år 4-300 f.Kr vilket placerar honom i förromersk järnålder period II-III 

(Jensen 2003: 178). Borremosseindividerna är tre andra kända mosslik som också tillhör de 

16 tidigare nämnda fynden. Kanske den största anledningen till att även de har blivit så 

uppmärksammade är de alla tre hittats i samma mosse med endast ett års mellanrum. 

Borremossemannen från 1946 och Borremossekvinnan från 1948 har båda daterats till den 

senare delen av bronsålderns, period V-VI medan Borremossemannen från 1947 daterats till 

förromersk järnålder period I (www.tollundman.dk). 

  

Det finns förutom de mosslik som jag redan nämnt även många liknande fynd i Europa, 

främst från norra Tyskland, Holland och England. Då förekomsten av bevarad hud och hår 

oftast är det enda som mossliken har gemensamt har det gett grund till att de flesta mosslik 

tolkats olika. En del, som exempelvis Ydeflickan från Holland vars kropp hittades nästintill 

lemlästad, kan upplevas som skrämmande (Beuker 2002: 107f). Andra kan däremot ge ett 

rofyllt och närmast vackert intryck, så som Ellingpigen som ”med sin rygg vänd mot 

betraktaren, insvept i en skinnklädnad och med sin berömda fläta hängande ner på ryggen 

från en konstfull frisyr, väcker kanske associationer till det sårbara och utsatta” (Nordström 

2007: 179). Just Ellingpigen tolkades först vara en man, en feltolkning av kön har förekommit 

flera gånger vid studier av mosslik. Borremossemannen från 1947 är ett sådant exempel. 

Utanför Danmark är det värt att nämna både Windebyflickan från England som senare visade 

sig vara en pojke, och Weerdingemännen från Holland som man hittade 1904. Det tolkades 

först som en man och en kvinna då de låg nakna i mossen och den ena vilade på den andres 

arm, men vid nyare undersökningar har det visat sig vara två män (Nordström 2007: 180). Om 

både Weerdingeparet och Windebyflickan går att läsa i Globs bok Mosefolket och han skriver 

där som att det vore det självklaraste att det rörde sig om en flicka och en man och en kvinna 

(Glob 1969: 89, 92). Det visar hur mycket som faktiskt hänt inom forskningsområdet sedan 

boken skrevs. 

        

En arkeologisk forskare som blivit så gott som synonym med mossliken och forskningen 

däromkring är professor P. V. Glob. Trots att det snart gått 50 år sedan hans bok Mosefolket 

(1965) utkom, refereras den fortfarande flitigt till i nyare publikationer. Det kan med gott 

samvete sägas att det är tack vare fynden av Tollundmannen och Grauballemannen som Glob 

blivit en av grundpelarna inom mossliksforskning. Han hade året innan Tollundmannen 

hittades fått tjänsten som den förste professorn i arkeologi vid universitetet i Århus och det 

blev således honom man kontaktade när fyndet av kroppen gjorts. Det var också han som två 

år senare, nu bättre förberedd på ytterligare mossliksfynd, fick ansvara för omhändertagandet 

av Grauballemannens kvarlevor (Fischer 2007: 16f). Förutom de två mossliken, som snart 

blev berömda även utanför Danmarks gränser, blev det Glob som kom att mottaga den största 

uppmärksamheten runt de speciella fynden. Glob var lite av en pionjär med sina studier och 

tolkningar av mossliken då han var en av de första att på allvar försöka sätta in dem i ett större 

http://www.tollundman.dk/
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sammanhang. Han försökte också förklara mosslikens öden genom att se dem som religiösa 

offergåvor, något som han inte fick något vidare erkännande för hos vare sig Nationalmuseum 

eller universitetet i Köpenhamn (Fischer 2007: 67). 

  

När P. V. Globs bok Mosefolket publicerades 1965 fick den ett stort genomslag och den 

översattes de nästkommande åren till bland annat engelska, franska, tyska och svenska 

(Nordström 2007: 181). Glob tolkade mossliken som ett offer till vårgudinnan, en teori som 

till stor del byggde på romaren Tacitus skildring av det germanska folket i hans verk 

Germania som utkom runt år 98 e.Kr. (Parker Pearson 1999: 67). Även om man bör se 

Tacitus texter mer som en uppteckning av muntliga traditioner istället för som en historisk 

källa finns det ett flertal arkeologiska fynd som överensstämmer med hans berättelser. Han 

beskriver utförligt om germanernas rättsskipning och om just människooffer vilket har varit 

intressant vid studier av mosslik (Glob 1969: 127f). 

 

Den danske arkeologen Christian Fischer är en av dagens mest betydande mossliksforskare, 

främst när det kommer till danska mosslik och Tollundmannen. Han är chef på Silkesborgs 

museum där Tollundmannen är utställd och det är mycket tack vare att han fick tjänsten där 

som han började intressera sig för mosslik. Han var från början specialiserad på tidsperioden 

mesolitikum (Nordström 2007: 193). Fischer har till viss del bidragit med nya tolkningar och 

sätt att se mossliken. Han har också på flera punkter gått emot sin ”föregångare” Glob i sin 

forskning då många nya forskningsrön kommit sedan Mosefolket. Som det står att läsa i 

förordet till Fischers bok Tollundmanden- Gaven til guderne, från 2007: ”Att lave en ny bog 

om samme emnekreds er derfor en farlig sag, men de efterfølgende 50 år har bragt så megen 

ny viden for dagen, at mange af resultaterne fra den gang nødvendigvis må revideres. Ny 

teknologi, både inden for arkæologi, medicin og fysik/kemi har gjort det muligt at stå endnu 

nærmere ansigt til ansigt med jernalderens folk” (Fischer 2007: 7). 

Fischer har bland annat en teori varför liken lagts i mossen, han menar att de skulle vara ett 

tackoffer till gudarna i mossen för att man fick bryta torv och myrmalm (Nordström 2007: 

195). 

 

Offerteorierna har dock stött på en del kritik, bland annat från den danske historikern och 

latinisten Allan A. Lund som i sin bok Mumificerede moselig från 2002 påvisar de svagheter 

som dessa teorier har. Han menar istället att mossliken skulle vara människor som av olika 

anledningar stått utanför samhället, som fysiskt och psykiskt handikappade, och detta skulle 

ha varit ett sätt att göra sig av med dem. Detta baserar han främst på att mossgravarna skiljer 

sig från både dåtidens gravskick, då det i stort sett inte finns några gravgåvor och då de inte 

heller ligger i anknytning till samtidens boplatser, och övriga offermossar där artefakterna kan 

säga oss något om dåtidens samtid till skillnad från mossgravarna. Han skriver: ”Denne 

omstændighed peger ikke i retning af traditionel begravelse, men antyder – ud fra en moderne 

betragning- at der, for de mumificerede menneskeligs vedkommende, er tale om socialt 

udgrænsede personer” (Lund 2002: 79). 

 

Då mossliken härstammar från forntiden är det naturligt att arkeologer får huvudansvaret för 

bevarande och undersökning av fynden. Man har dock genom tiderna tagit mycket hjälp av 

andra vetenskapsområden för att kunna studera mossliken grundligt. Redan på 

Tollundmannens och Grauballemannens tid undersöktes de även av läkare och 

tandspecialister för att kunna bestämma deras dödsorsak och ålder. Eftersom 

forntidsmänniskorna hittas i ett näst intill lika gott skick som en nyligen avliden person 

tillämpas även obduktion vid undersökningarna och vid dessa har stor vikt ofta lagts vid att 

studera individernas maginnehåll för att se vad de ätit innan de avlidit. Till exempel i 
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Tollundmannens fall har det visat sig att hans sista måltid bestått av en gröt baserad på diverse 

växter så som korn, linfrö, lindådra och pilört (Glob 1969: 23f). 

 

Mosslik är onekligen ett fascinerande ämne som skapat debatt och legat till grund för många 

frågor och tolkningar genom tiderna. Det handlar om en på många sätt komplicerad 

fyndkategori, inte bara på grund av de kontextlösa fyndplatserna utan även då det antagligen 

finns ett stort bortfall av källmaterial på grund av både den mänskliga faktorn och mossens 

påverkan på kroppen. Mossen kan fungera både konserverande och nedbrytande helt beroende 

på typ av mosse, temperatur och sammansättning.   

 

 

5. MOSSEN OCH DESS LIK 

 

För att uppsatsens övriga innehåll ska bli mer lättillgängligt och gripbart kommer jag i detta 

avsnitt att kortfattat beskriva mossen, dess sammansättning och typiska drag. Jag kommer 

även att berätta kort om de danska mossliken, deras fyndplats, dateringar och fysiska 

egenskaper.  

 

5.1 MOSSEN 

 

Mossar var under forntiden vanligt förekommande i landskapet, i nutidens Danmark rör det 

sig dock om en biotop i tillbakagång. Man kan generellt dela upp mossen i två huvudgrupper, 

utefter deras uppbyggnad och hur de uppstått: högmossar och lågmossar. Högmossar finner 

man vanligtvis i områden rika på nederbörd. Lågmossar däremot är tämligen okänsliga för 

villkor i klimatet. De är istället mer känsliga för den topologiska faktorn, de utvecklas oftast i 

fuktiga nedsänkningar under påverkan från grundvattnet. Det rör sig då om ett vattenhål utan 

genomströmmande vatten. De växter som lever längs kanterna kommer att ”dränkas” och 

försvinna under vattnet. På så sätt hopas så småningom resterna av de döda växterna och 

denna process fortsätter tills vattenhålet är helt fyllt med torv. Högmossar bildas helt och 

hållet av regnvatten vilket är väldigt fattigt på näring då det inte passerat någon 

näringsberikad mineraljord. Detta gör att endast ett fåtal växter, som är anpassade till en sådan 

miljö, kan gro och leva i dessa områden. En av dessa är den vattenälskade vitmossan som har 

egenskapen att binda regnvattnet till sig. Det skapar då ett eget vattenlager som bildar en 

mossvattenspegel. Ovanpå denna kommer allteftersom ett nytt lager växter att gro som i sin 

tur samlar vatten, och processen fortsätter. Högmossen består till 95 % av vatten och 

växtprocessen gör att den tenderar att växa mest på höjden. Denna mosstyp har liknats med en 

vattenbubbla, som hålls samman av delvis ruttnande växter. Mossar har över lag ett lågt pH-

värde vilket innebär att de är sura och inte basiska (Jensen 2003: 176). 

