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Abstract 

This paper examines peat that was discovered next to a skeleton dug out in wetlands next to lake 

Bokaren in Uppland, Sweden, in 2015. The skeleton was that of a man from the Roman Iron Age. It 

was found in fen peat, where soft tissue decomposes but bones are often well preserved.  

The elemental composition of the peat was examined using X-ray fluorescence. It was found that the 

composition of heavy elements was likely a result from exchange between the body and the peat. 

There were also trace elements, some of which may originate from medicine or other use. There may 

also be traces of brass. X-ray diffraction however revealed no trace of mineral formation.  

The lipid content of the peat was examined using Gas Chromatography and Mass Spectrometry. Fatty 

acids, cholesterol and degradation products expected from a waterlogged, anaerobic environment 

where discovered. Dark-colored peat surrounding body was found to contain lipids from the body 

and lipids from the inside of the skull where particularly well preserved. Theoretically, both lipid 

analysis and XRF could be used to locate bodies in fen peat by sampling.  

From the lipid analysis, one may draw the conclusion that it was a primary burial and that the body 

was put in a wet context short time after death. Efforts may have been taken to prevent the body 

from floating to the surface. The head of the body probably came off during decomposition with soft 

tissue remaining.
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1. Inledning 

Begreppet mosslik (engelska bog bodies) avser mänskliga kvarlevor som bevarats i torv från 

våtmarker. Det kan röra sig om mumifierade mänskliga kvarlevor eller skelettfynd. Till den första 

kategorin hör de berömda välbevarade mossliken från Danmark, Nordtyskland, Nederländerna och 

de brittiska öarna där den närmaste svenska motsvarigheten är Bockstensmannen och 

Dannikekvinnan, som dock är sentida i jämförelse. Övriga svenska fynd är skelettrester, till dessa hör 

bl.a. Hallonflickan från stenåldern, Granhammarsmannen från bronsåldern och fynden Skedemosse, 

där man under järnåldern när platsen fortfarande var en sjö deponerades människor, djur och 

föremål. Fynd av 38 individer har gjorts här. Totalt är över 140 fyndplatser kända i Sverige (Sanden 

1996:85, Fredengren, personlig kommunikation, 29 november 2016) 

Mosslik är ett unikt källmaterial och kan ge information om sådant som hårfärg, dödsorsaker, 

infektioner, sista måltiden m.m., särskilt mumifierade kroppar där mjukvävnad, inälvor, kläder o.s.v. 

har bevarats. Hur många mosslik som hittats är inte känt, men i Nordeuropa kan de räknas i 

hundratal och dateras från mesolitikum till modern tid. Uppfattningen att mosslik är exempel på 

människooffer går särskilt tillbaka till P.V. Globs bok Mosefolket från 1965. Forskare har dock för det 

mesta varit tveksamma inför generella förklaringar. Sanden drar den slutsatsen att det inte räcker att 

enbart studera själva mossliken då de alltid öppnar för flera tolkningen. I stället är det nödvändigt att 

sätta in dem i sin kulturella och regionala kontext och att ta hänsyn till hur våtmarkerna där har 

uppfattats (Sanden 2012:401ff). 

 

1.1 Bokaren 

Den utdikade sjön Bokaren på gränsen mellan Stavby och 

Rasbo socknar är en av 21 platser i Uppland där man hittat 

skelettrester från människa och djur (karta figur 1). De första 

undersökningarna gjordes 1939 och 1941 och man hittade en 

träplattform. I anslutning till den fanns rester av människa, 

häst och gris samt bearbetat trä. Utifrån pollenanalyser antogs 

fynden vara från bronsåldern. Senare har man gjort 14C-

dateringar och osteologiska analyser. En kvinna från vendeltid 

och en man från sen vikingatid har identifierats, båda hade 

blivit utsatta för våld. Även på hästhuvuden fanns spår efter 

våld. Ben från gris daterades till medeltiden, att våtmarksoffer 

tycks ha fortsatt långt in i kristen tid är anmärkningsvärt. 

Fynden har kopplats till det närliggande gårdsnamnet Hov som 

möjligen tyder på en religiös funktion. Bokaren bar också 

tidigare namnet Hofbo träsk. Tillsammans med fyndorter som 

Närtuna och Knivsta kan man sätta Bokaren i ett större 

regionalt sammanhang (Fredengren 2015:165ff, Fredengren, 

personlig kommunikation, 29 november 2016). 

Ytterligare grävningar gjordes 2015, denna gång hittades fler hästskallar och träfynd samt ett skelett 

från romersk järnålder. Dateringen är intressant eftersom många kända kontinentala mosslik är från 

 
Figur 1. Kärrtorven vid den utdikade 
sjön Bokaren. Fyndplatsen Stavby 
137:1 markerad i rött, närliggande 
gravfält och boplatser i gult. 
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samma period, liksom de brittiska mossliken från Lindow. Skelettet kom från en man i åldern 25-35 

och även ben från ett spädbarn hittades. Osteologiska analyser fann inga tecken på skador, däremot 

spår av patologi i form av porotisk hyperostos, d.v.s. porös benvävnad i kraniet (Sanden 2012:404ff, 

Fredengren, personlig kommunikation, 29 november 2016). Sammantaget ger fynden en bild av en 

anläggning som tycks ha varit bruk över en mycket lång tid, minst över tusen år. 

 

1.2 Syfte 

I denna uppsats studeras torv som hämtats från närheten av det skelett som grävdes ut vid Bokaren 

2015. Syftet är dels att försöka förstå vad som har hänt med kroppen på den här specifika platsen, 

dels att försöka dra generella slutsatser om vad som händer med kroppar deponerade i våtmarker. 

Förhoppningsvis kan resultaten fördjupa förståelsen av den arkeologiska kontexten och av de 

tafonomiska processerna, samt bidra till metoder för att hitta spår efter mosslik. 

 

1.3 Frågor 

Varför har nästan alla svenska mosslik blivit skelett? 

Vad har hänt med kroppen i Bokaren? 

Vilka ämnen har avsatts i torven och varför? 

Vad har resultaten för arkeologisk respektive forensisk betydelse? 

 

 

2. Våtmarker 

Under förhistorien var våtmarker betydligt mer utbredda i Nordeuropa jämfört med modern tid. Till 

exempel täcktes runt 30 % av det svenska landskapet av våtmarker. Genom utdikningar har de dock 

till stor del försvunnit, i Skåne och Mälardalen med upp till 90% (Bernes 2001:104). Våtmarker tycks 

ha haft religiös betydelse redan på stenåldern och man hittar ofta deponeringar i dem. Sedan 

bronsåldern har man hämtat torv från mossar som använts till att värma husen. Även myrmalm 

hämtades från mossar och kol framställt från torven användes vid smältning och smide (Asingh 

2007:277ff). 

Mossarnas konserverande egenskaper tycks ha varit känd då man från järnålder fram till 1700-talet 

förvarat mat i dem, fynd av smör, ost och kött har gjorts. Vikingarna ska också ha tagit med sig 

mossvatten på längre resor då det ansågs hålla sig färskt länge (Asingh 2007:280). Slutligen har 

vitmossa haft en roll inom folkmedicinen sedan bronsåldern där den använts som förband (Painter 

1995:88). 
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2.1 Kärr 

Kärr byggs upp i sjöar eller andra våta svackor i terrängen där växtmaterial kan anhopas. I det 

syrefattiga vattnet humifieras materialet under tusentals år och lager av torv byggs upp. Det som 

skiljer ett kärr från en mosse är att den har fortsatt tillgång till grundvattnet vilket kan göra kärret 

näringsrikt. Kärrtorv byggs upp av sådant som starr, gräs, örter, fräken och vass. Bottenskiktet består 

av vitmossor och brunmossor. Man skiljer mellan olika typer av kärrtorv beroende på hur långt 

nedbrytningen gått (Eriksson et al. 2013:44ff). pH ligger på 4-5 och uppåt och varierar mellan olika 

typ av kärr. Kärr kan vidare delas upp i om de har tillgång till ytligt vatten eller om det kommer från 

större djup och i hur kalkrika de är. Fattigkärr är de som mest liknar mossar emedan de har lägre pH 

och är fattigare på kalk och näring (Ne.se). 

 
 
 
 
 

 

 
Figur 2. Utveckling från sjö (1) till kärr (2) och sedan 
högmosse (3) som breder ut sig (4). a=sjö, b=gyttja, 
c=kärrtorv, d=vitmossetorv. Ur Nationalencyklopedin 
(högmosse). 

Figur 3. Högmossars utbredningsområde i 
Sverige (Naturvårdsverket 2011:figur 1). 
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2.2 Mossar 

Om kärret skärs av från grundvattnet och bara kan ta emot vatten från nederbörden bildas en mosse. 

Mossetorven byggs upp som ett lager ovanpå kärrtorven, se figur 2. Ofta blir de då en högmosse med 

välvd yta som kan vara antagligen kal eller skogsbevuxen, beroende på nederbörden. Till skillnad från 

kärr är de näringsfattiga och sura, pH ligger på 3,5-4,5. Högmossens lager byggs främst upp av 

vitmossetorv (Eriksson 2013:51f). Vitmossa, släktet Sphagnum, är en av få växter som kan leva på 

enbart näringsfattigt regnvatten. Mossan saknar rötter utan tar upp näringen genom bladen som till 

90% består av tomma celler där vätskan lagras. Om en högmosse fortfarande växer består den till 

95% av vatten och kan liknas vid en fuktig tvättsvamp (Asingh 2007:275). 

Högmossar bildas främst i svalare områden med riklig nederbörd. I Europa finns de från Irland i 

väster till Baltikum och Ryssland i öster. Av andra slags mossar bör särskilt täckmossar nämnas. 

Täckmossar (blanket bogs) främst förekommer i nederbördsrika kustmiljöer i Irland och 

Storbritannien, de kan växa uppför sluttningar och därmed täcka ett större landskap (Sanden 

1996:25). 

 

2.3 Var hittas mosslik? 

På Irland har man hittat ungefär lika många kroppar i högmossar som täckmossar, alla som dateras 

som förhistoriska har dock kommit från högmossar. Inga kroppar hittades i kärr (Floinn 1995:139). 

