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Abstract: This paper is studying peat and soil from the former lake Bokaren in stavby parish. 

The peat comes from a darkening around a skeleton that was dug out in 2015. The purpose is 

to investigate whether the previously measured level of arsenic found in previous analyzes 

can say something about the individual/skeleton found in Bokaren. Is it possible to determine 

whether the individual has been exposed to arsenic during his life or is naturally present on 

the spot. 

The purpose is also to include this in a discussion about poison and poisonings in a prehistoric 

context, as a possible cause of death for bog bodies? 
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1.Inledning 

 

One can launch an accusation before the council or bring a capital charge. The 

punishment varies to suit the crime. The traitor and deserter are hang on trees, the 

coward, the shirker and the unnaturally vicious are drowned in miry swamps under 

the cover of wattled hurdles. The distinction in the punishments implies that deeds 

of violence should be paid for in the full glare of publicity, but that deeds of shame. 

                                                                                                                 (Tacitus, Germania, s.) 

 

1.1 Bakgrund 

Mellan Stavby och Rasbo socken i Uppland ligger Bokaren RAÄ Stavby 137:1, en utdikad 

sjö med ett spännande och dunkelt förflutet. De första arkeologiska undersökningarna gjordes 

här mellan 1939 och 1941, tyvärr så är rapporterna från dessa undersökningar få och i vissa 

fall obefintliga. Många av de föremål man fann vid utgrävningarna går idag ej att återfinna. I 

en av de få rapporter som finns kan man läsa att vid ett utdikningsarbete 1939 fann man ben 

av häst och människa. Man utförde då en mindre undersökning som leddes av professor 

Rutger Sernander och landsarkivarie Nils Sundquist. En större undersökning gjordes sedan 

1941 av doktor Bengt Lundholm. Under denna utgrävning fann dem en träplattform som ska 

ha varit ute i sjön. På denna plattform skall man ha funnit ett flertal människokranier, samt 

fotben och kranium av hästar och ett antal grisben. Under utgrävningen skall man även funnit 

olika organiska material, bland annat ett linknippe och olika bearbetade träföremål. Man 

tolkade dessa fynd som offrade och daterade sedan dessa till bronsålder genom en 

pollenanalys. Nils Sundquist har i en skrivelse till riksantikvarieämbetet 1939 påtalat om att 

en rapport om fynden ska inlämnas, men detta verkar inte ha skett. Det som finns är några 

små anteckningar och en del foton i Upplandsmuseets arkiv. De första benen man fann har 

funnits på Historiska museet fram tills 2012 när upplands museum ansökte om att få dem via 

fyndfördelning. En av Nils Sundquists anteckningar som skrivits till ATA indikerar på att de 

träföremål man fann ska ha sänts till museum Gustavianum i Uppsala, men de har i dagsläget 

ej återfunnits (digitaltmuseum.se). Vid ett senare tillfälle har det gjorts ¹⁴C analyser och 

osteologiska undersökningar av det skelettmaterialet som finns tillgängligt från ovanstående 

utgrävningar. Ett av skeletten man hittat tidigare visade sig vara en kvinna från vendeltid ca 

650–810 e.Kr och ett annat skelett är av en man från sen vikingatid ca 970–1160 e.Kr. Dessa 

två individer bär på tydliga tecken av att ha blivit utsatta för grovt våld. Hästkranierna är 
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daterade till vendeltid ca 650–810 e.Kr (Fredengren personlig kommunikation 12/12–17) och 

bär också spår av våld. Grisbenen man fann är daterade till medeltid ca 1220–1380 e.Kr. 