   

Att mossliken har bevarats så bra beror på flera faktorer. Den största orsaken till bevarandet är 

att de i mossen blir helt avskiljda från luft, vilket gör att asätare inte kan upptäcka dem. Likaså 

förhindras mikroorganismer, som behöver syre, från att delta i nedbrytningen. Den dödes 

kropp skulle alltså inte klara av att ligga vid ytan någon längre tid. Liket kan antingen 

”stängas in” i mossen genom att man gräver en torvgrav som sedan fylls upp (Jensen 2003: 

177f). Om mossen är lösare kan detta göras genom att man på något vis tynger ner kroppen. 

Detta finns spår av i vissa mossgravar, exempelvis hos Borremossemannen från 1947 där man 

funnit rester av flera tjockare grenar liggande tvärs över kroppen (www.tollundman.dk). 

  

När kroppen sedan ligger djupt i mossen sätter en garvningsprocess av huden igång som följs 

av en serie komplicerade processer. Inte bara huden, håret, naglarna och hjärnan utan också de 

http://www.tollundman.dk/
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inre organen som lever och njurar blir konserverade. Om kroppen läggs ner i en lågmosse, 

som oftast är kalkrikare, bryts alla mjukdelar som hår och hud, även tyg och läder, och endast 

skelettet bevaras (Jensen 2003: 178). Det har också visat sig att tidpunkten för nedläggningen 

av avgörande för bevarandet av kroppen. Om temperaturen i mossen överskrider fyra grader 

Celsius kan inte liket dra nytta av mossens konserverande egenskaper utan börjar istället 

ruttna (Nordström 2007: 195). 

 

5.2 TOLLUNDMANNEN 

 

Tollundmannen hittades den 6 maj 1950 av två torvgrävare och två dagar senare, den 8 maj 

anlände professor P. V. Glob från universitetet i Århus till platsen. Det var också Glob som 

kom att ansvara för arbetet med det nyfunna liket.  

 

Då man var rädd att liket, efter att delar av det hade blottlagts, riskerade att skadas eller börja 

brytas ner beslutade man sig för att flytta det redan dagen därpå till Nationalmuseum i 

Köpenhamn för slutgiltig utgrävning och konservering. För att undgå att skada kroppen 

byggde man en träkista runt kroppen och den torv som närmast omgav den så att inget skulle 

kunna röra sig under färden (Fischer 2007: 18-19). Efter den slutgiltiga utgrävningen vid 

museet fann man att mannen var helt naken bortsett från en skinnluva och ett smalt läderbälte 

som var knutet runt midjan. Var Tollundmannen lagd i mossen naken med endast mössa och 

bälte? De allra flesta mosslik från järnåldern som hittats fram till idag har antingen lagts i 

mossen påklädda eller med sina kläder placerade bredvid sig. Man hade redan vid 

utgrävningen i mossen kunnat se att mannen hade en snara knuten runt halsen och detta 

antogs vara dödsorsaken (www.tollundman.dk).  

 

Redan vid undersökningen i mossen gissade Glob att Tollundmannen var 2000 år gammal, 

vilket vid senare C-14 dateringar har visat sig vara mer eller mindre korrekt. Man har sedan 

det första dateringsförsöket vid Nationalmuseum i Köpenhamn 1977 gjort ett flertal C-14 

dateringar av Tollundmannen och man har hittills kunnat knyta tiden för hans död till år 4-300 

f. Kr. Man har även med hjälp av röntgen kunnat studera hans tänder och genom detta kunnat 

uppskatta Tollundmannens ålder till ca 30 år vid dödstillfället (Jensen 2003: 178). 

 

Ända sedan fyndet gjordes har Tollundmannen varit berömd inte bara i Danmark utan även 

internationellt. Han anses även vara ett av världens bäst bevarade mosslik vars attraktionskraft 

har blivit en viktig inkomstkälla för både staden Silkeborg och dess museum (Nordström 

2007: 193). 

 

5.3 GRAUBALLEMANNEN 

 

Två år efter att Tollundmannen hittats, 1952, fann man ytterligare ett mosslik i området kring 

Silkesborg, denna gång i Neblegårds mosse strax söder om byn Grauballe. Precis som vid 

påträffandet av Tollundmannen var det torvgrävare som upptäckte även detta lik. Till skillnad 

från händelsen två år tidigare, och mycket tack vare just denna, visste man nu vart man skulle 

vända sig. 

 

Likt Tollundmannen bar Grauballemannen inga spår av kläder, inte heller hittades några rester 

intill honom i mossen, något som kan räknas som en avvikelse bland de välbevarade 

mossliken. Då stora delar av Neblegårds mosse nyttjats till torvgrävning kan avsaknaden av 

medföljande kläder helt enkelt bero på att de tidigare grävts bort (Fischer 2007: 122). Man 

inledde undersökningarna av Grauballemannen med att studera honom så som han hittats i 

http://www.tollundman.dk/
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mossen. Hans huvud och kropp var något tillplattade på grund av det tryck från torvlagren 

som skapats då vattnet i mossen pumpats ut vid torvtäkten. Hans hår hade bevarats från 

huvudets vänstra sida och upp på hjässan. Det hade en rödbrun nyans och mättes till en längd 

på 15 cm. Huden var mörkbrun och både den och håret hade antagligen fått sin färg av 

mossvattnet (Glob 1969: 37). Vid undersökningarna av Grauballemannen fann man att han 

fått halsen uppskuren från öra till öra och detta antogs självklart vara dödsorsaken. Senare 

röntgenundersökningar visade att han även fått skallen krossad intill den högra tinningen och 

vänstra skenbenet var brutet. Det diskuterades då om dessa skador uppkommit innan han 

dödats för att hindra honom från att fly eller göra motstånd. Nyare medicinska undersökningar 

av kroppen har dock visat att skadorna mycket väl kan vara ett resultat av mossens rörelser 

och tryck (Fischer 2007: 121). 

 

Undersökningar av Grauballemannens tänder har visat att han vid sin död var i 30-årsåldern. 

Med hjälp av C14 dateringar daterade man honom tidigt till 310 e.Kr. vilket senare har visat 

sig vara felaktigt. De senare dateringar som gjorts visar att han dog under förromersk 

järnåldern, runt år 300 f.Kr, samma period som Tollundmannen och de flesta andra mosslik 

(Fischer 2007: 122). 

 

En tid efter premiärvisningen av Grauballemannen svalnade intresset från medier och sedan P. 

V. Globs bok ”Mossarnas folk” från 1965 har inte mycket ny information publicerats om 

honom (Nordström 2007: 223f). Han har dock inte fallit i glömska utan är fortfarande en 

välbesökt sevärdhet där han, likt för 50 år sedan, ligger i sin monter på Mosegård museum 

utanför Århus (www.ne.se/grauballemannen). 2007 publicerades boken Grauballe Man – An 

Iron Age Man Revisited, redigerad av Pauline Asingh och Niels Lynnerup. Den behandlar 

främst de naturvetenskapliga undersökningar som gjort på Grauballemannen och erbjuder 

inga nya tolkningar rörande fyndet. De resultat som lyfts fram kan inte själva bidra med 

någon ny tolkning. Det krävs att arkeologer applicerar sin teoretiska kunskap på dessa resultat 

för att en tolkning ska kunna uppstå. Charlotte Fabech skrev 2008 en recension av Grauballe 

Man – An Iron Age Man Revisited, och även hon saknar en arkeologisk aspekt i 

undersökningarna som gjordes. Boken består enbart av beskrivningar av de naturveteskapliga 

tester och undersökningar som utförts, och Fabech menar att bokens relevans skulle ökat om 

ett arkeologiskt avsnitt inkluderats. Grauballemannen ställs trots allt ut på ett arkeologiskt 

museum och inte ett naturvetenskapligt eller antropologiskt (Fabech 2008: 112f).   

 

5.4 ELLINGKVINNAN 

 

I samma mosse där Tollundmannen låg hittades även två andra lik. De låg ca 100 m ifrån 

varandra. Det ena av dessa lik är inte längre bevarat. Det andra liket är den så kallade 

Ellingkvinnan som hittades 1938 av torvgrävare. Hon låg ca 92 m från Tollundmannen och 

var vid sin död ca 30 år gammal. När kroppen grävdes fram blev underkroppen och benen 

bortgrävda. Enligt Jensen har C14 dateringar visat att Ellingkvinnan dog ca 205 f.Kr. och av 

allt att döma blev hon hängd då man tillsammans med liket funnit ett rep och man kan tydligt 

se märken runt hennes hals och nacke (Jensen 2003: 183f). 

 

Det som uppmärksammats mest med kvinnan är hennes välbevarade frisyr. Håret är uppsatt i 

en lång och avancerad fläta som varit totalt ca 80 cm lång. Med sig i torvgraven har hon, 

förutom repet, också fått med sig två skinnkappor (Jensen 2003: 183). Det finns inte mycket 

dokumenterat från tiden då man hittade och grävde fram Ellingkvinnan. Man vet till exempel 

inte exakt var i mossen kroppen hittades och det finns inga foton från själva utgrävningen i 

mossen (Fischer 2007: 78).    

http://www.ne.se/grauballemannen
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5.5 BORREMOSSEINDIVIDERNA  

 

Under åren 1946-1948 hittades tre stycken välbevarade mosslik i Borremosse i Himmerland. 