Detta står i kontrast till England där flest fynd gjorts i kärrtorv i de så kallade Fenlands. Här rör det sig 

dock uteslutande om skelettfynd.  I Danmark har både mumifierade lik och skelett hittats. De 

mumifierade liken är dock särskilt koncentrerade till Jylland där det finns många högmossar (Sanden 

1996:75ff) 

I Sverige ligger det flesta högmossar i sydvästra och mellersta delen av landet som är rikare på 

nederbörd (se figur 3). De båda mumifierade svenska mossfynden, Bockstensmannen och 

Dannikekvinnan, hittades i mossetorv (fmis.se, sgu.se). Hallonflickan tros ha hamnat i en grund och 

kalkrik sjö (Creutz 2003:42). Skedemosse är inte någon mosse utan ett kalkrikt kärr som dränerades 

på 1800-talet för att skapa jordbruksmark (Hagberg 1967:13f). Liknande förhållanden gäller sannolikt 

för Bokaren där kroppen tycks ha deponerats i grunt vatten. Det framgår att en stor andel av svenska 

mossliksfynd har gjorts utanför högmossarnas utbredningsområde, som i östra Sverige och södra 

Skåne (Karsten 1994:100). Sannolikt bidrar detta till att man främst bör förvänta sig skelettfynd. 

Vad som ger högmossen dess konserverande egenskaper är omdiskuterat. Att miljön är sur, sval och 

syrefattig har ansetts ha betydelse. Kroppar skulle konserveras ungefär så som mat konserveras 

genom inläggning i vinäger. Surhetens betydelse kan dock vara överskattad, då pH enligt mätningar 

tycks vara lägre i täckmossar än i högmossar (Painter 1995:90). 

Kemiska effekter av ämnen i torven är en annan förklaring. Naturliga garvämnen anses nödvändiga 

för att huden ska bevaras. Det har hävdats att en polysackarid i vitmossans cellvägar, sphagnan, ger 

sådana effekter. Det ska även ha antibakteriella egenskaper (1995:98f). Nyare forskning på vitmossa 

har dock inte kunnat ge något stöd för att sphagnan har dessa effekter (Ballance et al. 2007:104). Det 

kvarstår dock att mumifierade förhistoriska mosslik främst hittas i vitmossetorv. 
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Det är dock inte bara vilken slags våtmark kroppen ligger i som har betydelse utan också vilket läge 

den har. I fall där fler än en kropp hittats i samma mosse har de bevarats olika väl, avståndet från 

mossens mitt kan här ha betydelse. Ibland är till och med olika delar av samma kropp olika väl 

bevarade, ofta är det den del som är vänd nedåt i torven som är bättre bevarad (Sanden 1996:16). På 

vissa mosslik, som Bockstensmannen, är hår, naglar och kläder av ull och läder är välbevarade medan 

mjuka delar har försvunnit (Sandklef 1985). Det har hävdats att liket måste begravas på vintern för 

att mjukvävnaden ska kunna bevaras, eftersom förruttnelsen sätter igång snabbare efter döden på 

sommaren och gynnas i det varma vattnet (Turner & Briggs 1986:160). Enligt mätningar är dock 

temperaturen i vattnet en bit under ytan är detsamma året om (Jonsson 1991:3). Experimentella 

försök har också visat att mjukvävnad kan bevaras även på kroppar begravda på sommaren (Gill-

Robinson 2002:118). 

 

 

3. Nedbrytningen 

Nedbrytningen av kroppen börjar bara några minuter efter döden när enzymerna i kroppen börjar 

verka på de egna cellerna. Efter att kroppen gått igenom ett antal stadier börjar mikroorganismer 

verka, vilket gör att gaser bildas. Även insekter och rovdjur kan skynda på nedbrytningen. I detta 

stadium kan fettet i kroppen omvandlas till det som kallas adipocer eller likvax. När processen slutar 

återstår ett skelett eller en mumie, beroende på miljöförhållanden. Hur lång tid det tar varierar 

också, är temperaturen i genomsnitt 10 grader räknar man med att det tar 128,5 dagar. Under tiden 

börjar benen gå igenom diagenes (Vass 2001:190f). 

Det tycks som om miljön i mossar bidrar till mumifiering, samtidigt som bara skelettet återstår av 

kroppar i kärr (Sanden 1997:18). Kemin hos mossliken från Lindow och andra mumifierade mosslik 

har särskilt studerats av Evershed m.fl. Hur nedbrytningsprocessen ser ut i dessa slags miljöer är dock 

ett ganska outforskat ämne. På en kemisk nivå påverkas nedbrytningen av organiskt material dels av 

tillgången till syre, vilket leder till oxidation, dels tillgången till vatten som orsakar hydrolys. I 

våtmarker kan man dock förvänta sig reducerande förhållanden, varför nedbrytning bör ske främst 

genom reduktion och hydrolys. På biologisk nivå är förekomsten av mikroorganismer den avgörande 

faktorn, särskilt deras förmåga att bryta ner fettsyror genom β-oxidation (Isaksson 2000:12ff, 

Isaksson & Hjulström 2000:2ff). Att nedbrytning går långsammare på grund av kyla, syrebrist, låga 

halter näringsämnen och lågt pH bör till stor del bero på vilka slags mikroorganismer som kan leva i 

miljön. 

 

3.1 Experimentell arkeologi 

Flera experiment har gjorts för att studera nedbrytningen i våtmarker. Ett av de första var Ellermans 

1917 som undersökte gnagare och mänsklig hud under laboratorieförhållanden. Han kom fram till att 

det är vid låg pH som huden garvas och benen bryts ned, medan ben bättre bevaras i neutralt pH. 

Senare försök har särskilt gjorts på nedgrävda grisar och visat att de bevaras bättre i högmossar än 

täckmossar samt särskilt pekat på vattennivåns betydelse (Gill-Frerking & Healey 2011:70f). 
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Vattendränkta förhållanden med anaerob och reducerande miljö tycks vara avgörande för 

bevarandet av organiskt material. 

Det s.k. Taphonomic Bog Body Project är en rad skandinaviska experiment för att studera 

nedbrytningen av material i våtmarker, bl.a. undersöktes ben från kor och hud från grisar samt olika 

slags textiler. Mellan 1998 och 2006 begravdes material i våtmarker i Danmark och Norge, dels i en 

högmosse dominerad av vitmossetorv, dels i ett kärr med torv som innehöll silt. Med några års 

mellanrum hämtades sedan prover upp och undersöktes. Resultaten härifrån har särskilt pekat på 

vitmossetorvens betydelse (Turner-Walker & Peacock 2008:152ff, Solazzo 2013:49). 

 

3.2 Ben 

Nedbrytning av ben går långsammare än för mjuk vävnad. De miljöer där skelett bevaras bäst är våta 

och inte allt för sura, neutrala eller basiska, som t.ex. i kärrtorv (Jonsson 1991:3). Den organiska 

delen av benet består främst av proteinet kollagen. Detta omvandlas till peptider som bryts upp i 

aminosyror. Hur lång tid detta tar beror på miljöförhållanden (Sanden 1996:10).  

Den oorganiska delen av benen förändras genom diagenes där det mineraliska innehållet förändras 

genom kemisk nedbrytning. Benen i mosslik är nästan alltid avkalkade, i vissa fall har de till och med 

upplösts helt. En vanlig förklaring är det sura vattnet i mossen (Painter 1995:90). Den oorganiska 

delen av ben består främst av kristalliserat hydroxylapatit Ca10 (PO4)6(OH)2. Dessutom förekommer 

magnesium och zink som spårämnen, ibland också strontium och fluor. Hos Lindowmannen 

observerades en stark ökning av svavel i benen och det konstaterades att benen hade nått ett 

jämviktstillstånd med den omgivande torven där de återspeglade torvens oorganiska innehåll 

(Connolly et al. 1986:75f, Pyatt 1996:66).  

 
Figur 4. Resultat från experimentella försök där man observerat diagenes hos benens ytskikt de första åren 
efter att ha blivit nedlagda i kärrtorv (Lejre) och mossetorv (Rørmyra). I mossetorven observerades kraftigt 
minskade nivåer av kalcium och fosfor, motsvarande förändring sågs inte i kärrtorv (Turner-Walker & Peacock 
2008: figur 3). 

Under de experimentella försöken i Danmark och Norge observerades en snabb demineralisering hos 

ben begravda i högmosse med minskande nivåer av kalcium, fosfor, magnesium och strontium, en 

minskning som relaterades till atommassan. Det beräknades att benen skulle vara helt avkalkade 

efter 300 år, vilket motsvarar vad man ser hos medeltida mosslik där benen blivit mjuka och böjliga. 

Detta ansågs bero på förekomsten av sphagnan i vitmossetorven. I kärrtorv ägde ingen märkbar 
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demineralisering rum (se figur 4), i istället observerades ett kraftigt upptag av järn och mangan i 

benets ytskikt (Turner-Walker & Peacock 2008:156ff). 

Ämnen i benen kan ibland reagera med ämnen i torven och bilda nya mineraler. Under reducerande 

förhållanden kan t.ex. järn reagera med fosfater och bilda mineralen vivianit (Eriksson et al. 2013:84). 

I Hólskirkja på Island begravdes folk i en järnrik mosse från 1700-talet till tidigt 1900-talet. När 

gravplatsen grävdes ut i början av 2000-talet fann man materialet var i dåligt skick och att vivianit 

hade bildats (Gestsdóttir 2012:551). 

 
Figur 5. Lindowmannen är ett karaktäristiskt mosslik från högmosse med läderartad hud och avkalkade ben 
(The British Museum). 
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3.3 Hud 

Den läderartade huden är något som karaktäriserar mumifierade mosslik (figur 5). Förutsättningen 

för detta är en naturlig garvningsprocess som bara tycks äga rum i den surare miljön i högmossar. 

Framför allt är det den s.k. läderhuden, hudens undre tjockare skikt uppbyggt av bindväv som har 

möjlighet att bevaras. Vilka ämnen som bidrar till garvningen är en omdiskuterad fråga. Det har 

föreslagits att det rör sig om garvämnen som urlakats ur vedrester eller ett ämne hos vitmossan som 

sphagnan (Jonsson 1991:3, Painter 1995:93ff). Mossetorvens bevarande egenskaper har också 

demonstrerats i de experimentella försöken där hud från gris fortfarande var relativt välbevarat efter 

fyra år, till skillnad från i kärrtorven där det blev en smulig massa efter ett år (Turner-Walker & 

Peacock 2008:159). 

Huden från mossliken från Lindow har analyserats och man fann här en större variation av 

grundämnen än i den omgivande torven. Liksom hos benen observerade en stark ökning av svavel 

och en utjämning av kalciumkoncentrationen mellan kroppen och torven. Förhöjda nivåer av 

metaller som järn och koppar tolkades som rester av kroppsmålning (Pyatt 1996:66ff).  

Evershed har undersökt lipidsammansättningen på hud från mosslik. Hos nederländska mosslik fanns 

spår av likvax, kolesterol samt derivat av kolesterol motsvarande reducerande förhållanden. Det 

fanns också tecken på att huden kontaminerats av den omgivande torven (Evershed 1990:143ff). Hos 

Lindowmannen fanns främst kolesterol och dess derivat 5β-kolestanol (Evershed & Connolly 

1994:578). 