2015 gjordes en ny utgrävning på platsen, denna gång hittades flera hästkranium, träföremål 

och ett skelett. Skelettet visade sig vara en man i 25–35 årsåldern och dateras till romersk 

järnålder ca 0–400 e.Kr. Denna individ verkar inte ha varit utsatt för samma våld som de 

andra två individerna. I mannens närhet fann man också ett ben från ett spädbarn (Fredengren 

2015:165ff). Det är oklart hur det har hamnat där, men liknande fynd har gjort i Danmark i 

Borremosse där en av kvinnorna som hittades var placerad under björkpinnar och vid sidan av 

hennes kropp fann man några små ben som visade sig tillhöra ett spädbarn (Glob 1965:75), 

vid en senare analys visade det sig att detta inte var en kvinna utan en man (Fischer 

2012:127). Alla dessa fynd man funnit från Bokaren visar på att detta har varit en plats som 

brukats under en lång period, även efter kristendomens intåg verkar aktiviteterna kring platsen 

ha fortsatt. Arbetet kring Bokaren är ett pågående projekt där bland andra Christina 

Fredengren är delaktig. En forskningsrapport kommer så småningom. Det äldsta daterade i 

Bokaren för närvarande är mannen från romersk järnålder. Det är till stor del på material kring 

denna individ jag har tänkt att behandla och analysera. Dateringen av mannen är intressant, 

många av de mosslik man funnit i Europa är från samma tid och det skulle vara intressant och 

se om det finns likheter mellan dessa i materialen. En analys är gjord på torv och jord från den 

mörkerfärgning som fanns kring skelettet. I denna analys fann man bland annat spår av 

arsenik. Skulle detta kunna indikera på att mannen varit utsatt för arsenik under sin levnad 

eller kan den vara kopplat till hans död? När jag studerat litteratur kring mosslik så finns det 

inget noterat kring att dessa kan ha varit utsatta för gift innan sin död, man ser däremot att 

många av dem har blivit hängda, strypta, halshuggna och har varit utsatta för grovt våld. Det 

kan därför vara intressant att studera ifall detta skulle kunna vara en möjlig dödsorsak 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att analysera torv från bokaren samt att undersöka om arseniken 

man funnit vid tidigare analyser kan säga något om individen.  

Mer specifikt om individen har blivit utsatt för arsenik under sin levnadstid eller ämnet finns 

naturligt på platsen.  

Samt att även sätta in detta i ett resonemang kring gift och giftmord i ett förhistoriskt 

sammanhang, som en möjlig dödsorsak för mosslik 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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De frågeställningar jag avser att besvara i denna studie är följande: 

1. Vad är de vanligaste kända dödsorsakerna hos mosslik?  

2. Vad kan den uppmätta halten av arsenik tyda på?  

3. Är arseniken begränsad till denna individ? 

4. Kan arseniken vara ett spår av kult/rituell handling? 

1.3 Teori och metod  

För att fördjupa mig i ämnena kring både kult, offer och mosslik så har jag först och främst 

studerat litteratur, både äldre och nutida. Samt olika arkeologiska rapporter och 

förundersökningar. Historisk litteratur anses ofta inte som trovärdig då den i de flesta fall är 

nedskriven i efterhand och inte alltid kopplas till något arkeologiskt källmaterial. Företeelser 

som skett innan skriftspråket började användas kan tänkas ha gått vidare i berättelser. 

Berättelserna kan gå vidare genom generationer men förändras, modifieras och förloras på 

vägen. Inga samtida skildringar finns om hur kult och offerseder har gått till här i norden, det 

finns dock sekundära skrifter som är nedskrivna senare men som ändå kanske kan ge viktiga 

ledtrådar. Så att helt avskriva dessa som källor kanske inte är något man ska göra utan låta 

dem inspirera till tolkningar.  Några av de källor som ofta tas upp i diskussioner kring mosslik 

är bland annat Julius Ceasar och Publius Cornelius Tacitus. Dessa beskriver inte offerbruket i 

Norden, men de är ändå intressanta då vissa av mosslikens skador eller det sätt de är funna på 

stämmer in på vissa texter. Jag har alltså jobbat kvalitativt och med en del sekundära källor. 

Då det inte finns så många svenska mosslik så studerar jag andra europeiska som är relativt 

samtida som det skelett som jag analyserar. Jag använder mig också av en reflexiv metod som 

innebär att man redan under faktainsamlandet tolkar materialet och sedan skapar en teori, att 

redan vid faktainsamlandet reflektera det man läser underlättar arbetet och det kan bli lättare 

att sålla bland all information man hittat. Jag kommer också att använda mig av en 

komparativ analys för att jämföra mina resultat mot de resultat som man fått fram tidigare. 