Förutom fyndplatsen har de även visat sig ha flera andra gemensamma egenskaper. 

 

5.5.1 Borremossemannen från 1946 

 

1946 hittades liket av en man som verkade ha blivit begravd naken och i sittande ställning. 

Med sig i mossen hade han fått två kappor sydda i skin med samma teknik som 

Tollundmannens huva. Runt halsen satt ett rep gjort av bast. Intressant med detta är just repets 

material och goda skick. I andra mossar hade föremål tillverkade av växtmaterial inte bevarats 

till vår tid utan förmultnat, vilket antas vara fallet med bland annat Tollundmannen, men 

Borremosse är surare än många andra och har därför konserverat repet kring mannens hals 

(Fischer 2007: 116f). 

 

Då mannen hittades med en snara kring halsen antas han ha hängts eller strypts till döds, men 

det kan inte med säkerhet fastslås då han också har fått ett kraftigt slag mot bakhuvudet som 

krossats. Huruvida denna skada uppkommit innan han lades i mossen eller efteråt av trycket 

från den överliggande torven är oklart. Om liket verkligen varit begravt i den ställning som 

efteråt hävdas är det inte möjligt att torvens tyngd kunnat orsaka en sådan skada på just 

bakhuvudet. Dock har man hittat fem tånaglar lösa invid mannens ena knä, vilket visar på att 

han antagligen till viss del flyttats sedan begravningen. Detta är en följd av mossens rörelse då 

en högmosse växer på mitten och torvmassan långsamt omfördela sig (Fischer 2007: 116). 

Han har även likt Grauballemannen fått ena benet krossat och man kan då anta att de båda 

lagts ned i mossen under liknande omständigheter. C14 dateringar har dock visat att mannen 

från Borremosse levde under den senare delen av yngre bronsåldern, ca 500 år innan 

Grauballemannen (Jensen 2002: 397). 

 

5.5.2 Borremossemannen från 1947 

 

I norra delen av mossen fann man ett lik som kom att förbrylla forskarna då många faktorer 

skiljer det från övriga mosslik. Invid halsen har man funnit en bärnstenspärla samt en liten 

bronsplatta och runt halsen ett lädersnöre som allt tillsammans kunnat vara ett halsband. 

Smycken som är ett ovanligt fynd i samband med mosslik är dock inte det märkligaste. Det är 

fyndet invid likets ben, av ben från ett litet barn. Dessa fynd gjorde att liket först, inte helt 

osökt, omtalats som en kvinna. Ytterligare hittade man intill kroppen också delar av ett lerkärl 

(Fischer 2007: 118). 

 

Utgrävningen visade att mannen begravts på en bädd av björkbark, runt kroppen fann man 

rester av ljung och tvärs över kroppen har man lagt några tjockare grenar som för att hålla 

kroppen nere (www.tollundman.dk). Dödsorsaken har ännu inte kunnat fastställas men enligt 

Fisher har C14 prover av liket gett en datering kring 430 f.Kr., vilket överrensstämmer med 

dateringen av lerkärlet (Fischer 2007: 118f). 

 

5.5.3 Borremossekvinnan från 1948 

 

Även sommaren 1948 fann man ett lik i Borremosse, denna gång rörde det sig om en kvinna. 

När hon hittades låg hon på magen med ansiktet nedåt i mossen. Kroppen verkar ha varit 

inlindad i en 175x115 cm stor yllefilt. Ena sidan av tygstycket är kantat av hål och då man 

även fann ett lädersnöre intill kvinnan har detta tolkats som en kjol (Fischer 2007: 120). 

http://www.tollundman.dk/
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Kvinnan var ovanligt kraftig vilket kan tyda på att hon haft god tillgång till mat. Hon har fått 

ett kraftigt slag framifrån mot huvudet som har orsakat att nederdelen av hennes ansikte, 

kinder och haka krossats. Skalpen med håret har slitits loss och största delen av detta 

återfanns strax ovanför huvudet, resten låg intill kvinnans hals och invid hennas högra hand 

(Fischer 2007: 120). Att hon har åsamkats dessa skador har tolkats som att hon plågats till 

döds som straff, men efter rättsmedicinska undersökningar som gjordes 1984 har man 

fortfarande inte kunnat fastställa dödsorsaken och heller inte om skadorna kommit före eller 

efter att hon dog eller ens om hon redan var död när hon hamnade i mossen 

(www.tollundman.dk). Det kan mycket väl vara så att skallskadorna orsakats av mossens 

tryck då den växt och rört på sig (Fischer 2007: 120f). 

 

Även Borremossekvinnan har med hjälp av C14 metoden kunnat dateras till yngre 

bronsåldern. Hon levde, enligt Fischer, fram till ca 770 f. Kr (Fischer 2007: 121). 

 

 

6. FORSKARES BESKRIVNINGAR OCH TOLKNINGAR 

 

För att kunna se hur forskare har hjälpt till att skapa och begränsa fyndkategorin mosslik 

genom sitt sätt att beskriva och lyfta fram dem, krävs det att jag gör en närmare studie av 

några av dem som forskat och skrivit om dessa.  

 

6.1 PETER VILHELM GLOB 

 

”Det var tidig vår, den 8 maj 1950. Det började kvällas, men från en gyllene port i de åskblå 

skyarna på västerhimlen bröt solljuset på en gång starkt och dämpat ned över Tollunds mosse 

i Bjældskovsdalen och gav på ett förunderligt vis liv åt allt i den stilla aftonen, som endast 

stördes av horsgökens bräkande älskogslåt. Också den döde djupt nere i sin umbrabruna 

torvgrav tycktes ha fått liv på nytt” (Glob 1969: 13). 

 

På detta målande sätt inleder professor P.V Glob kapitlet Tollundmannen i sin bok Mossarnas 

folk, publicerad på svenska 1969. Tack vare sitt skönlitterära sätt att skriva fick Globs bok ett 

stort genomslag och översattes följande år till bland annat engelska, franska och tyska 

(Nordström 2007: 181).  Även om boken nu har några år på nacken håller den till stora delar 

faktamässigt, åtminstone när det gäller de fundamentala fakta som utseende, fyndplats och 

återgivande av de undersökningar som gjordes. Om man ska studera mosslik är det 

oundvikligt att på något sätt snubbla över Globs text, vare sig man läser litteratur från Sverige, 

Danmark eller övriga Europa. En del av de tolkningar som Glob presenterar i sin bok har dock 

senare visat sig brista på flera punkter. Bland annat har han tolkat de flesta mosslik att vara så 

kallade våroffer till en fruktbarhetsgudinna, detta baserat bland annat på Tacitus Germania 

(Glob 1969: 127, 131). Det har dock vid senare forskning visat sig att endast de människor 

som lagts i mossen under den tidiga vårvintern haft möjlighet att bevaras. Om temperaturen i 

mossen överstiger 4 grader Celsius kan liket inte dra nytta av mossens konserverande 

egenskaper utan ruttnar istället. (Nordström 2007: 195) Både i Tollundmannens och i 

Grauballemannens fall har man lagt märke till att huden på deras händer och fötter har varit 

väldigt fin och helt utan valkar, vilket Glob (med många andra) tolkat som att dessa två inte 

kan ha utfört något tyngre arbete utan kanske rent av varit menade sedan tidig ålder att offras 

till gudarna (Glob 1969: 40). Vid nyare analyser av Grauballemannen har det dock visat sig 

att ytterhuden inte bevaras i mossjorden utan bryts ned, vilket betyder att de tecken på hårt 
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arbete som deras händer antagligen burit innan nedläggningen nu i efterhand är spårlöst borta 

(Fischer 2007: 96). 

 

Glob skapar med sitt sätt att berätta en spänning och mystik kring mossliken som än idag 

ligger kvar hos de flesta forskare. Om Tollundmannen skriver han: ”Som en sovande låg han 

på sitt våta läger med huvudet lätt framåtböjt, krökta armar och ben och vilande på sidan. 

Ansiktet var lugnt, ögonen lätt slutna och läpparna mjukt tryckta mot varandra som i stilla 

andakt. Det var som om den dödes själ för en stund vänt åter från en annan värld genom 

himmelsporten i väster” (Glob 1969:13). Det känns näst intill högtidligt när Glob beskriver 

Tollundmannen och känslan av att detta är något enastående och utöver det vanliga förmedlar 

han gott med sitt poetiska berättande. 

 

Professorns första intryck av liket i mossen, med den lugna och fridfulla känslan som sågs i 

dennes ansikte, kom snart att ändras. ”Den lugna ro som vilade över den döde visade sig vara 

ett falskt intryck, ty när lite mera torvmossa avlägsnats kring huvudet, upptäcktes ett rep av 

två sammanflätade läderremmar som omslöt halsen med en snara, kraftigt åtstramad in mot 

strupen och slingrande sig som en orm över skuldran och ryggen. Efter denna upptäckt tyckte 

man sig se ett drag av smärta i pannans rynkor och draget kring munnen” (Glob 1969: 15). 

 

Samtidigt som Glob beskriver Tollundmannen på detta spännande och närmast skönlitterära 

sätt så märks det tydligt på bland annat detaljrikedomen att det trots allt är en vetenskaplig 

publikation. Han beskriver de olika resultat som framkom under undersökningarna som 

gjordes på kroppen däribland dennes maginnehåll som visar att Tollundmannens sista måltid 

bestått av en gröt innehållandes korn, lindådra, linfrö och pilört. Undersökningar gjordes även 

på Tollundmannens hals och nacke för att fastställa om han blivit stryp eller hängd. Repets 

placering tydde på att det senare inträffat men röntgenbilder visade inte på några skador på 

nackkotorna som borde uppkommit om han fick möta sitt öde i galgen (Glob 1969: 23f). 