Huden byggs särskilt upp av proteinet kollagen som till stor del består av aminosyrorna glycin och 

prolin. Aminosyraprofilen hos Grauballemannens hud har undersökts, varvid man fann att huden 

tycktes ha kontaminerats av andra slags protein. Aminorsyraprofilen påminde dock om den hos hud 

eller läder som utsatts för kemisk oxidering. Det antogs dock att kollagenet hade påverkats av ämnen 

som tillförts under konserveringen (Larsen & Vestergaard Poulsen 2007:91). 

 

3.4 Mjukvävnad 

Även mjukdelar är bevarade hos mumifierade mosslik. Likvax eller adipocer kan bildas under fuktiga 

förhållanden och bidrar till förruttnelsen går långsammare. Processen börjar i fettvävnaden under 

huden och sprider sig därifrån, först genom hydrolys av triacylglyceroler i fettet som frigör fettsyror. 

Dessa kan i sin tur förtvålas genom att binda med natriumjoner eller kaliumjoner i vattnet. Det är 

känt att bakterier kan delta i processen. Samtidigt extraheras vatten från de inre organen vilket gör 

att nedbrytningen saktar ner. Under normala förhållanden kommer likvaxet till slut att upplösas 

(Sanden 1996:10, Vass 2001:190f, Turner-Walker & Peacock 2008:154).  

Likvax har observerats på mosslik, till exempel en kvinna från Meenybraddan på Irland, fördelat på 

kroppen och under huden (Omar et al. 1989:106). Den kemiska sammansättningen analyserades av 

Evershed 1992. Slutsatsen var att det liknar likvax från andra sammanhang samt och återspeglar de 

våta och reducerande förhållandena, till skillnad från lipider hos nubiska mumier som undersökts 

(Evershed 1992:263f). Enligt Painter pressas likvax ut ur mosslik när huden garvas och bryts sedan 

ner av bakterier (Painter 1995:99).  
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Cellmembran är till stor del uppbygga av fosfolipider och kolesterol. I undersökningar av 

Lindowmannen fann man att cellstrukturen hade förstörts av en kombination av faktorer, som osmos 

och andra fysiska effekter av att ligga under vatten, samt mikrobiella, enzymatiska och kemiska 

processer (Evershed 1990:139f). Spår av kolesterol fanns dock i prov från lårmuskel (psoas), till stor 

del hade den bildat 5α-kolestanol och skilde sig därmed från det man fann i huden, dock är det ett 

förväntat derivat under reducerande förhållanden (Evershed & Connolly 1994:578). 

Det fanns inga spår av fosfolipider och inte heller triacylglyceroler som bygger upp den största delen 

av kroppens fettvävnad. Sannolikt har dessa lipider brutits ner genom hydrolys, förväntade 

restprodukter fanns också i form av fettsyror. Kontamineringen från den omgivande torven var låg. 

Inte heller hos nederländska mosslik kunde man identifiera fosfolipider, däremot fanns det spår av 

triacylglyceroler. Även hos Grauballemannen hittades triacylglycerol. Detta återspeglar sannolikt 

varierade miljöförhållanden (Evershed 1990:141ff, Wilson & Richards et al. 2007:190). 

 

3.5 Hjärna 

Hjärnan kan vara välbevarad hos mosslik (Sanden 1996:17). Ett särskilt tydligt exempel är bevarade 

hjärnor hos 8000 år gamla skelettfynd från Windover i Florida (Doran et al. 1986:803). Möjliga 

förklaringar är dels bildandet av likvax, dels hjärnans speciella biokemi med höga nivåer av kolesterol, 

fosfolipider och sfingolipider (Tkocz et al. 1979:201). 

 

3.6 Hår och naglar 

Mossfynd från Sverige, Skottland och brittiska täckmossar visar att hår och naglar under vissa 

förhållanden kan bevaras bättre än mjukvävnad. Ett fynd från Bressay var en enda nagel som hittades 

i ett lager med något slags fett (Turner & Briggs 1986:151, Sanden 1996:74). Gemensamt för dessa 

vävnader är att de byggs upp av fiberproteinet keratin. 

Liksom hos ben har demineralisering kunnat observeras i hår och naglar hos mosslik (Connolly et al. 

1986:76). Nedbrytning av hår beror i första han på mikroorganismer, särskilt svampar. Vid sidan av 

keratin innehåller hår pigment, s.k. melaniner. Keratinet är mer känsligt för degradering av 

mikroorganismer än melaninerna (Wilson & Dodson et al. 2007:450f). Röd-gult phaeomelanin är 

dock mer stabilt än svart-brunt eu-melanin som i den reducerande miljön i en våtmark omvandlas till 

en färglös produkt. Detta förklarar det röda håret hos vissa mosslik. I vissa fall kan håret ändå vara så 

strukturellt intakt att det är lämpligt för såväl kemiska analyser som isotopanalyser för studier av 

t.ex. diet (Wilson & Richards et al. 2007:192ff). 

Hos Lindowmannen var dock håret starkt kontaminerat av torven, höga halter av kisel observerades. 

Även stora mängder kalcium observerades vilket antogs bero på spridning från kroppen till den 

kringliggande torven. De grundämnen som observerads av desamma som i huden och benen (Pyatt 

et al. 1995:67f). 
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3.7 Textiler 

Tyg av ull, skinn och läder kan bevaras väl i mossar, till skillnad från tyg av växtfiber som lin. Liksom 

hår kan ullkläder under vissa förhållanden bevaras bättre än mjukvävnad och kanske till och med 

ben, t.ex. Bockstensmannens dräkt. Fynd av tyg av växtfiber är dock sällsynta även om de kan 

bevaras i kärrtorv (Sanden 1996:120). Hur väl de bevaras beror på miljön och om de har kontakt med 

trä eller metall. Ull är ett material som är särskilt motståndskraftigt mot kemisk nedbrytning, vilket 

förklaras av disulfidbryggor inom keratinet, vilka måste brytas om proteinet ska kunna brytas ned. 

Detta görs av särskilda enzymer. Vidare spelar svampar en roll i nedbrytningen av materialet (Solazzo 

2013:48f). 

Under Taphonomic Bog Body Project jämfördes ulltextiler som blivit begravda i mossetorv och 

kärrtorv. Som väntat bevarades ullen väl i mossen, medan det i kärrtorven degraderades snabbt 

genom mikroorganismers aktivitet och hydrolys. En förklaring var att keratinnebrytande enzymer är 

aktiva vid högre pH. Att materialet var färgat hade också betydelse för hur snabbt nedbrytningen gick 

(2013:54ff). 

Textiler av växtfibrer humifieras som annat växtmaterial och blir till torv. Försök har gjort att 

mikroskopiskt identifiera växtfibrer från textiler, t.ex. Bockstensmannens underkläder, vilket dock gav 

negativt resultat (Sandklef 1985:24). 

 

3.8 Maginnehåll 

I vissa fall kan spåren av den sista måltiden upptäckas hos mosslik genom mikroskopisk undersökning 

av maginnehållet. Främst hittas vegetabiliska inslag, sannolikt från gröt och bröd. Kött är 

underrepresenterat och inga spår av ägg eller drycker som t.ex. mjölk har gjorts, vilket kan bero på 

bevarandeförhållanden (Sanden 1996:106ff). Uppmärksamheten tycks främst ha riktats mot 

välbevarade mumifierade lik, men även hos skelett har man kunnat finna spår av maginnehåll. Hos 

Hallonflickan hittades hallonkärnor när torv från området kring magen analyserades (1996:85). 

 

3.9 Vad blir kvar? 

Följande fysiska och kemiska faktorer påverkar mossliken enligt uppgifter i litteraturen: 

 Vattennivån. Kroppen bör ligga under nivån för grundvattnet för att bevaras. Den låga 

syretillgången skapar en anaerob och kemiskt reducerande miljö. 

 Mineraler, vilket beror på tillgång till grundvatten. Mineralfattig torv är fattig på 

mikroorganismer.  

 Surhetsgrad. Ben bevaras bättre i mindre sura miljöer, hud och keratin i sura miljöer.  

 Temperatur, nedbrytningen är långsammare i kyla. 

 Garvämnen som är nödvändiga för att huden ska bevaras. 

 Vattenströmmar kan påverka kroppen fysiskt. 

Dessa är de biologiska faktorer som nämns: 
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 Torvens sammansättning. Vitmossa har påståtts ha antibakteriella effekter och fungera som 

garvämne. Möjligen förekommer andra garvämnen. Variation i torvens sammansättning kan 

förklara varför kroppar i samma mosse eller olika delar av samma mosslik bevaras olika väl. 

 Mikroorganismer som bakterier och svampar är viktiga för nedbrytningen av organiskt 

material. 

Beroende på dessa faktorer kommer kroppen att påverkas av fysiska, kemiska och biologiska 

processer som är sammanvävda och kan förstärka varandra, och vilka i sin tur får återverkningar på 

den kringliggande miljön. Hos kroppar som ligger i mossar kan man särskilt peka på dessa processer: 

 Garvning som bevarar huden. 

 Nedbrytning av mjukvävnad, genom reduktion, hydrolys och β-oxidation som kan vara 

katalyserad av mikroorganismer. 

 Demineralisering som upplöser benenens oorganiska del. 

 Keratinrik vävnad som hår, naglar och vissa textiler uppvisar ibland större motståndskraft 

mot nedbrytning än annan vävnad. 

I kärrtorv som vid Bokaren kommer både hud och mjukvävnad att brytas ned, och i den mineralrika 

och mindre sura miljön kommer benen att bevaras och kanske till och med ta upp mineraler från 

torven. Förenklat man därför tänka sig två olika processer: 

Regnvatten, pH under 5, mineralfattigt, 
syrefattigt, kyla 

Grundvatten, pH över 5, mineralrikt, syrefattigt, 
kyla 

↓ ↓ 
Mossetorv, få mikroorganismer Kärrtorv, mikroorganismer 

↓ ↓ 
Garvning av hud, nedbrytning av mjukvävnad, 

demineralisering av ben 
Nedbrytning av hud och mjukvävnad, 

mineralbildning hos ben 
↓ ↓ 

Mumie 
 

Skelett 

Man kan också tänka sig skillnader i arkeologisk kontext, som att mumifierade mosslik oftare blivit 

direkt begravda i mossen och skelettfynd kommer från kroppar som deponerats i en sjö och först 

med tiden täckts med torv.  Samtidigt är det möjligt att många fynd faller någonstans mellan dem, 

t.ex. Bockstensmannen där ulltextiler och hår är välbevarat men hud och mjukvävnad försvunnen. 

Liknande förhållanden gäller för mosslik hittade i Skottland och i täckmossar. Som nämnts har det 

hävdats att det beror på att kropparna ej är begravda under vintern, men den geografiska 

fördelningen pekar på andra förklaringar. Enligt mätningar är pH lägre i täckmossar än i högmossar. 