Det material jag använder mig av är från Bokaren och består av jord från en mörkerfärgning 

kring skelettet som daterats till romersk järnålder. Jorden i mitt prov kommer från skelettets 

ryggparti. Jag kommer också att analysera ett jordprov från ett av de hästkranier man funnit i 

Bokaren, det hittades längre bort från romerska järnålders skelettet. Detta prov tas för att 

skapa en avgränsning, idealet hade varit att ta ett jordprov på jorden i sig, men det fanns ingen 

möjlighet till detta. Dessa jordprover kommer att analyseras med XRF (röntgenfluorescens) 

resultatet kommer sedan att jämföras med den tidigare analysen av det för förromerska 

skelettet. 
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2. Offer och ritual 

2.1 Våtmarksoffer under olika perioder 

Att offra i våtmarker, sjöar, åar, kärr med mera är något som människan gjort sedan 

stenåldern, i dessa kan man finna allt från offrade/deponerade stenyxor till offrade människor. 

Det man kan utläsa av det man hittar är bara en del av offerhandlingen, själva deponeringen. 

Man kan oftast inte utläsa vad man gjorde innan eller efter.  

Det finns ett ganska stort antal offerplatser från järnåldern, nedan har jag gjort ett urval av det 

lite större fyndplatserna i Sverige. 

 

2.1.1 Skedemosse 

Skedemosse RAÄ Gärdslösa 171:1, är en plats där ett av det största offerfynden från 

järnåldern gjorts i Sverige. Det är nu en utdikad mosse på Öland, och grävdes ut mellan 1959 

och 1962. Vid tiden för offren var mossen en igenväxande sjö, och man tror att föremålen har 

offrats från båt. Här har man funnit Benrester från ca 50 människor både män och kvinnor i 

spridda åldrar, samt en stor mängd olika djurben och en stor andel offrade vapen. De 

mänskliga kranierna hittades oftast ensamma, och spår av slag och våld går att finna på 

skelettmaterialet. Platsen verkar ha använts mellan ca 300 f. Kr. och 1000 e. Kr. och c14 

analyser av ben tyder på att äldsta offren är från förromersk järnålder. Offerritualerna verkar 

ha varit mycket våldsamma. Djuren åts i rituella måltider innan resterna sänktes i sjön. 

Vapnen, som kan ha varit krigsbyte från besegrade fiender, förstördes grundligt innan de gick 

samma väg. De kan tänkas ha offrats som tack för vunnen seger eller för att de efter att ha 

använts i ett slag blivit alltför laddade för att kunna användas igen. (Monikander 2010:20f)  

I nära samband med utgrävningen undersökte man också en boplats i närheten, på boplatsen 

fann man spår av guldsmide, man fann också romerska denarer och glaskärl. 

(Hagberg1967:55f) 

Något som tydligt skiljer bokaren och skedemosse åt är bland annat hästbenen. Hästar har 

hittats i stor mängd i skedemosse, ca 100 identifierbara. I skedemosse är benen märgkluvna 

vilket tyder på att hästarna har ätits, något sådant går ej att se på materialet från bokaren. En 

annan skillnad mellan platserna är att i skedemosse ser man inga tydliga slag på kranierna 

som på de hästkranier man funnit i bokaren.   
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 I bokarna är det främst kranierna och de nedre extremitetsbenen av hästen som man funnit, 

detta kanske beror på att man offrar de delar med minst kött. Hästen har haft en ganska hög 

status och att äta hästkött blev tabubelagt i norden vid religionsövergången. Häst ben är ofta 

funna i rituella sammanhang och verkar inte ha varit något man åt till vardags. 