    

Lika stillsam och rofull som Tollundmannen beskrivs, lika grotesk och brutal beskrivs 

Grauballemannen. ”Det var inte präglat av lugn utan av smärta och skräck. Pannans rynkor, 

ögonen, munnen och den förvridna ställningen” (Glob 1969: 31). I Grauballemannens fall 

fanns det hos Glob ingen tvekan om dödsorsaken. ”På framsidan av halsen kunde man se ett 

långt snitt som gick från öra till öra och så djupt att matstrupen var fullständigt avskuren. 

Denna sårskada har antagligen åstadkommits genom flera snitt av en annan person, ty både 

dess riktning och utseende motsäger att det kan röra sig om självmord eller ha uppstått efter 

döden” (Glob 1969: 37). 

  

Också i Grauballemannens fall beskriver Glob honom både med stor inlevelse och på samma 

gång med vetenskaplig relevans. Likt Tollundmannen gjordes det även vid detta tillfälle 

flertalet vetenskapliga undersökningar av kroppen däribland av tänder och maginnehåll vilka 

Glob redogör för. Man undersökte även de ovanligt välbevarade händerna och då de var så 

pass fina och helt fria från valkar och liknande tolkade Glob det som att Grauballemannen inte 

kunnat ha utfört något slitsamt arbete (Glob 1969: 40f). 

 

Glob skriver även om andra danska mosslik även om han inte själv varit med vid arbetet med 

dessa. I dessa övriga fall går han inte in något djupare i beskrivningen av dem utan fokus 

ligger främst på att skildra deras yttre, skador och eventuella tillhörigheter. De tre 

Borremosseindividerna beskriver han dock mer ingående och berättar mycket om 

fyndomständigheterna. Om det första liket, en man, som hittades 1946 skriver Glob att man 

efter noggranna undersökningar kommit fram till att kroppen placerats i graven sittandes men 
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att han nu hade en mer hopkrökt ställning antagligen på grund av mossens tryck (Glob 1969: 

71). Glob beskriver mannens utseende på följande vis; ”Den döde järnåldersmannen var 

utomordentligt välbevarad fast huden var svart och läderartad; man kunde dock tydligt se 

alla porer. Han kan ha varit fullvuxen men har i så fall varit småväxt, inte mer än 155 cm 

lång… Händerna var välformade, och särskilt efter den väl bevarade vänstra handen att 

döma var det tydligt att han inte sysselsatt med hårt arbete… Mannens bakhuvud var krossat. 

Ett gapande hål på kraniets baksida blottade den papperstunna hjärnhinnan och den gula 

hjärnsubstansen. Lårbenet var knäckt ett stycke ovanför knät” (Glob 1969: 74). Kroppen 

påträffades naken i mossen med endast en läderrem knuten kring halsen, dock låg två kappor 

ihoprullade vid fötterna och en liten tyglapp under huvudet (Glob 1969: 74). 

 

De ytterligare två individerna som hittades i samma mosse de två nästkommande åren 

benämns som kvinnor. Dessa två har även de brutala skador, vilka Glob tror har tillkommit 

innan nedläggningen i mossen. Den första av dem, hittad 1947, hade fått kraniet kluvet och 

det ena benet var brutet ca 10 cm över knäskålen. Ovanligt med denna individ var dess 

tillhörigheter. Intill kroppen hittades nämligen skärvor från ett lerkärl och rester av ben från 

ett spädbarn. Den tredje och sista kroppen hittades 1948 och det visade sig att denne fått 

bakhuvudet skalperat och ansiktet krossat (Glob 1969: 75ff). 

 

Glob beskriver även gravskicken under den period från vilken mossliken härstammar och 

tydligt blir att medan man fortsatte att lägga människor i mossen så förändras ändå 

gravskicket i övrigt. Man går från att begrava brända ben i urnor med få skänker till att 

jordfästa kroppen tillsammans med allt fler gravgåvor (Glob 1969: 121). Glob anser dock inte 

att mossliken bör räknas till gravskicken. ”Om vi betraktar det stora antal fynd som är kända 

från Danmarks äldre järnålder och jämför vårt vetande om dessa fynd i sin helhet med de 

många människor som påträffats i mossarna, framgår tydligt att mossfolket inte har med det 

vanliga gravskicket att skaffa utan däremot i många enskildheter ansluter sig till offerfynden i 

mossarna ”(Glob 1969: 123). Glob anser alltså att människor som lagts i mossen har offrats 

till gudarna precis som andra mossfynd, för detta finner han som sagt stöd i hos Tacitus och 

hans beskrivning av nordborna (Glob 1969: 123). 

 

6.2 CHRISTIAN FISCHER 

 

Redan i titeln på sin bok Tollundmanden – Gaven til guderne, utkommen 2007, befäster 

Christian Fischer sin tolkning av Tollundmannen i synnerhet och mossliken i allmänhet. Han 

skriver att även om det kan verka djärvt att publicera en bok helt om samma ämne som 

professor P. V. Glob, så känns det nödvändigt med en uppdatering då så pass många nya 

forskningsresultat kommit i dager. Tekniken har sedan Globs tid utvecklats både inom 

arkeologin och dess hjälpvetenskaper så som medicin, fysik och kemi, vilket har gjort det 

möjligt för forskarna att komma ännu närmre mosslikens historia (Fischer 2007: 7). 

 

Fischers bok har inte samma skönlitterära stil som Globs, utan den känns mer vetenskaplig, 

men han återger ändå händelserna kring Tollundmannen på ett lättillgängligt och intressant 

vis. Det finns mycket beskrivet om tiden då Tollundmannen hittades och de vetenskapliga 

undersökningar som gjordes. Christian Fisher skriver även om andra danska mosslik 

exempelvis Grauballemannen, Borremosseindividerna och Daugbjergmannen. 

 

När det gäller just Tollundmannen så skriver Fischer som sagt mest om händelserna kring 

fyndet, den uppståndelse som det fick och hur man arbetade med det. När han väl beskriver 

Tollundmannen själv så gör han det väldigt systematiskt, från huvud till tå, och det är inte på 
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samma målande sätt som Glob. ”Liget lå på højre side med opptrukne ben og med armene 

bøjet foran kroppen. Bortsett fra en skindhue, der sad på hovedet, og et skindbælte, der sat 

om livet var liget nøgent, og huden bar ikke andre mærker. Om halsen var stramet et 

skindreb. Hovedet var ualmindelig godt bevaret. Håret var kortklippet, to til tre centimeter 

langt, uden frisure, øjenbrynene var delvist bevarede” (Fischer 2007: 35f). 

 

Fischer beskriver vidare mer exakt i vilket läge som kroppen låg i, att överkroppen var lätt 

framåtböjd, överarmarna låg utefter kroppen och underarmarna låg i rät vinkel ut från 

kroppen. Tollundmannens kropp var till största del välbevarad med undantag för vänster 

underarm och hand som endast bestod av skelett. Vänstra skuldran var något upplöst, den 

högra skuldran stack ut genom huden likaså gjorde det vänstra höftbenet. Längst ryggraden 

hade en skada uppkommit, ett skarpt snitt efter en spade, vid framgrävningen av kroppen 

(Fischer 2007: 36). 

 

Då man inte kunde se några märken på kroppen tror Fischer att det skulle kunna tyda på att 

han haft kläder på sig när han lades i mossan. Kläderna skulle kunnat hindra mossen från att 

lämna märken i huden. Dessa kläder, som således borde varit tillverkade av vegetabiliska 

material, har i så fall brutits ner under den tid som kroppen legat i mossen (Fischer 2007: 38). 

 

Efter avsnittet om kroppen beskriver Fischer de få tillhörigheter, som man fann tillsammans 

med Tollundmannen, mer ingående. Den lilla skinnhuvan var antagligen gjord av fårskinn och 

bestod av åtta hopsydda skinnlappar och två skinnsnören som var fastknutna under 

Tollundmannens haka (Fischer 2007: 38f). Runt höfterna hade man bundit ett skärp av tunt 

skinn. Bältet var ojämnt tillskuret och mätte 1.9–2,4 cm på bredden. I ena änden hade det 

skurits ut en ögla varigenom man hade trätt den andra änden för att kunna spänna skärpet. 

Slutligen beskrivs repet som var knutet runt Tollundmannens hals. ”Stramt om ligets hals sad 

et skinreb, hvis ene ende med en knude var bundet således, at der var dannet et cirka seks 

centimeter langt ”øje”. Genom dette ”øje” var den andre ende af rebet ført, den derved 

fremkomne  ”rendeløkke” var lagt om ligets hals, således at ”øjets” knude lå på venstre side 

af halsen med ”øjets” vendende bagud; løkken blev alltså stramet lige i nakken” (Fischer 

2007: 40). Då man under undersökningarna av kroppen avlägsnade repet kunde man se att det 

lämnat tydliga märken i huden på halsen och både på sidorna och under hakan. Däremot 

syntes inga spår av repet i nacken där knuten hade suttit (Fisher 2007: 40f). 

 

Vidare skriver Fischer om den stora bredd av mosslik som det finns i Danmark. När man har 

daterat mosslik med C14-metoden har de flesta visat sig härstamma från yngre stenåldern och 

äldre järnålder. Det finns dock flertalet skillnader mellan dessa vilket gör att en förklaring 

som gäller för alla mosslik är osannolik. Några av liken kan ha förolyckats, säkert är i alla fall 

att de lagts i en sjö och inte medvetet begravts i en mosse. Andra ser man tydligt, då det fått 

med sig exempelvis lerkärl, vagnsdelar eller kranier av oxe, att de lagts i en mosse som redan 

vid nedläggningen var någorlunda fast. Det finns även flera mosslik som påminner om 

Tollundmannen, de bär tecken på att ha blivit dräpta, de är begravda i mossar och har ofta fått 

med sig någon form av skinnplagg. Vid C14-dateringar har det visat sig att denna grupp av 

mosslik verkar härstamma från förromersk järnålder (Fischer 2007: 74). 