Frånvaron av garvämnen kan vara en förklaring. 

Som nämnts kan bevarandeförhållanden också variera inom samma mosse. Slutligen så rör det sig 

inte om några statiska förhållanden, en sjö kan bli till ett kärr som kan bli till en mosse, vilket blir 

särskilt relevant när man studerar länge tidsrymder. 

De mumifierade svenska mosslik man hittat är båda sentida. Möjligen är miljön sådan i svenska 

mossar att kropparna till slut blir helt upplösta, man kan därför inte förvänta några förhistoriska fynd, 

rent teoretiskt möjligen hår, naglar, textiler och lipidrester. T.ex. kan man tänka sig att 
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Gerumsmanteln och Åsarpskinnet kommer från sådana mosslik (Knape & Nockert 1996:43f). I 

kärrtorven kommer däremot skeletten bevaras. 

 

3.10 Vad avsätts? 

Utifrån detta kan man dock förvänta sig att dessa ämnen kan avsättas i torven: 

 Metaller och mineraler, framför all från benens oorganiska del. 

 Lipider från nedbrytningen av fettvävnaden, t.ex. likvax och kolesterol. 

 Proteinrester, d.v.s. polypeptider och aminosyror, särskilt av kollagen från hud och ben och 

keratin från hår och naglar. 

Oorganiska metaller och mineraler bör ha störst möjlighet att bevaras, även om de kan utsättas för 

ytterligare kemiska eller fysiska processer eller bli indragna i biologisk omsättning. T.ex. kan 

mineralbildning äga rum. Hur beror på miljön och de processer som påverkar kroppen, bildning av 

t.ex. vivianit kan man främst förvänta sig i järnrik mossetorv där benen kontinuerligt avger fosfor. 

Av organiska ämnen bör hydrofoba lipider ha bäst möjlighet att bevaras i den fuktiga miljön. Även 

om det mesta av materialet bryts ned kan rester av t.ex. fettsyror bevaras genom adsorption av 

mineraler eller organiskt material eller genom att de binder kemiskt till humusämnen i torven 

(Isaksson et al. 2004:313). Även kolesterol och derivat av kolesterol har goda möjligheter att överleva 

och att har hittats i benrester från och med mesolitikum (Evershed 1995: 280ff). Proteiner är mer 

problematiskt, när kroppens proteinstrukturer bryts ner blir de känsliga för hydrolys och det är 

tveksamt att de kommer gå att upptäcka efter så lång tid. 

 

 

4. Metod 

De ämnen som kroppen avsätter i torven och som bör vara möjliga att identifiera är därför metaller, 

mineraler och lipider. Av detta följer valet av analysmetoder. XRF kan enkelt användas för att 

undersöka sammansättning av grundämnen och XRD för att upptäcka mineraler. Med GC-MS kan 

specifika lipider identifieras och gör det möjligt att bedöma deras ursprung. Även FTIR övervägdes 

som metod eftersom det enkelt kan användas för att få information om mineraler och organiska 

ämnen genom att identifiera molekylbindningar (Pollard et al. 2007:70ff). Metoden valdes dock bort 

då resultatet förväntades bli för stort och svårtolkat med tanke på de organiska ämnenas dominans i 

torven. 

 

4.1 Röntgenfluoroscens (XRF) 

XRF bygger på principen att vakanser skapas i atomernas inre skal när provet bestrålas med röntgen. 

Vid den elektronövergång som sedan sker avges röntgenstrålning som sedan mäts med en detektor. 

Energin hos strålningen kommer att vara karakteristiskt för grundämnet. Detta gör det möjligt att 
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identifiera ett stort antal olika material och den används därför ofta för preliminära analyser. Viktigt 

att ta hänsyn till är att metoden studerar provet ytskikt (Pollard et al. 2007:93ff). Det är därför till 

fördel att proverna är finfördelade. 

I detta fall är det främst metaller som uppmäts då instrumentet inte skiljer mellan olika slags lätta 

grundämnen, vilka placeras i samma kategori (Light elements, LE). Det är känt att vattenkvoten i 

provet påverkar mätningen, högre vattenkvot ger lägre uppmätta koncentrationer (Kjellin 2004:47). 

Vid analysen togs därför hänsyn till om provet var torkat. 

Instrumentet som användes var en Olympus Delta Premium DP-6000-CC placerad i en Delta portable 

workbench. Den var utrustad med en röntgenrör med en Rh-anod med max 4 W. Under mätningen 

användas två strålar, 30 sekunder med 40 kV och 30 sekunder 10 kV, den totala analystiden var alltså 

60 sekunder. För att kunna beräkna relativ standardavvikelse och avvikelse från certifierat värde för 

alla grundämne analyserades också instrumentblank (SiO2) och certifierat referensmateral (Standard 

Reference Material 2711a, Montana II Soil, National Institute of Standards & Technology, USA). 

Mjukvaran Innov-X Delta användes för att samla in data och kontrollera röntgenspektra. 

 

4.2 Röntgendiffraktion (XRD) 

Röntgendiffraktion används för att studera kristallstrukturen hos kemiska föreningar. Det bygger på 

att man bestrålar proven med röntgenstrålning av känd våglängd. När våglängden sammanfaller med 

avståndet mellan atomplan diffrakteras strålningen vilket ger ett särskilt mönster, beroende vilka 

mineraler som finns i provet. Styrkan i den diffrakterade strålningen kommer att bero på kvantiteten 

av materialet. Metoden kan därför användas både för att analysera ämnets struktur och kvantitet 

(Pollard et al. 2007:113f). 

Instrumentet som användes var en D5000 diffraktiometer där proverna utsattes för monokromatisk 

CuK-strålning (våglängd () = 1,5406Å). Mätprogrammet varierade automatiskt infallsvinkeln (°) 

och diffraktionsvinkeln (°2) med hjälp av separata stegmotorer för de olika vinklarna. Mätningarna 

gjordes mellan 10 och 110 °2 med ett mellanrum på 0,020 °2 mellan varje mätning. Varje mätning 

tog 1 sekund vilket gav en total mättid på ca 1 timme 23 minuter. För att utjämna 

orienteringseffekter roterades proverna 30 varv per minut. 

 

4.3 Lipidanalys (GC-MS) 

Kromatografi är separationsmetoder som bygger på att man använder en mobil och en stationär fas. 

Ämnen i provet transporteras med hjälp av den mobila fasen och hur ämnen separeras kan bero 

både den mobila och stationära fasens egenskaper. I gaskromatografi (GC) utgörs den mobila fasen 

av gas och ämnena transporteras genom en kolonn. Temperaturen regleras och separationen avgörs 

av ämnenas kokpunkt och den stationära fasens egenskaper (Pollard et al. 2007:137ff). 

Ämnen som separerats genom gaskromatografi kan direkt överföras till en masspektrometer. I 

masspektrometri (MS) joniseras atomer och molekyler varefter de accelereras genom ett magnetiskt 

fält innan de träffar en detektor. På grund av laddningen kommer jonerna få olika banor som bland 
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annat beror på massan. För organiska ämnen beror fragmenteringen på molekylens struktur (Pollard 

et al. 2007:160ff). 

Inför analysen finfördelades proverna och lipiderna extraherades med hjälp av ultraljud och 

centrifugering tillsammans med 2 ml kloroform och 1 ml metanol som lösningsmedel. Extraktet 

fördes sedan över till preparatrör och kvävgas användes för att få lösningsmedel att avdunsta. Det 

som blev kvar behandlades 20 minuter i blocktermostat tillsammans med 

bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 10% (v) klortrimetylsilan. Den reagens som blev kvar 

avlägsnades med kvävgas. Derivatet löstes i 800 μl n-hexan och 1 μl injicerades i GC-MS:n. 

Analysen utfördes av en HP 6890 Gaskromatograf med en SGE BPX5 kapillärkolonn (30m x 220m x 

0,25m) av opolär karaktär. Proverna injicerades med hjälp av en Agilent 7683B Autoinjektor och 

gjordes pulsed splitless (pulstryck 20,9 Psi) vid 325 C. Ugnen var temperaturprogrammerad och 

startade med en isoterm på två minuter vid 50C, varefter temperaturen ökades 10 C upp till 350 C 

och avslutades sedan med en isoterm på 15 minuter. Helium (He) fungerade som bärgas med ett 

konstant flöde på 2 ml per minut.  

Instrumentet var kopplat till HP 5973 Masselektiv detektor via ett interface med temperatur på 350 

C. En elektronisk jonisering (El) vid 70 eV användes vid fragmenteringen av de separerade 

föreningarna. Temperaturen i jonkällan låg på 230 C. Massfiltret med en temperatur 150 C på 

scannade i intervallet m/z 50-700 vilket ger 2,29 scan/sek. Mjukvaran MSD ChemStation användes för 

insamling och bearbetning av data. 

 

 

5. Material 

Under uppsatsarbetet analyserades prover av torv hämtade intill det skelettet som grävdes fram vid 

Bokaren 2015. Enligt tafonomisk analys ska skelettet ha påverkats av vattenströmmar som bland 

annat gjort att skallen släppt och flyttats från kroppen, och framsidan av skallen hade krossats på 

grund av trycket. Under utgrävningen noterades mökerfärgning i torven kring kroppen (Fredengren, 

personlig kommunikation, 22 november 2016). 

 

5.1 S22 Mörkerfärgning kring kroppen 

Torven i detta prov kom från undersidan av bröstkorgen och magen. Provet torkades i ugn vid 90 

grader över natt, finfördelads i mortel och analyserades med XRF, XRD och GC-MS. 

 

5.2 S30 Prov från insidan av skallen 

Provet torkades i ugn vid 90 grader över natt. Därefter finfördeles provet i mortel varvid benbitar 

upptäckts och rensades ut. Möjligen kommer benen från skallens framsida som kan ha rört sig in i 

skallen efter att den spruckit. Provet analyserades med XRF, XRD och GC-MS. 
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5.3 S31 Prov från utsidan av skallen 

Detta prov var en fast bit torv som baksidan av kraniet legat mot (figur 6). Bedömningen gjordes att 

det i detta prov skulle vara möjligt att mäta variationen i förhållande till avståndet från kraniets yta. 

Ett snitt skars från provet, på snittet observerades ett mörkare och ett ljusare lager, där det mörka 

lagret var närmast skallen. Övergången var vid 1,2 cm. Snittet analyserades med XRF, tio punkter på 

ökande avstånd från den sida som legat mot skallen med 2 mm. mellanrum. Därefter torkades provet 

i ugn vid 90 grader över varvid provet krympte, sedan gjordes XRF igen på samma sätt. Från snittet 

togs prover för lipidanalys, varvid det sprack mellan de två lagren, vilka analyserades var för sig. 

Proverna finfördelades i mortel och analyserades med XRD och GC-MS. 

 

 

6. Resultat 

6.1 XRF 

Resultaten av mätningen med röntgenfluorsens är sammanställda i tabell 1. I tabellen tas även 

grundämnens förekomst i människokroppen upp, även om de lika gärna kan förekomma i torven som 

t.ex. mineraler eller hos växter och mikroorganismer. 

Mätvärden i relation till avståndet från skallen finns i bilaga. Tydliga skillnader i mätvärde före och 

efter provet var torkat, det är uppenbart resultaten påverkats av vatteninnehållet. Analyser bygger 

därför främst på det torkade provet. 

 
Figur 6. Torvkaka med yta som legat mot baksidan av skallen (S31). Observera snittet med skiftningen i färg 
mellan de två lagren. Foto: Markus Eklund 
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6.2 XRD 

XRD-mätningar gav inga relevanta positiva resultat, antagligen på grund av frånvaron av mineral eller 

för att halterna är för låga i förhållande till icke-kristallina materialet i torven. 

 

6.3 GC-MS 

Andelen fettsyror i de olika proverna är presenterade i figur 7. Utvalda lipider är presenterade i tabell 

2. För att få ett jämförbart mått beräknades kvoten mot fettsyra C26 som antogs representera den 

vegetabiliska bakgrunden i torven eftersom den dominerade i samtliga prover. Kvoten kolesterol är 

sannolikt underskattad, då lipiden uppmättes tillsammans med fragment från andra ämnen och 

därför inte gick att särskilja helt. I tabell 3 presenteras kvoten C18/C16, vilket ger ett mått på det 

animaliska innehållet (Isaksson 2000:13ff, Isaksson & Hjulström 2000:2ff). 

Tabell 1. Resultat (%) av XRF-mätningar på torkade prover.  M = Medelvärde SD=Standardavvikelse  
 S22 M S22 SD S30 M S30 SD S31 M S31 SD Förekomst i kroppen ( Kabata-Pendias & 

Mukherjee 2007 och NE.se) 

Si 0,267 0,0182 0,11 0,00564 0,0899 0,0425 Spårämne i hud, ben m.m. 

P 0,069 0,0144 1,52 0,0415 0,0562 0,0257 Ben, fosfolipider m.m. 

S 2,3 0,021 2,63 0,00517 3,63 1,16 Protein 

K 0,0312 0,00461 0  0,000433 0,00212 Cellvätska 

Ca 6,99 0,0416 9,1 0,0721 6,81 1,69 Ben 

Mn 0,0167 0,00215 0,0206 0,000954 0,0253 0,0111 Organ 

Fe 0,69 0,0162 0,734 0,00895 0,397 0,123 Hemoglobin, myoglobin, järndepåer 

Cu 0,0034 0,0004 0,0151 0,00167 0,00172 0,00212 Blodplasma, lever, hjärna 

Zn 0,0105 0,000346 0,0095 0,000361 0,0056 0,00178 Hud, hår, naglar, ben m.m. 

As 0  0,0002 0,000346 0,000242 0,000326 Essentiellt spårämne 

Rb 0,0028 1E-04 0,00143 0,000231 0,00195 0,000298 Spårämne 

Sr 0,00613 0,000153 0,00713 0,000208 0,0055 0,000379 Spårämne i ben, hår 

Y 0  0  0,000154 0,000275 Spårämne 

Zr 0,0008 0,0001 0  0,000729 0,000408 Spårämne 

Nb 0  0,0003 0,00052 6,25E-05 0,000212 Spårämne 

Mo 0  0,000567 0,000493 0,000425 0,000541 Enzymer 

Ag 0,00343 0,000493 0,0012 0,00208 0,0037 0,00195 Spårämne 

Cd 0,00137 0,00237 0  0,00172 0,00213 Spårämne i bl.a. lever och njure 

Th 0,000833 0,00144 0  0,00143 0,00151 Sönderfall av U 

Sb 0  0,0023 0,00398 0  Spårämne 

U 0,00203 0,000404 0,0035 0,000361 0,007 0,00306 Spårämne 

LE 89,6 0,0751 85,8 0,114 89,0 2,9 Organiska ämnen 
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Figur 7. Andel fettsyror enligt GC-MS. 
 

Tabell 2. Kvot mot C26. 

 S22 S30 S31(inre) S31(yttre) 

C16 10,2% 59,8% 9,13% 6,17% 

C18 4,81% 78,4% 7,65% 8,00% 

Monoacylglyceroler Spår Spår Spår Spår 

10-hydroxy-C18 0,03% 7,85% Spår Spår 

Kolesterol 1,80% 5,15% 0,84% 0,34% 

5α-kolestanol 0,50% 4,12% 
  

5β-kolestanol (korpostanol) 
 

5,53% 
  

5α-cholestan-3-one 
 

9,61% 
  

5β-cholestan-3-one 
 

4,61% 
   

Tabell 3. Kvot C18/C16. 

S22 S30 S31(inre) S31(yttre) 

0,472 1,31 0,838 1,3 
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7.Diskussion 

7.1 Grundämnen och mineraler 

Vissa grundämnen i prov S31 uppvisar en tydlig variation beroende på avståndet från kraniet, av vilka 

några har en svacka kring 0,6 cm. eller en topp kring 1 cm. För många ämnen rör det sig dock om 

mycket låga värden vilket gör mätningen osäker. 

 
Figur 8. Förändring av järn och kisel i förhållanden till avståndet från kraniet (S31). 

 
Figur 9. Förändring av kalcium och svavel i förhållande till avståndet från kraniet (S31). 

Figur 8 visar hur järn och kisel varierar med avståndet från skallen. Att mängden järn tycks vara störst 

närmast skallen kanske återspeglar de experimentella försök som visat hur järn tas upp av ben i 

kärrtorv. Detta kan ha fått kraniets ytskikt att vittra och avge material i torven, kanske i form av 

vivianit eller pyrit (Eriksson et al. 2013:72), dock inte i tillräcklig mängd för att detekteras. En annan 

möjlighet är att det rör sig om ursprungligt järn från kroppen. Halten kisel tycks minska närmare 

skallen. Kisel förekommer särskilt i jordmineraler, en möjlig förklaring till detta är därför att ämnen 

från kroppen finns kvar och fullständig utjämning med den kringliggande torven inte ägt rum. 
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Även kalcium och svavel tycks minska med avståndet från skallen, se figur 9. Figur 10 visar hur ämnen 

som korrelerar mot kalcium korrelerar negativt mot lätta grundämnen utmed avståndet i prov S31. 

Lätta grundämnen är här främst det organiska innehållet i torven som utgör huvuddelen av provet. 

Kalcium finns sannolikt ursprungligt i torven men som förhöjda värden kan observeras innanför och 

närmast skallen, vilket indikerar att de till stor del kommer från kroppen. Det är därför troligt att 

sammansättningen av grundämnen är helt påverkad av utbytet mellan kroppen och torven. Ämnen 

har rört sig antagligen till eller från kroppen. Särskilt stark är korrelationen mellan kalcium och svavel. 

Som nämnts observerades en stark kontaminering av svavel hos Lindowmannen, där utbytet med 

torven hade medfört ett jämnviktstillstånd. Möjligen har svavel från torven reagerat med kalcium i 

benen, vilket bidragit till vittringen och att de avsatt material. Under sura förhållanden kan svavel och 

kalcium bilda gips (Eriksson et al. 2013:83), om det har hänt är dock halterna för låga för att kunna 

mätas här.  

 
Figur 10. Korrelation med lätta grundämnen (LE) och kalcium i S31. 

Som nämnts observerades en svacka för vissa ämnen vid 0,6 cm. och en topp vid 1 cm., se figur 11. 

Till stor del rör det sig om spårämnen som kan ha sitt ursprung i kroppen. Det är känt att spårämnen 

kan ansamlas i hår, särskilt i melaninet (Pollard et al. 2007:210). Melanin bevaras också bättre är 

keratinet. Det rör sig också till stor del om ämnen som har låg rörlighet under reducerande 

förhållanden (Kabata-Pendias & Mukherjee 2007:12). Att hår skulle ha bevarats tycks dock osannlikt 

med tanke på skallens skick. De låga halterna gör också mätvärdena osäkra. XRF används för att 

studera ytskiktet och de sprickor som observerades efter torkningen kan ha påverkat resultat. 

Spårämnesanalyser med AAS, ICP-AES eller ICP-MS skulle kunna användas för att studera dessa 

frågor närmare, liksom jämförelse med fler torvprover och med benmaterialet för att avgöra 

spårämnenas ursprung. Sambanden som man ser i figur 10 liksom att en stor del av dem saknas i 

prov S22 pekar dock på att de har sitt ursprung i kroppen. 
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Figur 11. Ämnen som är anrikade 1 cm från kraniet (S31) 

Tabell 4. Signifikanta korrelationer 
mellan grundämnen i prov S31. 

 > 0,7 < -0,7 

Fe 
 

U, Zr 

P Ca, S, Ag LE 

Ca S, P, Th, Ag LE 

K Cu, Zn 
 Cu Zn, U, K 
 Zn Cu, U, K 
 Rb 

 
Mo 

Sr S 
 Zr U 
 Mo 

 
Rb 

Ag Ca, P LE 

Th Ca LE 

U Zr, Zn, Cu 
  

Vissa av dessa ämnen har känd historisk användning. Arsenik (As) observerades både i och utanför 

skallen. Det är ett nödvändigt ämne i kroppen men arsenikföreningar har använts sedan antiken som 

läkemedel för att behandla bl.a. sårinfektioner, hudsjukdomar och andra åkommor (Ne.se). Spår av 

antimon (Sb) fanns både innanför skallen och utanför innan torkningen. Antimon förekom i collyrium, 

salvor och blandningar som användes av romarna för ögonen och andra delar av kroppen. De hade 

både medicinska och kosmetiska syften. Collyrium kunde även innehålla silver (Ag) som det också 

fanns spår av i torven (Murube 2013:4). 

I Uppåkra har kirurgiska instrument hittats som tyder på kunskap om romersk läkekonst, och 

sannolikt rådde liknande förhållanden längre norrut (Rosengren 2006:12f). Om de uppmätta värdena 

är signifikanta kan det därför vara spår av bruk av läkemedel. Som nämnts förekom spår av patologi 

på kraniet. Med tanke på läkekonstens religiösa karaktär under järnåldern blir det också relevant för 
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hur man ska förstå platsen Bokaren. Rosengren ser en koppling mellan läkekonsten och offrandet i 

Gullåkra mosse utanför Uppåkra (2006:13f). 

Dessvärre är det problematiskt att uppskatta kvantiteten av ämnena endast utifrån XRF-mätningen. 