  

Av förklarliga själ, då boken i huvudsak är skriven om Tollundmannen, gör inte Fischer några 

grundligare beskrivningar av de övriga mossliken. Han återger istället kortfattat om 

fyndomständigheter och undersökningar. 
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År 1835 fann man ett kvinnligt mosslik i en mosse nära Vejle. Det tolkades snabbt som 

kvarlevorna efter drottning Gunhild som skulle varit gift med norske kungen Erik Blodyxa, 

båda levde under 900 talet e. Kr. Kung Fredrik VI som var kung vid tiden då fyndet gjordes 

skänkte en ekkista att lägga kroppen i, kistan placerades senare i en sarkofag under S:t 

Nicolajs kyrka i Vejle. 1978 undersöktes liket på nytt av samma läkare som undersökte 

Tollundmannen. Man hade på olika delar av kroppen hittat lav från trädgrenar vilket kan tyda 

på att hon blivit fasthållen i mossen av dessa, någon egentlig dödsorsak kunde dock inte 

påvisas. Med C14-dateringar kunde man fastslå att kvinnan härstammar från ca 450 f. Kr. 

(Fischer 2007: 105f). 

 

Om Borremossemannen från 1946 utseende skriver han inte särkilt mycket, däremot beskrivs 

i vilket skick han hittades. ”Borremossemanden var nøgen, men havde to skinnlapper med 

sig, begge omhyggeligt udført i samme syteknik som Ellingkvindens kappe og 

Tollundmandens hue” (Fischer 2007: 117). Runt halsen på mannen var det bundet ett rep, 

med vilket man antar att han har strypts eller hängts. Repet är tillverkat av bast vilket är 

viktigt att lägga märke till, enligt Fischer, då många som hävdat att de nakna mossliken 

mycket väl kan ha burit kläder, då tillverkade av någon form av växtmaterial. Då repet kring 

Borremossemannens hals är välbevarat visar det på att även växtmaterial kan bevaras i 

mossen (Fischer 2007: 117). 

 

Den individen som Glob kallar för den första Borremossekvinnan, benämner Fischer som 

Borremossemannen från 1947. Det har alltså skett en förändring i könsbestämningen vad 

gäller mossliket som hittades 1947. Om detta skriver Fischer: ”Usædvanligt er det at finde 

smykker ved moselig, men nok så usædvanligt var det, at et lerker lå ved ligets knæ sammen 

med to knogler fra et barn. Smykkerne er vel årsagen til, at liget har været omtalt som en 

kvinde, udgraveren Elise Thorvildsen skriver i beretningen, at kønsdelene var dåligt 

bevarede, men hun kunne dog bestemme liget til at være af hankøn” (Fischer 2007: 118). 

Denna andra Borremosseman hade fått med sig ovanligt mycket i mossen, bland annat 

smyckespärlor, en bronsplatta, lädersnören och ett lerkärl. Intill honom låg också ett fåtal ben 

från ett barn (Fischer 2007: 118). 

 

Den tredje individen från Borremosse var en kvinna, nedlagd i mossen på samma sätt som de 

andra två mossliken. ”Liget lå maven med ansigtet nedad. Legemshøjden vad meget lille, kun 

143 cm, men en skrumpning er givet sket, som det ses ved andre moselig. Kvinden var 

usædvanlig kraftig” (Fischer 2007: 119f). Kroppen var insvept i en 175x115 cm stor 

ullskynke tillsammans med ett lädersnöre som skulle kunnat utgöra delarna till en kjol. 

Kvinnan hade fått skallen krossad framifrån, detta slag hade nästan totalt krossat hela ansiktet, 

hakan och kinderna. Det kraftiga slaget har bedömts som dödsorsaken, detta är dock inte den 

enda skadan som hon åsamkats. Håret och huden uppe på huvudet hade slitits av och låg en 

bit ovanför kvinnan, ett större stycke huvudhud med hår låg också intill hennes hals och vid 

den högra handen. De flesta fingernaglarna låg utspridda kring kroppen vilket tyder på att den 

ändrat ställning sedan nedläggningen i mossen. Naglarna tillsammans med det avslitna håret 

visar på att mossens tryck och rörelse kan påverka liken. Det skulle också kunna vara en 

förklaring till kvinnans brutala skador i ansiktet, nyare rättsmedicinska undersökningar har 

nämligen bidragit till tvivel gällande dödsorsakens våldsgrad (Fischer 2007: 120f). 

  

”Ved sin død var Grauballemanden omkring eller over tredive år. Dødsårsagen en 

overskæring af struben fra øre til øre. Den medicinske undersøgelse, man foretog 

efterfølgende, åbnede mulighed for at konkurrerende dødsorsager kunne være et brud på 

hjernekassen omfattende højre isse- og tindingeregion forårsaget af et slag” (Fischer 2002: 
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121). Grauballemannen hade även fått vänster skenben brutet, denna skada och det inslagna 

pannbenet har tidigare förklarats som skador som uppkommit för att oskadliggöra mannen 

innan man kunde skära upp hans hals. Vid nyare undersökningar av liket har det dock 

framkommit att dessa skador inte nödvändigtvis inträffat innan halssnittet, utan att de 

troligtvis uppkommit som ett resultat av torvmassans tryck (Fischer 2007: 121). 

 

Grauballemannen är lagd helt naken i mossen. Inte heller fann man några andra slags 

tillhörigheter i hans närhet, varken lösa klädesplagg, verktyg eller lerkärl. Detta är ett 

undantag bland de välbevarade mossliken som annars åtminstone brukar fått med sig en bit 

tyg eller ett klädesplagg. Teoretiskt sett skulle avsaknaden av fynd, enligt Fischer, kunna vara 

en orsak av tidigare tovgrävningar i mossen. Alldeles i närheten av fyndplatsen ligger en 

mosse som tidigare fått namnet ”Djävulsmossen” och gården till vilken den tillhör heter något 

så ovanligt som ”Djävulsgården”, dessa namn kan mycket väl ha uppkommit efter fynd av 

mosslik under historisk tid (Fischer 2007: 122f). 

 

I sin tolkningsdiskussion belyser Fischer det faktum att en stor del av de mosslik som hittats 

verkar ha blivit antingen hängda eller strypta. Bland dessa finner vi Tollundmannen och 

Ellingekvinnan som båda blivit hängda, Borremossemannen från 1946 som antingen blivit 

hängd eller strypt, Huldremossenkvinnan från 1879 som har ett band kring halsen, skelettet 

från Lykkegårds mosse, 1945, hittades med ett rep runt halsen och mannen från Krogens 

Mölle mosse som hade ett flätat läderband samlat i en knut intill sig. Borremossemannen från 

1947 hittades med ett lädersnöre kring halsen och ytterligare ett rep vid fötterna, man kan 

dock inte i detta fall fastslå dödsorsaken. Av de danska mosslik från förromersk järnålder som 

inte visar tecken på hängning, har endast Grauballemannens dödsorsak kunnat fastslås. 

Fischer vill visa på att det funnits en hängningskult under förromersk järnålder. Han vill på 

något vis försöka att knyta denna till den hängningskult som finns i asatron, och som då har 

en stark koppling till asaguden Oden. Tecken på att en sådan tradition har förekommit finner 

Fischer bland annat i en bildväv som hittats i Osebergsgraven i Norge. En av bilderna på 

denna väv visar en lund med hängda människor (Fischer 2007: 174f). ”Att hængte personer 

blev anvent som motiv på en billledvævning, og at motivet blev anset for så vigtigt, at det 

skulle følge den gravlagte i det hinsidige, understreger hængningskultens centrale rolle i 

asatroen” (Fischer 2007: 177). 

  

Bilder av hängningsscener förekommer även på en av bildstenarna på Gotland, i Lärbo, denna 

sten hör hemma på 700-talet och restes över en storman. Bilderna på stenen kan knytas till 

Oden då dessa verkar vara en illustration av sagan om Starkad. Korfattat berättar denna saga 

om när Oden kräver en man som offer från kung Vikars här i utbytte mot krigslycka. Man 

drog lott vilken föll på kungen själv. Kungen skulle då låta sig hängas som offer på låtsas för 

att lura Oden, men asaguden hade övertalat kämpen Starkad till sin sida. Man band upp 

kungen med ett rep som skulle hindra honom från att falla och strypas, men vid ögonblicket 

för hängningen genomborrade Starkad detta rep med sitt spjut och skrek: ”Nu giver jag dig till 

Oden” (Fischer 2007: 177f). 

 

Längre tillbaka i tiden, runt år 600, finns det enligt Fischer fler tecken på denna 

hängningskult. Från denna period kan det på guldgubbar, som är små stilistiska guldfigurer, 

ses avbildningar av rituella hängningar. Guldgubbarna föreställer nakna personer med ett 

bälte på höften, precis som Tollundmannen. Deras armar med de överdimensionerade 

händerna är avbildade slappt hängande längst sidan av kroppen. Benen är även de slappt 

hängande med fötterna ofta pekande nedåt. I de flesta fall rör det sig om avbilden av män, 
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men även kvinnor förekommer. Några är försedda med en halsring eller snara (Fischer 2007: 

179). 

  

Mellan de äldsta guldgubbarna som, enligt Fischer, går att koppla till en hängningskult, och 

de hängda mossliken är en period på 400-800 år. Men Fischer anser att man i 

Tollundmannens och Ellingkvinnan fall utifrån deras nedläggning i mossen kan se att de blivit 

offrade som en del av en kulthandling, där hängning och strypning praktiserats. Då vi inte i 

det nuvarande arkeologiska materialet kan se några bevis för att asatron var etablerad så tidigt 

som under förromersk järnålder, vore det riskabelt att anta att Tollundmannen och 

Ellingekvinnan blivit offrade till Oden. Det är dock troligt att rituella handlingar kan fortsätta 

och bli en integrerad och väsentlig del av en ny religion. Det finns det flertalet exempel på 

från övergången från hedniska religioner till kristendom (Fischer 2007: 179f).  