Andra förklaringar till metallernas närvaro är också tänkbara. Korrelationen mellan koppar (Cu) och 

zink (Zn) skulle kunna tyda på mässing (se tabell 4), och kopparlegeringar kan även innehålla arsenik 

och antimon (Burenhult 2010:49f). I så fall kan det röra sig om föroreningar från arbete med 

metaller, eller så rör det sig om rester från metallföremål, t.ex. en hjälm som mannen burit.  

 

7.2 Lipider 

Inga triacylglyceroler hittades, vilket visar att 

hydrolysen av fettvävnanden gått långt, som 

man kan förvänta sig i den våta miljön. Spår 

av restprodukter fanns dock i form av 

monoacylglyceroler. Förekomsten av 10-

hydroxyoktadekansyra tyder på att likvax 

bildats på genom bakterieaktivitet (Evershed 

1992:152). Denna syra tycks särskilt kopplad 

till vattendränkta förhållanden, den har 

särskilt hittats hos en skytisk krigare 

upptäckt i sibirisk is (Makristathis et al. 

2002:2057).  

Sammansättningen av fria fettsyror (figur 8) 

visar en dominans av längre vegatbiliska 

fettsyror från torven. Bland de kortare 

animaliska fettsyrorna finns viss variation. 

Det är uppenbart att lipider bevarats 

betydligt bättre innanför skallen (S30) som 

tycks ha fungerat som ett skyddande hölje. Hög C18/C16-kvot pekar på tydliga animaliska inslag, 

liksom att C18:1 endast fanns i detta prov samt att halten av kolesterol och dess derivat är särskilt 

hög. 

Skallen kan ha fungerat som ett skydd först mot vattnets kemiska och fysiska effekter, sedan när 

kroppen blivit övertäckt från tryck, rörelse och omsättning i torven. Med tanke på skallens skadade 

tillstånd kan man dock fråga sig när den skyddande effekten var som starkast, då den bör ha 

försvagats över tid. Hjärnans biokemi med höga nivåer av bl.a. kolesterol kan också haft betydelse för 

att fördröja nedbrytningen, som nämnts är hjärnan ofta särskilt välbevarad. Innanför skallen fanns 

också hög halt av fosfor som kan komma från fosfolipider i hjärnan. 

Kolesterol hittades i alla prover. Risk finns att kolesterolen tillkommit genom kontaminering. Det är 

dock mindre sannolikt dels med tanke på att skvalen inte hittades i något av proverna, en lipid som 

förekommer i mänsklig hud och därför är en indikation på kontaminering, dels att derivat från 

kolesterol som uppstår under anaeroba förhållanden kunde hittas (Evershed et al. 1995:289). Alla 

 

Figur 12. Reducering av kolesterol och dess derivat 
(Evershed & Connolly 1994: figur 2). 
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derivat förekommer innanför skallen (se figur 12). 5α-kolestanol förekommer även i 

mörkerfärgningen, jämför med Lindowmannen där samma ämne hittades i lårmuskeln. 

Lipidinnehållet i mörkerfärgningen tycks annars ligga närmare det mörka lagret närmast skallen än 

det ljusare yttre lagret. Det är därför möjligt att den mörka färgen uppkommer ur en blandning av 

fett från kroppen med torven, även om fler jämförande prover från andra delar av torven skulle 

behövas för att bekräfta detta. 

Något som är svårare att förklara är den högre C18/C16-kvoten i det ljusare, bortre lagret i S31, som 

också är betydligt högre än i mörkerfärgningen, vilket skulle peka på ett lika stort animaliskt inslag 

här som innanför skallen, där torven också var ljusare. Om detta är signifikant kan det inte uteslutas 

att rör sig om något externt som inte har med kroppen att göra. Detta motsägs dock av att kvoten 

mot C26 är lägre för de flesta lipider, vilket bör tyda på ett större vegetabiliskt inslag. 

Sammantaget gör analyserna att distinktionen mellan mumifierade mosslik och skelettfynd blir 

mindre självklar. Det finns ett skelett, men man kan också tala om en kropp eller i alla fall ett avtryck 

av en kropp som kanske till och med går att identifiera med ögonen. Som nämnts är också mer 

välbevarade mosslik kontaminerade av torv. Detta pekar återigen på nödvändigheten av förstå 

mosslik i sin miljö. T.ex. kan man tänka sig att miljön i kärrtorv förutom att vara gynnsam för 

bevarandet av skelett också är gynnsam för bevarande av kolesterol och hjärnrester. Liknande 

analyser av kärrtorv från liknande sammanhang skulle kunna användas för att bättre förstå de 

processer som påverkar kropparna, t.ex. hur förändringen ser ut över tid. Lipidanalys bör också 

kunna kombineras med osteologisk analys för att bättre förstå de tafonomiska processerna 

Att det finns spår av en kropp visar att benen inte kan ha flyttats och att det därför rör sig om en 

primärbegravning. Eftersom de ämnen som bildats till stor del motsvarar reducerande förhållanden 

bör nedläggningen i vatten också ha skett en kort tid efter döden, om det inte var så att han 

drunknade. Då gasbildningen kan få kroppen att flyta upp har möjligen också åtgärder vidtagits för 

att hålla kroppen på plats, kanske finns här ett samband med de träkonstruktioner som hittades vid 

Bokaren. 

För att förklara vad som har hänt med huvudet har lipiderna i prov S31 betydelse, då den kraft som 

gjorde att skallen flyttades också måste ha påverkat vävnaden på utsidan av kraniet. Att det rör sig 

om lipider som ska ha läckt från insidan av skallen tycks osannolikt eftersom det i så fall bör ha 

funnits spår från derivat av kolesterol, av vilka det fanns höga halter i prov S30. Det är därför mer 

sannolikt att de kommer från vävnad på kraniets utsida och att skallen därför bör ha lossnat och 

flyttats i ett tidigt stadium, innan mjukvävnaden var fullständigt förruttnad. En möjlig förklaring till 

att detta skett kan vara kroppen haft ett sår på halsen av samma typ som dödade Grauballemannen 

(figur 13), ett som bara tycks ha skadat mjukvävnaden men bör ha fått huvudet att sitta löst 

(Gregersen et al. 2007:246ff). Det är dock känt att huvudet kan lossna naturligt under förruttnelsen 

om den sker i ett öppet utrymme som i det här fallet, så någon säker slutsats kan inte dras (Nilsson 

Stutz 2003:153). 
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Figur 13. Grauballemannens uppskurna hals 
(tollundman.dk). 

 

7.3 Spår av mosslik 

Teoretisk bör XRF och lipidanalys kunna användas för att hitta spår av kroppar begravda i kärrtorv. 

XRF har den fördelen att den går snabbt och enkelt att använda. Dock bör påpekas att de tydligaste 

spåren gjordes i prov S31 där avståndet inte var större än 2 cm. från kroppen, sannolikt ökar därför 

osäkerheten kraftigt med avståndet. I mörkerfärgningen S22 fanns inte samma variation av 

spårämnen. XRF skulle därför kräva tät provtagning. Det är inte heller sannolikt att man kommer 

hitta exakt samma uppsättning grundämnen då ämnen kan nå kroppen på många olika sätt. 

Lipidanalys kräver mer laboratoriearbete, å andra sidan fanns tydliga animaliska inslag i alla prover 

och kan därför sägas ha högre känslighet. Val av metod beror därför på om man vill prioritera 

provtagning på fältet eller laboratoriearbete. 

 

 

8. Slutsats 

Tre typer av våtmarker som producerar tre olika slags mosslik kan urskiljas: Högmossar, täckmossar 

och kärr. Sannolikt kan finare indelningar göras, då mosslik från svenska högmossar mer påminner 

om dem som täckmossar. Det förklarar också varför man sannolikt inte kommer göra några fynd av 

mumifierade förhistoriska mosslik i Sverige, då det inte bevaras under dessa förhållanden, till skillnad 

från i kärren där skeletten blir kvar. Jämförande studier av de miljöförhållanden där våtmarksfynd 

gjorts kan lära oss mer om detta.  
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Skelettet har lämnat ett tydligt avtryck i torven. Sannolikt finns här spårämnen som kommer från 

kroppen, av vilka vissa skulle kunna komma från t.ex. läkemedel som den döde intagit under livet. 

Möjligen finns också spår av mässing. Ingen mineralbildning kunde dock uppmätas, det beror 

sannolikt på att de grundämnen som är mest benägna att bilda mineraler, kalcium och fosfor, främst 

finns i benens oorganiska del. Eftersom benen är välbevarade efter lång tid har de troligen nått ett 

jämviktstillstånd där bara små mängder har avsatts, till skillnad mot vad man kan observera i 

mossetorv. Det som avsätts kan också dras in i näringskedjorna hos växter och mikroorganismer.  

De lipider som avsatts i torven motsvarar vad man kan förvänta sig under vattendränkta och 

reducerande förhållanden, det finns rester av fettsyror samt kolesterol och dess derivat. 

Mörkerfärgning runt kroppen kommer möjligen av blandningen av lipider och torv samt av låga 

minerhalter. Det organiska innehållet innanför skallen är betydligt mer välbevarat, vilket kan bero på 

att skallen fungerat som ett skyddande hölje eller på hjärnans biokemi.  

Av lipidanalysen kan man dra slutsatsen att det rör sig om en primärbegravning och att den döde 

troligen hamnat under vatten en kort tid efter döden. Möjligen har åtgärder vidtagits för att hindra 

kroppen att flyta upp. Huvudet har sannolikt lossnat under ett tidigt stadium, under själva 

förruttnelsen.  

 

 

9. Sammanfattning 

I denna uppsats studeras torv som hämtats från närheten av det skelett som grävdes ut vid den 

utdikade sjön Bokaren 2015, vilken har tolkats som en våtmarksofferplats. Syftet är dels att försöka 

förstå vad som har hänt med kroppen på den här specifika platsen, dels att försöka dra generella 

slutsatser om vad som händer med kroppar deponerade i våtmarker och vilka spår de lämnar. 

Skelettet hittades i kärrtorv, där mjukvävnad bryts ned men ben kan bevaras väl. I mossetorv blir 

benen i stället demineraliserade och mjukvävnad kan bevaras, vilket ibland resulterar i välbevarade 

mosslik. I Sverige är dock de flesta våtmarksfynd skelett från kärrtorv, vilket sannolikt beror på miljön 

i svenska mossar där det mesta bryts ned, utom möjligen keratinrik vävnad och textil. 

Grundämnessammansättningen i torven undersöktes med röntgenfluoroscens (XRF). Resultatet 

visade att sammansättningen av tunga grundämnen sannolikt är ett resultat av utbytet mellan 

kroppen och torven. Det fanns också spårämnen, av vilka arsenik, antimon och silver skulle kunna 

komma från läkemedel eller någon annan slags användning. Möjligen finns också spår av mässing. 