 

6.3 ALLAN A. LUND 

 

När den danske latinisten och historikern Allan A. Lund skriver om mossliken, återger även 

han i synnerhet händelserna kring dessa fynd, den uppståndelse som fynden fick, hur de 

transporterades från fyndplatsen och hur de undersöktes. Han beskriver också deras skador 

och antagna dödsorsaker, men detta gör han rätt så kortfattat. Till skillnad från Fischer, men i 

likhet med Glob, beskriver Lund mosslikens skador som om de troligtvis uppkommit i 

samband med någon form av misshandel. Om Grauballemannen skriver han att dödsorsaken 

varit den uppskurna halsen men att han också fått mottaga ett kraftigt slag mot tinningen och 

fått sitt vänstra ben brutet (Lund 2002: 13f). 

 

Lund gör en kortfattad sammanställning av tidigare forskares tolkningar och visar på hur 

dessa har utvecklats under historien. Det som är gemensamt för alla mosslik, nämligen deras 

fyndplats, är inte nog för att betrakta dem som en egen fyndgrupp. För detta har det krävts 

mer, det har inte heller räckt med de fysiska likheter som de alla har, då de flesta av dessa 

uppkommit som ett resultat av de rådande förhållandena i mossen. Man har istället varit 

tvungen att försöka spåra historien bakom dessa fynd. Att leta efter ”gärningsmän” och deras 

avsikt med att misshandla människor till döds för att sedan lägga deras lik i mossen blir då 

väsentligt (Lund 2002: 77). ”Kort sagt ideologien bag dette” (Lund 2002: 77). Arkeologen 

Elise Thorvildsen, som var med och grävde ut Borremossemannen från 1947, började betrakta 

mossliken som en egen fyndgrupp då det sedan långt tillbaka i tiden funnits en utbredd 

uppfattning om mossarna som en helig plats. Baserat på detta drog hon slutsatsen att det 

måste röra sig om människooffer till en gudom. Denna teori byggdes senare vidare på av 

bland andra professor P. V. Glob. Lund anser dock att det finns flera saker som talar mot 

denna teori, bland annat det faktum att dagens mossar inte nödvändigtvis varit fasta mossar 

vid tidpunkten för nedläggningen (Lund 2002: 78f). 

 

Lund framhåller att det komplicerade med att tolka mossliken är deras avsaknad av social 

kontext. De avskiljer sig därmed från samtida gravplatser där gravgåvor kan reflektera 

forntidens samhällsstruktur, den dödes ålder, kön eller sociala status och inte minst ideologin 

bakom det nedlagda gravgodset. Mossliken utskiljer sig även från de så kallade små 

offermossarna i vilka det samlade innehållet av djur- och människoben, urnor och andra 

offergåvor tillsammans kan ge ledtrådar till det rituella sammanhang i vilka de förekommit. 

Lund pekar också på att de mossar i vilka man funnit lik, under forntiden inte låg i nära 

anknytning till dåtida bebyggelse, vilket däremot gravplatser gjorde. Baserat på dessa fakta 

bygger Lund sin teori, att de individer som dödats och lagts i mossen varit personer som på ett 
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eller annat sätt stått utanför samhället och dess normer, så som fysiskt eller psykiskt 

handikappade, och detta skulle då varit ett sätt att göra sig av med dem (Lund 2002: 79). 

 

6.4 MIKE PARKER PEARSON 

 

Professor Mike Parker Pearson lägger, förutom de mest uppmärksammade fakta, fram en del 

annat intressant material om de danska mossliken, i sin bok The archaeology of death and 

burial. Han skriver bland annat om analyserna av Grauballemannens maginnehåll. Man har 

vid dessa undersökningar funnit gräs infekterat med mjöldryga, en svamp från vilken man 

utvinner LSD och som kan orsaka anfall, mentala störningar och kallbrand. ”Ergot poisoning, 

known as St Anthony´s fire because of the burning sensation it causes in mouth, hands and 

feet, sometimes reached epidemic proportions in the historical period after wet summers 

affected rye harvests” (Parker Pearson 2001: 68). Grauballemannen hade svalt en dos stor nog 

för att först ge honom svåra krampanfall som tillslut skulle leda till att han hamnade i koma 

eller rentav dö (Parker Pearson 2001: 68). 

  

Av de 418 mosslik och skelett som hittats i Danmark har 16 kunnat dateras till perioden 

mellan yngre bronsålder till förromersk järnålder. Fjorton av dessa sexton individer bär 

tydliga spår av deras dödsorsaker. Parker Pearson anser även, i likhet med Glob, att många av 

dessa mosslik även blivit misshandlade innan de avrättats (Parker Pearson 2001: 67f). ”A 

number were killed using several of these methods and some were badly beaten. For example, 

before his throat was cut, Grauballe Man was wounded on his right temple and his fractured 

tibia indicates that his leg deliberately broken” (Parker Pearson 2001: 68). Ytterligare en 

likhet som hans tolkningar har med Globs är den om Borremosseindividen från 1947. De 

benämner båda detta mosslik som en kvinna, baserat på de tillhörigheter denna fått med sig i 

mossen. Även denna individ beskriver Parker Pearson som misshandlad, det högra benet är 

brutet strax under knäet, en skada som antagligen uppkommit innan dödsögonblicket (Parker 

Pearson 2001: 68). 

  

Han tar även upp ett exempel från de brittiska öarna, Lindow II. En person som blivit både 

stryp och stucken i halsen, slagen två gånger i huvudet, troligtvis med en yxa. Detta beskriver 

Parker Pearson på följande brutala vis:”Lindow II(…),had been garrotted and stabbed in the 

throat in such a way that, had these been effected simultaneosly, then a small fountain of 

blood would have issued from the incision. In addition he was twice hit on the head, probably 

with an axe, so hard that bone chips from his skull entered his brain and one of his molars 

cracked” (Parker Pearson 2001: 68). 

 

Parker Pearsons teori rörande mossliken är att de offrats och att dessa individer skulle varit 

medlemmar av en högre samhällsklass. Detta finner han flera bevis för, de flesta i mosslikens 

fysik. Han skriver, liksom Glob också gjorde i sin bok Mossens Folk, att man hos bland annat 

Grauballemannen och Borremossemannen från 1946 kan se att deras välbevarade händer har 

så pass fin hud att de knappast kan ha utfört något tyngre arbete, då detta skulle resulterat i 

valkar och andra förslitningar. Även de tyger som i vissa fall lags tillsammans med liken i 

mossen skulle tyda på en urskiljd grupp. Till exempel kvinnan i Huldremossen i Danmark har 

fått med sig tyg av samma typ som hittats i samtida gravar tillhörande individer med en hög 

status (Parker Pearson 2001: 67f). 

  

Trots att vissa mosslik visat sig vara korta individer, menar Parker Pearson att en stor del av 

dem verkar vara längre än dåtidens genomsnitt. Detta är ett drag som de i så fall delar med 
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den styrande eliten under denna tid. Denna längdskillnad skulle enligt Parker Pearson kunnat 

bero på en diet överlägsen andras (Parker Pearson 2001: 68f). 

 

Den motsättningen som ändå finns mellan mosslikens tydligt avskiljda och lyxbetonade liv 

och förnedrande och kränkande död, menar Parker Pearson skulle kunna vara ett ”ledmotiv” 

för ett samhälle i förändring. Från ett lokalbetonat och relativt egalitärt samhälle var man 

under förromersk järnålder på väg mot ett uppbyggt kring krigsföring och stora sociala 

skillnader (Parker Pearson 2001: 71). 

  

Det skall även hos många av fynden finnas tecken på fysiska avvikelser, enligt Parker 

Pearson. Bland de danska mossliken nämner han bara Ellingekvinnan som ska ha visat tecken 

på benskörhet. Bland de brittiska mossliken finner man fysiska avvikelser hos bland annat 

Lindow III vars tummar varit outvecklade. I Holland finns exempel hos Ydeflickan som led 

av skolios (en missbildning av ryggraden) och kvinnan från Zweeloo, ett skellett vars ben och 

underarmar varit ovanligt korta. ”This raises the possibility that many of them may have been 

considered to have been ”touched by the gods” and were somehow imperfect (either 

physically or mentally) yet special, set apart from ordinary people” (Parker Pearson 2001: 

71). Det skulle alltså vara möjligt att dessa personer uppfostrats speciellt för att offras, 

levandes i lyx till den dag de dräps (Parker Pearson 2001: 71). 

 

6.5 JØRGEN JENSEN 

 

Jørgen Jensen har egentligen inte arbetat ingående med enbart mossliken utan skriver om dem 

i det tredje av sina fyra band om Danmarks forntid. Hans skrift blir därför snarare en 

sammanställning av den forskning som gjorts och han kommer inte själv med några egna 

teorier. Han beskriver kortfattat vart och ett av de mest uppmärksammade danska mossliken, 

när de upptäcktes, deras datering, skador, dödsorsaker osv. Jensen uppmärksammar även en 

företeelse som är gemensam för de allra bäst bevarade mossliken, däribland Tollundmannen, 

Grauballemannen och Ellingekvinnan: att de har alla begravts i en mossgrav. Det betyder 

alltså att de inte lagts ned i en vattenspegel utan grävts ned i en fast mosse (Jensen 2003: 178f, 

183). 

 

Det finns i Jensens beskrivningar av mossliken inte några skillnader jämfört med tidigare 

publikationer vad gällande individernas dödsorsaker. Tollundmannen blev hängd, 

Grauballemannen fick halsen uppskuren och Ellingekvinnan blev även hon hängd. Vad gäller 

Grauballemannens övriga skador skriver Jensen att skadan på huvudet och benbrottet är svårt 

att bestämma om de uppkommit före eller efter döden, men att en förklaring till det krossade 

skallbenet kan vara att man för att kunna skära upp halsen på mannen varit tvungen att först 

förlama honom (Jensen 2003: 179, 181, 183). 

 

De danska mossliken sträcker sig tidsmässigt från 800 f.Kr. till ca 100 e.Kr. vilket 

överensstämmer med C14 dateringar som gjort på de holländska och västtyska mossliken. Om 

man till denna grupp även räknar de skelett som hittats i mossar får man en spännvidd ända 

från jägarstenåldern till historisk tid. Det blir därför svårt att hitta en generell förklaring till 

varför dessa människor lagts i mossen utan det rimligaste är att det funnits flera skiljda 

orsaker till detta. Långt ifrån alla har gått en våldsam död tillmötes och det är långt ifrån alla 

som kan kopplas samman med offring. Bland dessa mosslik finns det inte heller någon 

speciell åldersgrupp eller något kön som dominerar. Det finns också både dem som lagts att 

sjunka i ett vattenhål och dem som grävt ned i själva mossen. Vissa kan ha drunknat och 

andra kan ha lagts döda i en sjö som senare växt samman till en mosse. Det finns därför inte 
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många gemensamma nämnare mellan alla de mosslik som hittats, förutom just deras 

fyndplats, vilket betyder att orsakerna till varför de från början lagts där kan vara många. De 

kan ha blivit utsatta för exempelvis brott eller drunkningsolyckor. Vissa av mossliken bär 

tydliga bevis för att de blivit avrättade, men det går inte att veta om de avrättats som straff 

eller om de offrats till gudarna. Det är i alla dessa fall svårt eller rent av omöjligt att spåra 

orsaken till varför man lagt kropparna i just mossar (Jensen 2003: 186). ”Alligevel er 

moseligene en mærkelig og betagende gruppe af fund, som stiller os direkte ansigt til ansigt 

med menneskets skrøbelighed” (Jensen 2003: 187).  

 

 

7. DISKUSSION 

  

Jag har i denna uppsats ställt mig frågan hur en fyndkategori skapas och avgränsas och hur 

forskare bidrar till detta. För att kunna svara på mina frågeställningar krävs det nu att jag 

diskuterar den litteratur som jag läst och refererat till tidigare i uppsatsen. 

  

Även fast Glob inte var den första att tolka mossliken så har han, tack vare fynden av 

Tollundmannen och Grauballemannen, blivit en stöttepelare inom mossliksforskning. Drygt 

50 år har förflutit sedan hans bok Mosefolket publicerades 1965. Trots att mycket har hänt 

inom arkeologin sedan boken utkom används hans beskrivningar och tolkningar än idag, 

antingen för att motbevisas och kritiseras eller som en grund att bygga vidare på. Det går inte 

att förneka att Glob med sin publikation på sätt och vis har lagt sin hand över ämnet och med 

sitt sätt att beskriva byggt upp och färgat synen på en fyndkategori. 

  

Det har varit just Globs poetiska och skönlitterära sätt att skriva som har hjälpt den mystik 

som finns kring mossliken att växa. Självklart är de fascinerande och fantasieggande i sig 

själva men när man läser Mosefolket blir det hela så mycket mer spännande. Man kan dock 

inte bortse ifrån det faktum att boken är menad som en populärvetenskaplig publikation, 

skriven som ett svar på några engelska skolflickors brev. Frågan är då hur relevant en 

populärvetenskaplig bok skriven i mitten av 1960-talet är för dagens forskning. Relevansen 

ligger främst i de beskrivningar av omständigheterna när fynden gjordes och det arbete som 

sedan togs vid. Globs bok är trots allt en mer eller mindre direkt uppteckning av dessa 

händelser, av den person som var med och ansvarade för arbetet med dessa fynd. När det 

däremot gäller Globs tolkningar och de fakta han baserar dessa på kan relevansen diskuteras. 

Sedan 1965 har ny forskning gjorts och tekniken har utvecklats, vilket var en anledning till att 

Christian Fischer ansåg det nödvändigt att 2007 skriva och publicera en ny bok i samma ämne 

som Glob. 

  

Glob har tolkat mossliken till att vara offergåvor till en vårgudinna, detta baserat främst på 

undersökningarna av Tollundmannens och Grauballemannens maginnehåll. Vid dessa 

undersökningar fann man inga gröna växter från sommarhalvåret vilket ledde Glob till 

slutsatsen att dessa människor endast offrats under vårvintern (Glob 1969: 41 ). Som jag 

tidigare nämnt har nyare forskning dock visat att människokroppen bara kan bevaras så väl 

om temperaturen i mossen ej överskrider 4 grader Celsius, i annat fall sätter 

förruttnelseprocessen igång. Detta betyder alltså att endast de som deponerats under tidig 

vårvinter kunnat dra nytta av mossens konserverande effekt (Nordström 2007: 195). Man kan 

alltså ha lagt människor i mossar och vattenhål under hela året, oberoende av årstid, men 

endast ett fåtal bevarades med hud, hull och hår medan andra endast bevarades som skelett. 
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Den engelska arkeologen och professorn Mike Parker Pearson har på många vis byggt vidare 

på Globs tolkningar av mossliken. Han menar att dessa individer skulle varit del av en högre 

klass i dåtidens samhälle vilket han finner flera tecken på. Några av dessa är direkta 

paralleller till Globs arbete. En av dessa är mosslikens händer som, då de är tillräckligt 

välbevarade, är väldigt fina i hyn och inte visar några tecken på hårt arbete (Parker Pearson 

2001: 67). Detta skulle då enligt Parker Pearson vara ett bevis för att de tillhört en form av 

högre stående grupp. Nyare forskning har dock visat att det sura mossvattnet sliter ned det 

yttersta hudlagret och de spår efter arbetet som deras händer skulle kunnat bära på är nu 

försvunna (Fischer 2007: 96). Ytterligare en sak som Parker Pearson har gemensamt med 

Glob är att de båda tolkar mosslikens skador som tillförda innan nedläggningen i mossen, 

oftast som en del av en misshandel av personerna som skulle offras (Parker Pearson 2001: 

67f). Också denna teori har stött på motstånd. Sådana skador som exempelvis 

Grauballemannen och Borremossemannen från 1946 visar är troligtvis ett resultat av det 

ovanliggande trycket från mossen (Fischer 2007: 60, 116, 121). 

 

Enligt Parker Pearson finns det fler tecken på att personerna som lagts i mossen på något sätt 

varit speciella eller överlägsna andra i dåtidens samhälle . Bland annat menar han att de flesta 

mosslik har varit längre än dåtidens genomsnitt, en egenskap som även den styrande eliten 

under samma tid skulle haft (Parker Pearson 2001: 68f). Detta ställer jag mig starkt frågande 

till. Dels med tanke på att flera mosslik, däribland Borremossemannen från 1946 som endast 

var 155 cm lång, inte varit speciellt långa (Glob 1969: 74). Men den största anledningen till 

att jag är tvivlande till Parker Pearsons teori är att det under samma tid som mossliken är som 

vanligast, förromersk järnålder, var det rådande gravskicket nämligen brandgravar. Om de 

allra flesta, förutom just mossliken, har kremerats, hur kan man då säkert säga vad 

genomsnitts längden för denna tid var? I boken ”Iron age man in Denmark” kan man läsa att 

det inte finns något onormalt hos de mosslik vars längd det varit möjligt att mäta, varken 

några jättar eller dvärgar (Jansen Sellevold mfl 1984: 244). Parker Pearson visar även att det 

hos flera mosslik finns tecken på fysiska avvikelser eller handikapp av olika slag. Han menar 

då att man kan ha ansett dessa människor som ”rörda av gud” och att de redan från födseln 

varit menade att offras (Parker Pearson 2001: 71). Detta skulle kunna vara en möjlighet, men 

om denna sista teori skulle stämma passar den inte riktigt in i resten av Parker Pearsons 

argument för att mossliken skulle tillhört en samhällselit. Det skulle i så fall möjligtvis kunna 

vara så att om en sådan adel funnits har man velat hålla styret inom släkten. Detta skulle i 

vissa fall kunnat resultera i inavel vilket i sin tur kan betyda missbildningar bland barnen. Om 

detta är sannolikt eller ej är svårt att bedöma. Studier av som gjorts av både Tollundmannens 

och Grauballemannens maginnehåll visar att de innan de dog ätit en gröt bestående av vanligt 

förekommande grödor under denna tid (Glob 1969: 24, 41). Att de ätit en måltid som 

innehöll, för denna tid, vanliga ingredienser talar emot Parker Pearsons teori att de skulle 

tillhört en samhällselit. Om det var något extra speciellt över dessa individer borde de inte 

också haft en kost som var överlägsen andras?  

 

Historikern och latinisten Allan A. Lund går emot offerteorin med sin bok ”Mumifierede 

moselig” han ställer sig också kritisk till att mossarna skulle varit heliga platser, då dagens 

mossar under forntiden inte nödvändigtvis existerat som mer än ett vattenhål (Lund 2002: 79). 

Ytterligare anledningar till att det varken varit tal om heliga platser för offer eller gravplatser 

för viktiga personer är enligt Lund att de mossar i vilka man finner mosslik inte legat i nära 

anknytning till boplatserna, vilket dåtida gravplatser gjorde. Han finner inte heller något 

samband mellan andra offerdepåer och mosslikens viloplats. Han har istället tolkat detta som 

en slags soptipp där man lagt de individer som inte passat in i dåtidens samhälle, som 

exempelvis fysiskt eller psykiskt handikappade (Lund 2002: 79). Vissa fysiska handikapp är 
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möjliga att spåra på de mosslik som hittas, vilket även Parker Pearson skriver om. Psykiska 

handikapp eller efterblivningar är det däremot omöjligt att kunna se hos dessa individer, hur 

välbevarade de än är, därför blir denna teori desto svårare att bevisa. 