Spårämnesanalys kan här vara till nytta för att undersöka saken vidare. 

För att undersöka om utbytet av ämnen gjort att mineraler bildats användes röntgendiffraktion 

(XRD), dock med negativt resultat. Möjligen är detta för att benens mineraliska del inte avsatt ämnen 

i torven i tillräckligt stor mängd. 

Lipidinnehållet i torven undersök med gaskromatografi och masspektrometri (GC-MS). Fettsyror, 

kolesterol och derivat av detta som bör ha bildats under reducerande och anaeroba förhållanden 
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hittades. Mörkerfärgning kring kroppen innehöll lipider som bör ha kommit från kroppen och på 

insidan av skallen var halterna särskilt höga. 

Av lipidanalysen kan man dra slutsatsen att benen inte blivit flyttade och att det därför rör sig om en 

primärbegravning. Sannolikt har kroppen hamnat under vatten en kort tid efter döden och möjligen 

har åtgärder vidtagits för att hindra den att flyta upp. Huvudet tycks ha lossnat efter en kort tid, 

vilket möjligen pekar på en halsskada. 

Resultaten visar att både XRF och lipidanalys teoretiskt skulle kunna använda för att upptäcka 

kroppar begravda i kärrtorv genom provtagning. XRF skulle här kräva tätare provtagning på fältet, 

lipidanalys mer laborativt arbete. 

  

 

Referenser 

Asingh, P. 2007. The Magical Bog. Asingh, P & Lynnerup, N. (Red) Grauballe Man: An Iron Age Body 

Revistied sid. 274-289. Jutland Archaeological Society, Moesgaard. 

Ballance , S., Børsheim, K.Y., Inngjerdingen, K., Smestad Paulsen, B., Christensen, B.E. 2007. A re-

examination and partial characterisation of polysaccharides released by mild acid hydrolysis from the 

chlorite-treated leaves of Sphagnum papillosum. Carbohydrate Polymers 67:104-155 

Bernes, C. 2001. Biologisk mångfald i Sverige. Naturvårdsverket. 

Burenhult, G (2010). Arkeologi i Norden II [Elektronisk resurs]. Natur & Kultur 

Connolly, R.C., Evershed, R.P., Embery, G., Stanbury, J.B., Green, D., Beahan, P., Shortall., J.B. 1986. 

The Chemical Composition of some Body Tissues. Stead, I.M., Bourke, J.B., Brothwell, D (Red). Lindow 

Man. The Body in the Bog. British Museum Publications. Sid 72-76 

Creutz, Gunnar 2003. 60 år sedan Hallonflickan hittades. Falbygden. Falköping: Falbygdens museum 

Sid 37-45 

Doran, G.H., Dickel, D.N., Ballinger, W.E., Agee, O.F., Laipis, P.J., Hauswirth, H.H. 1986. Anatomical, 

cellular and molecular analysis of 8,000-yr-old human brain tissue from the Windover archaeological 

site. Nature 323:803-806 

Eriksson, J., Dahlin, S., Nilsson, I., Simonsson, M. 2013. Marklära. Studentitteratur AB, Lund. 

Evershed, R.P. 1990. Lipids from samples of skin from seven Dutch bog bodies: Preliminary report. 

Archaeometry 32:139-153 

Evershed, R.P. 1992. Chemical compositon of a bog body adipocere. Archaeometry 34:253-265 

Evershed, R.P., Connolly, R.C. 1994. Post-Mortem Transformations of Sterols in Bog Body Tissues. 

Journal of Archaeological Science 21:577-583 

http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0144861706002219
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0144861706002219
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0144861706002219
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403


27 
 

Evershed, R.P., Turner-Walker, G., Hedges, R.E.M., Tuross, N., Leyden, A. 1995. Preliminary Results 

for the Analysis of Lipids in Ancient Bone. Journal of Archaeological Science 22:277–290 

Floinn, R. Ó. 1995. Recent Research into Irish Bog Bodies. Turner, R.C. & Scaife, R.G. Bog Bodies. New 

Discoveries and New Perspectives sid. 137-145. British Museum Press 

Fredengren, C. 2015. Water politics. Wet deposition of human and animal remains in Uppland, 

Sweden. Fornvännen 110:161-183. 

Gestsdóttir, H. 2012. Historical Osteoarchaeology in Iceland. International Journal of Historical 

Archaeology 16:547-558 

Gill-Frerking, H. & Healey, C. 2011. Experimental Archaeology for the Interpretationof Taphonomy 

related to Bog Bodies: Lessons learned from two Projects undertaken a Decade apart. Gill-Frerking, 

H., Rosendahl, W., Zink, A. (Red.) Yearbook of Mummy Studies, Vol. 1 sid. 69-74 

Gill-Robinson,H. 2002. 2002). This little piggy went to Cumbria, this little piggy went to Wales: The 

tales of 12 piglets in peat. Mathieu, J. (Red.) Experimental Archaeology: Replicating Past Objects, 

Behaviors, and Processes. Sid 111-126. British Archaeological Reports, International Series 1035. 

Oxford (Archaeopress). 

Gregersen, M., Jurik, A.G., Lynnerup, N. 2007. Forensic Evidence, Injuries and Cause of Death. 

Grauballe Man: An Iron Age Body Revistied sid. 234-258. Jutland Archaeological Society, Moesgaard.  

Hagberg, U.E. 1967. The archaeology of Skedemosse I. The excavation and the Finds of an Öland Fen, 

Sweden. Almqvist & Wiksell. Stockholm. 

Isaksson, S. 2000. The culture of food in Early Medieval Middle Sweden. A pottery use perspective. 

Food and Rank in Early Medieval Time. Paper VII. Theses and Papers in Scientific Archaeology 3. 

Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. 

Isaksson, S & Hjulström, B. 2000. The spatial variation of alcanoic acids and n-alkane distributions in 

ancient anthropogenic soils. Food and Rank in Early Medieval Time. Paper V. Theses and Papers in 

Scientific Archaeology 3. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. 

Isaksson, S., Hjulström, B. & Wojnar-Johansson, M. 2004. The analysis of soil organic material and 

metal elements in cultural layers and ceramics.  Jan Henning Larsen & Perry Rolfsen (Red), 

Halvdanshaugen-Arkeologi, Historie og Naturvitenskap sid. 311-328. Oslo: Universitetet i Oslo. 

Jonsson, J. 1991. Varför förekommer ogräsfrön i mag-tarmkanal hos Bronsålderns och Järnålderns 

mosslik? D-uppsats. Arkeologiska institutionen. Umeå Universitet. 

Kabata-Pendias, A. & Mukherjee, A. B. 2007. Trace Elements from Soil to Human [electronic resource]. 

Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

Kjellin, J. 2004. XRF-analys av förorenad mark. undersökning av felkällor och lämplig 

provbearbetning. Examenarbete. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Knape, A. 1996. Nya dateringar av kända fynd. Fornvännen: 91:43-44 

https://www.academia.edu/16831307/The_culture_of_food_in_Early_Medieval_Middle_Sweden._A_pottery_use_perspective
https://www.academia.edu/16832089/The_spatial_variation_of_alcanoic_acids_and_n-alkane_distributions_in_ancient_anthropogenic_soils
https://www.academia.edu/16832089/The_spatial_variation_of_alcanoic_acids_and_n-alkane_distributions_in_ancient_anthropogenic_soils


28 
 

Larsen, R.,Vestergaard Poulsen, D. 2007. Analysis of the Skin. Asingh, P & Lynnerup, N. (Red.) 

Grauballe Man: An Iron Age Body Revisited Sid. 84-91. Jutland Archaeological Society, Moesgaard. 

Makristathis, A., Schwarzmeier, J., Mader, R.M., Varmuza, K., Simonitsch, I., Chavez, J.C., Platzer, W., 

Unterdorfer, H., Scheithauer, R., Derevianko, A., Seidler, H. 2002. Fatty acid composition and 

preservation of the Tyrolean Iceman and other mummies.  J. Lipid Res. 2002 43:(12) 2049-2055 

Murube, J. 2013. Ocular Cosmetics in Ancient Times. The Ocular Surface. 11:2-7 

NE.se [Elektronisk resurs]. (2000-). Malmö: Nationalencyklopedin 

Nilsson Stutz, L. 2003. Embodied Rituals & Ritualized Bodies. Tracing ritual practices in late late 

mesolithic burials. Acta Archaeologica Lundensia No 46. Lund 

Omar, S., McCord, M., Daniels, V. 1989. The Conservation of Bog Bodies by Freeze-Drying. Studies in 

Conservation 34:101-109 

Painter, T.J. 1995. Chemical and Microbiological Aspects of Preservation Process in Sphagnum Peat. 

Turner, R.C. & Scaife, R.G: (Red) Bog Bodies. New Discoveries and New Perspectives. Sid. 88-99. 

British Museum Press.  

Pollard, A. M.., Batt, C. M., Stern, B.. & Young, S. M. M. 2007. Analytical Chemistry in Archaeology 

[Elektronisk resurs]. Cambridge: Cambridge University Press 

Pyatt, F.B., Beumont, E.H., Buckland, P.C., Lacy, D., Magilton, J.R., Storey, D.M. 1995. Mobilisation of 

Elements from the Bog Bodies Lindow II and Lindow III and Some Observation on Body Painting. 

Turner, R.C. & Scaife, R.G: (Red) Bog Bodies. New Discoveries and New Perspectives. Sid. 62-73. 

British Museum Press 

Rosengren, J. 2006. Läkekonstens Uppåkra. Ale 3:10-20 

Sanden, W van der. 1996. Through nature to eternity. The bog bodies of northwest Europe. Batavian 

Lion International. Amsterdam 

Sanden, W van der. 2013. Bog Bodies: Underwater burial, sacrifices and executions. Menotti, 

Francesco & O'Sullivan, Aidan (red) The Oxford handbook of wetland archaeology [Elektronisk resurs]. 