  

Om Jørgen Jensen finns det inte mycket att diskutera då han mest gör en sammanställning av 

tidigare forskning. Hans verk räknas som det ”officiella” om Danmarks forntid och det är så 

Danmarks Nationalmuseum vill att både forskare, studerande och intresserad allmänhet skall 

se mossliken. Därför är den ett intressant komplement till övrig litteratur men då han inte 

kommer med någon egen tolkning kan den tyvärr inte bli mycket mer än så i min diskussion 

då jag vill se till forskares sätt att lyfta fram mossliken. Samtidigt så är det intressant att se hur 

just den officiella bilden av de danska mossliken ser ut även om det inte presenteras något 

nytt. 

  

Fischer har tolkat mossliken som ett tackoffer till mossens gudar, för att man återkommande 

har brutit torv och myrmalm från deras marker (Nordström 2007: 195) Och visst skulle denna 

teori kunna hålla då den är förhållandevis enkel att applicera på dåtidens människor. Man kan 

se en direkt koppling mellan det att man tar något från mossen och sedan ger något tillbaka. 

Det blir en slags byteshandel med gudarna. Frågan är dock om priset inte blir lite väl högt. 

Det som torven erbjuder är isolering och bränsle till elden, över vilken man lagar sin mat. Då 

känns det mer rätt att en tack gåva till gudarna i så fall i stället skulle symbolisera det man var 

tacksam för. Är verkligen torven likvärdig med människoliv? 

  

Fischers sätt att knyta samman mossliken med andra företeelser i dåtidens samhälle, då han 

ser likheter med dem och andra tecken på en hängningskultur, gör att hans resonemang känns 

relevant (Fischer 2007: 179). Frågan blir dock om han egentligen lyckas fånga en teori om 

mosslikens historia med hjälp av dessa andra företeelser eller om han med hjälp av mossliken 

finner fler belägg för att hängning varit vanligt förekommande under denna tid. 

    

När jag ska se till vad som ändrats inom forskningen om mossliken sedan Globs bok känns 

det mest relevant att se till Christian Fischers bok ”Tollundmanden – gaven til guderne” då 

han är den mest framstående mossliksforskare i dag. Den främsta skillnaden mellan Globs 

bok och nutidens forskning, främst då Fischer, är sättet att beskriva mossliken. Istället för att 

som Glob använda sig av ett skönlitterärt språk skriver Fischer än mer vetenskapligt. När 

Fischer beskriver mossliken gör han det väldigt systematiskt och helt utan intentioner att göra 

ämnet mer spännande än vad det redan är. Vad gäller själva forskningen och hur den har 

förändrats sedan Glob är det som jag främst lägger märke till den diskussion som förs 

angående mosslikens skador. För Glob var det nästan uteslutande så att dessa skador 

uppkommit i samband med en pre- mortal misshandel. I senare publikationer diskuteras 

istället om mossens påverkan på kropparna. Att då mossen hela tiden växer ökar trycket på 

kropparna och då den också, i samband med växtprocessen, hela tiden är i rörelse påverkas 

liken oavbrutet. Därför kan post- mortala skador uppkomma under tiden i mossen och även 

kroppens ställning kan ändras (Fischer 2007: 120f). 

 

Det har under arbetets gång blivit tydligt att forskare tenderar att beskriva mosslikens mest 

säregna drag. Det är det spektakulära som gör fynden, ju speciellare desto bättre och 

intressantare. Även om dagens forskare inte skriver på samma sätt som Glob gjorde så läggs 

ändå mycket krut på att beskriva mosslikens mest fascinerande egenskaper. Men visst är det 

så att, bortsett från deras välbevarade skick, det är mosslikens skador och i flera fall groteska 

yttre som blir det mest påtagliga när man betraktar dem. Det blir då således utefter dessa 

egenskaper man kommer att definiera dessa fynd, det blir i slutändan oundvikligt. Det samma 
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gäller för alla typer av fyndkategorier. Om man exempelvis skall beskriva en tunnackig 

flintyxa från period MNA räcker det inte med att skriva ”en yxa”. Det krävs en mer utförlig 

beskrivning av de för denna yxa typiska egenskaper för att kunna knyta den till en speciell 

fyndkategori. Genom att göra detta bygger man upp och tilldelar fyndet en identitet. 

 

Jag har även lagt märke till att mycket fokus läggs på att beskriva omständigheterna kring 

liken, hur de hittades, grävdes fram, transporterades, undersöktes, konserverades, ställdes ut 

etc. Någon annan fyndgrupp har knappast fått en liknande uppmärksamhet, man får nästan 

intrycket av att det skulle röra sig om nära släktingar till dagens befolkning. Det känns som att 

mossliken på sätt och vis fått rollen som symbol för allas våra förfäder. 

  

I all den litteratur jag läst saknar jag hos dessa forskare en klar definition av vad mosslik 

egentligen är. De flesta verkar endast räkna de välbevarade kroppar som fortfarande har hud 

och hår kvar men det finns ingen egentlig diskussion kring vad begreppet egentligen 

innefattar. Av de forskare vars litteratur jag läst är det bara arkeologen Nina Nordström som 

definierar vad hon menar med mosslik. ”En kategori som egentligen omfattar samtliga 

kroppar från förhistorien funna i mossar. Det kan således också röra sig om skelett. Ändå 

förknippas mossliken av de flesta med hud och hår ” (Nordström 2007: 177). Jag anser själv 

att detta borde vara definitionen av mosslik, men sedan är det beroende av vilken slags 

forskning man bedriver och vilka frågor man söker svar på som avgör utifall det är relevant 

att undersöka hela fyndkategorin eller enbart vissa delar av den. Om man exempelvis gör en 

statistisk studie över hur vanligt det var att lägga människor i mossen under en speciell period 

eller huruvida det finns några skillnader mellan kön eller ålder så räcker det självklart inte 

med att enbart se till de bäst bevarade mossliken. Däremot syns inte sådana skador som 

resulteras av strypning, eller som i Grauballemannens fall som fått halsen uppskuren, på 

skelett. Jag anser att ett mer arkeologiskt perspektiv vore att även inkludera skellett från 

våtmarker i studier av mosslik. Utan att ta hänsyn till dessa kommer vi aldrig att kunna förstå 

mossliken, varken som fullständig grupp eller med avgränsningar.  

 

Då de flesta forskare och författare i stort sett enbart studerar de välbevarade mossliken och i 

exempelvis Globs fall utgår i sin tolkning just ifrån att de är välbevarade saknar jag ett inlägg 

i diskussionen. Jag hade velat se en reflektion hos forskarna över om människorna som lades i 

mossarna var menade att bevaras. Om man inte finner detta rimligt anser jag att det inte heller 

i de flesta fall är rimligt att enbart koncentrera sina studier till de välbevarade individerna. 

  

Mosslik som fyndkategori har flera begränsningar, den största och mest påtagliga av dessa är 

att de hittas i de i stort sätt kontextlösa mossarna vilket gör dem svårtolkade. De har nästan 

aldrig fått med sig några gåvor i mossen som skulle kunna ge ledtrådar till deras historia. Det 

finns antagligen också ett stort bortfall inom denna fyndkategori. Detta dels på grund av att 

alla mossar inte innehar de konserverande egenskaper som är nödvändiga för att en kropp ska 

bevaras, dels också till följd av de om - begravningar som var det vanligaste sättet att ta till 

vara på de kroppar som grävdes fram i mossen fram till slutat av 1800-talet. Som jag tidigare 

nämnt trodde man oftast att det rörde sig om nyligen förolyckade personer och gav då dessa 

en korrekt kristen begravning (Glob 1969: 52). Det finns alltså många faktorer som begränsar 

mossliken som fyndkategori och som gör det komplicerat att diskutera och tolka dessa.   

 

 

 

 

 



22 
 

8. SAMMANFATTNING 

 

I denna uppsats har jag sett till hur fyndkategorin mosslik skapats och begränsats av forskares 

arbete med denna. Jag har koncentrerat mig till forskning fokuserad på danska mosslik från 

perioden äldre bronsålder – förromersk järnålder, men har även tagit upp och diskuterat ett 

vidare urval av fynd. De frågeställningar som jag arbetat utefter är följande: 

 

  Är det relevant att studera mosslik som en egen fyndkategori avskiljd från andra 

mänskliga kvarlevor funna i mossar? 

 Hur har forskares sätt att avgränsa och lyfta fram mossliken hjälp till att skapa en 

sådan fyndkategori? 

 Vilka begränsningar har fyndkategorin mosslik som arkeologisk källa? 

 

I mitt arbete har jag lagt märke till att det ofta saknas en tydlig definition hos forskare vad 

fyndkategorin mosslik faktiskt innefattar. Huruvida det är relevant eller ej att studera endast 

utvalda delar av en fyndkategori skiljer sig från arbete till arbete, beroende på frågeställningar 

och syfte. Då den mesta forskningen kring mosslik rör sig om att tolka dessa fynd och försöka 

finna varför de lagts i mossen, är det enligt mig i de flesta fall mer relevant att se till alla 

mänskliga kvarlevor funna i mossar.  

 

Det är nästan uteslutande endast de mest välbevarade mossliken som lyfts fram i forskningen, 

ju mer säregna och fascinerande desto bättre. Det är även på detta sätt som mossliken i många 

fall lyfts fram, man lägger betoning främst på deras mest utstickande fysiska egenskaper och 

exempelvis Glob beskriver dessa på ett mycket målande sätt. I nyare publikationer, som 

exempelvis i Fischers fall, har man gått över till att allt mer beskriva mossliken mer 

vetenskapligt och systematiskt.  

 

Som arkeologisk källa har mossliken många begränsningar varav den mest påtagliga är deras 

kontextlösa fyndplatser som inte lämnar mycket information till forskare. Ytterligare en 

begränsning är det stora bortfall som existerar i och med dels de om - begravningar som skett 

under flera århundraden och även på grund av de mossar i vilka människokroppar lagts ner 

men ej kunnat bevaras.          
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