Sid. 401-414 

Sandklef, A. 1985. Bockstensmannen. Fabel. Stockholm 

Solazzo, C., Dyer, J.M., Clerens, S., Plowman, J., Peacock, E.E., Collins, M.J. 2013. Proteomic 

evaluation of the biodegradation of wool fabrics in experimental burials. International 

Biodeterioration & Biodegradation 80: 48-59 

Tkocz, I., Bytzer, P., Bierring, F. 1979. Preserved Brains in Medieval Skulls. Am. J. Phys. Anthrop. 51: 
197-202 

Turner-Walker, G. & Peacock, E.E. 2008. Preliminary results of bone diagenesis in Scandinavian bogs. 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 266:151-159 

http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/journal/15420124
http://www.jstor.org.ezp.sub.su.se/stable/1506225
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0964830513000541
http://www.sciencedirect.com.ezp.sub.su.se/science/article/pii/S0964830513000541


29 
 

Turner, R.C & Briggs, C.S. 1986. The Bog Burials of Britain and Ireland. Stead, I.M., Bourke, J.B., 
Brothwell, D (Red). Lindow Man. The Body in the Bog. Sid 144-161. British Museum Publications 

Vass, A.A. 2001. Beyond the grave – understanding human decomposition. Microbiology Today 
28:190-192 

Wilson, A. S., Dodson, H. I., Janaway, R. C., Pollard, A. M., Tobin, D. J. 2007. Selective biodegradation 
in hair shafts derived from archaeological, forensic and experimental contexts. British Journal of 
Dermatology 157: 450-457 

Wilson, A. S., Richards, M.P., Stern, B., Janaway, R. C., Pollard, A. M., Tobin, D. J. 2007. Information on 

Grauballe Man from his Hair. Asingh, P & Lynnerup, N. (Red) Grauballe Man: An Iron Age Body 

Revistied sid. 188-195. Jutland Archaeological Society, Moesgaard. 

 

Figur 1. GIS-karta skapad utifrån följande data 2016-12-03: Lantmäteriet:Ortofoto, Terrängkartan 

vektor, SGU:Jordart vektor, FMIS: Uppsala län.  

Figur 2. Nationalencyklopedin, högmosse. 2016-12-05 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/högmosse 

Figur 3. Naturvårdsverket 2011. Vägledning för naturtyper i habitetverkets bilaga 1. Högmossar. 

Stockholm. Figur 1. 

Figur 5. Lindow Man / Lindow II 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=

808672&partId=1 2016-12-29 

Figur 13. http://www.tollundman.dk/grauballemanden.asp 2016-12-28 

Övriga figurer skapade av författaren eller har källan angiven i figurtexten. 
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Bilaga. XRF-data 

Mätvärden (%) från XRF-analys av S31 innan torkning. 

Cm. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 

Fe 0,218 0,169 0,0951 0,0996 0,0742 0,0927 0,0855 0,0402 0,0369 0,0767 

Fe SD 0,00323 0,000961 0,00403 0,000513 0,00121 0,00571 0,00676 0,000361 0,00319 0,00137 

P 0,0366 0,0167 0 0,0105 0,0121 0 0,00927 0 0,00823 0,0311 

P SD 0,00558 0,0145 0 0,0182 0,0210 0 0,0161 0 0,0143 0,00465 

K 0,0262 0,0219 0,0216 0,0216 0,0239 0,0236 0,0226 0,0236 0,0232 0,0253 

K SD 0,00619 0,004 0,0034 0,00224 0,0007 0,00233 0,000777 0,00241 0,0022 0,000611 

Si 0,0736 0 0 0,015 0,0213 0 0 0 0,0306 0,0638 

Si SD 0,0165 0 0 0,026 0,0368 0 0 0 0,0271 0,016 

Ca 1,46 1,52 1,6 1,69 1,59 1,55 1,43 1,23 1,24 1,4 

Ca SD 0,0222 0,0218 0,00146 0,0169 0,0217 0,023 0,0217 0,0122 0,0077 0,0173 

S 0,576 0,464 0,482 0,484 0,466 0,478 0,453 0,481 0,501 0,491 

S SD 0,0188 0,00587 0,00964 0,0126 0,00662 0,0101 0,00337 0,0019 0,00436 0,00378 

Mn 0 0,00197 0 0,00423 0 0 0 0 0 0 

Mn SD 0 0,00341 0 0,00387 0 0 0 0 0 0 

Zn 0 0 0,0005 0,00107 0,000767 0,000467 0,0011 0,000867 0,001 0,0006 

Zn SD 0 0 0,000436 0,000153 0,000709 0,000404 1E-04 0,000379 0,000361 0,00052 

Rb 0 0,000467 0,000567 0,000367 0,000467 0,000267 0,000133 0,000267 0,000433 0,000533 

Rb SD 0 5,77E-05 0,000115 5,77E-05 5,77E-05 0,000231 0,000231 0,000231 5,77E-05 0,000115 

Sr 0,00147 0,0014 0,00143 0,00157 0,00147 0,0015 0,00143 0,00133 0,00117 0,00113 

Sr SD 5,77E-05 0,0001 5,77E-05 5,77E-05 5,77E-05 0,0001 0,000115 0,000115 0,000115 0,000115 

Y 0,000833 0,000133 0 0,000267 0,000433 0,0005 0,000367 0,000333 0,0004 0 

Y SD 0,000115 0,000231 0 0,000231 5,77E-05 0,0001 0,000321 0,000306 0 0 

Zr 0,0005 0,000167 0 0,000167 0,000167 0,000467 0,000367 0,000167 0,0004 0 

Zr SD 0,000436 0,000289 0 0,000289 0,000289 0,000416 0,000321 0,000289 0,000361 0 

Nb 0,0002 0 0 0 0,000467 0,000233 0 0,000267 0,0002 0,0002 

Nb SD 0,000346 0 0 0 0,000416 0,000404 0 0,000462 0,000346 0,000346 

Ag 0,0046 0,00423 0,00457 0,0038 0,00447 0,00357 0,00443 0,0047 0,0041 0,00393 

Ag SD 0,000265 0,000709 0,000306 0,000964 0,00114 0,000493 0,000208 0,000755 0,00122 0,000702 

Cd 0,00423 0,00387 0,00457 0,0046 0,00397 0,00227 0,00387 0,0036 0,00373 0,00197 

Cd SD 0,000737 0,000577 0,000709 0,000436 0,000802 0,00197 0,001 0,0004 0,000777 0,0017 

Sb 0,00383 0,00207 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sb SD 0,00334 0,00358 0 0 0 0 0 0 0 0 

Th 0,0018 0 0,00123 0,0014 0,000867 0,00157 0,00237 0,0015 0,00107 0,00193 

Th SD 0,00157 0 0,0011 0,00122 0,0015 0,00136 0,000551 0,00131 0,000924 0,000252 

U 0,000667 0 0,0003 0,0013 0,00133 0,0018 0,00243 0,00263 0,00217 0,00203 

U SD 0,000586 0 0,00052 0,000361 0,000231 0,000173 0,000321 0,000321 0,000321 0,000208 

LE 97,6 97,8 97,8 97,7 97,8 97,8 98 98,2 98,1 97,9 

LE SD 0,0462 0,033 0,0123 0,0472 0,0398 0,0344 0,0231 0,0129 0,0212 0,0156 
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Mätvärden (%) från XRF-analys av S31 efter torkning. 

Cm. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

Fe 0,665 0,486 0,398 0,29 0,392 0,304 0,36 0,282 

Fe SD 0,0156 0,0193 0,0066 0,00148 0,0147 0,00475 0,00761 0,00711 

P 0,0667 0,043 0,0824 0,0469 0,0767 0,0611 0,059 0,0135 

P SD 0,00632 0,0376 0,00592 0,00887 0,0124 0,0162 0,00767 0,0234 

Si 0,0736 0,0625 0,0626 0 0,138 0,0918 0,159 0,131 

Si SD 0,00876 0,00237 0,0161 0,0434 0,0207 0,0515 0,0199 0,0328 

Ca 7,44 7,39 7,6 5,03 8,98 8,31 6,08 3,67 

Ca SD 0,153 0,0954 0,0751 0,128 0,154 0,0603 0,0919 0,0274 

S 4,21 3,86 3,72 3 5,25 4,81 2,74 1,46 

S SD 0,051 0,0478 0,0119 0,0743 0,0404 0,0346 0,0286 0,00516 

K 0 0 0 0 0 0,00347 0 0 

K SD 0 0 0 0 0 0,006 0 0 

Cu 0,000667 0 0 0 0,00233 0,00573 0,00333 0,0017 

Cu SD 0,00116 0 0 0 0,00204 0,000289 0,000379 0,00154 

Mn 0,0137 0,0195 0,0287 0,0167 0,0479 0,0223 0,0324 0,0216 

Mn SD 0,00341 0,00291 0,00176 0,00182 0,00919 0,00404 0,00421 0,0032 

Zn 0,0035 0,0045 0,00537 0,0039 0,00707 0,0087 0,00667 0,0051 

Zn SD 0,000781 1E-04 0,000404 0,0005 0,000551 0,0014 0,000473 0,0005 

As 0,000367 0,000267 0,000233 0 0 0,000467 0,000367 0,000233 

As SD 0,000321 0,000462 0,000404 0 0 0,000416 0,000321 0,000404 

Rb 0,00223 0,0021 0,00187 0,00153 0,0016 0,00177 0,00233 0,00207 

Rb SD 0,000115 0,0001 0,000231 5,77E-05 1E-04 5,77E-05 0,000153 5,77E-05 

Sr 0,0054 0,0057 0,00587 0,0056 0,00563 0,00577 0,005 0,005 

Sr SD 0,000173 1E-04 0,000153 0,000283 0,000321 0,000252 0,000265 0,000265 

Y 0,000167 0 0,000233 0,000233 0,0002 0,0004 0 0 

Y SD 0,000289 0 0,000404 0,000404 0,000346 0,000346 0 0 

Zr 0,000333 0,000233 0,000467 0,000833 0,00107 0,000967 0,000867 0,00107 

Zr SD 0,000577 0,000404 0,000404 0,000115 0,000153 0,000153 5,77E-05 0,000115 

Nb 0 0,000233 0,000267 0 0 0 0 0 

Nb SD 0 0,000404 0,000462 0 0 0 0 0 

Mo 0 0 0,000267 0,00127 0,000633 0,000633 0,000233 0,000367 

Mo SD 0 0 0,000462 0,000351 0,000551 0,000569 0,000404 0,000635 

Ag 0,00233 0,0044 0,00477 0,00327 0,0055 0,00387 0,00417 0,0013 

Ag SD 0,00208 0,000954 0,000862 0,00284 0,00205 0,000814 0,000586 0,00225 

Cd 0,0026 0,00127 0,0017 0,00143 0,00183 0,00137 0,00233 0,00123 

Cd SD 0,00231 0,00219 0,00294 0,00248 0,00318 0,00237 0,00204 0,00214 

Th 0,00193 0,0026 0,00207 0 0,00117 0,00293 0,0007 0 

Th SD 0,00175 0,0004 0,00192 0 0,00202 0,000666 0,00121 0 

U 0,00273 0,00337 0,00433 0,0068 0,0102 0,0109 0,00883 0,00887 

U SD 0,000321 0,000351 0,000321 0,000458 0,000611 0,0005 0,000252 0,000666 

LE 87,5 88,1 88,1 91,6 85,1 86,4 90,6 94,4 

LE SD 0,214 0,185 0,1 0,223 0,18 0,14 0,135 0,0681 

 

  



 
 

 