 

2.1.2 Käringsjö  

Övraby 18:1 är en liten mosse i södra Halland som också kallas för Käringsjö. Vid upptagning 

av torv i början av 1900-talet så fann man delar av lerkärl och bearbetade träföremål. En 

undersökning av platsen gjordes 1941, man fann att man har tillverkat en slags plattform av 

grenar, trädstammar och ris och i vattnet utanför hade man offrat. Träkonstruktionen verkar ha 

gått som ett promenadstråk längst stranden (Stjärnquist 1997:62). Offren bestod av lerkärl 

med olika innehåll samt linknippen och olika jordbruksredskap platsen verkar inte ha använts 

mer än under perioden 200–400 e.Kr. Linknippor har hittats i andra mossar och anses vara 

kopplade till gudinnan Freyja. Man har inte funnit några ben eller några föremål av järn på 

denna plats, detta beror på att jorden här är väldigt sur. Man har hittat en stor mängd 

småstenar som verkar ha ingått i någon form av offerritual.  

 

2.1.3 Röekillorna 

 Röekillorna ligger i Löderup RAÄ 30:1 i Skåne och karakteriseras av sitt röda vatten. Något 

som förmodligen har spelat en stor roll under de forntida offerritualerna. Den röda färgen 

kommer ifrån den höga järnhalten vattnet har. I källan har man funnit ben från människa och 

djur, man har också funnit verktyg och keramik skärvor. När det kommer till djurbenen som 

funnits så är det främst ifrån häst och hund, utöver dem så fann man ben från get, får, gris och 

nötkreatur.  Ca 6000 benbitar har grävts fram i och kring källan, varav ca 4000 av dem kunde 

artbestämmas. 44 skelettdelar kunde man identifiera som mänskliga från minst två vuxna och 

ett barn. Fynden tyder på att det har varit aktiviteter vid källan under en lång tid från yngre 

stenålder till järnålder. Här har man ätit rituella måltider och lagt ner offerföremål i det röda 

vattnet (Stjärnquist 1997:78). Gemensamt för de flesta våtmarksofferplatser är att man finner 

lämningar av olika former av träkonstruktioner, träplattforamar, pålar och trägångar 

(Berggren 2010:214).  

2.1.4 Grolanda 

Ett annat intressant förmodat mossfynd är ifrån Gärdet 6:1, Skånum, Grolanda socken i 

Västergötland. Vid en kanalgrävning på 60-talet så fann man skelettdelar, en del samlades upp 

och resten lämnades kvar. Markägaren behöll benen fram tills att detta nådde museets 
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kännedom. Fyndplatsen består idag av utdikad mossmark, och på en gamla ekonomisk karta 

från 1877–82 så är platsen fortfarande en mosse kallad Mönarps mosse. I närliggande område 

fann en bonde ett kranium på 30-talet, man gjorde då ytterligare undersökningar men fann 

inget. Skelettdelarna som man fann på 60-talet analyserades av osteologer på Länsmuseet, det 

visade sig att skelettet var en vuxen kvinna och daterades till 280 f. Kr, alltså förromersk 

järnålder (Norrman 1995:1–3). Kan detta också vara ett mosslik? Dateringen och fyndplatsen 

gör att den tanken är intressant, men det kan också röra sig om ett olycksfall.   

 

2.2 Offer, straff och mossen 

Människooffer, ett ämne som väcker känslor och som kan vara svårt att förstå. Många har 

svårt att tänka sig att människooffer är något som har praktiserats, det anses ofta som mörkt 

och makabert. Mycket pekar dock på att det har existerat, i olika former, på olika platser i 

världen och under en lång tid. Spår av dessa offer går att finna på många platser i världen, 

men det är många gånger svårt att veta hur dessa akter och handlingar har gått till. Att 

aztekerna använde sig av människooffer är det många som känner till eller har hört talas om.  

Det finns offerriter skildrade i antika skrifter och målade på kärl från Medelhavsområdet 

(Näsström 2002:27), (Green 2001:31,89). Det finns också skildrat hur slavar har fått sätta 

livet till och bli som ett slags offer när de fick följa med husbonden till livet efter detta. I 

dagens samhälle är detta otänkbart och svårt att sätt sig in i, vilket kan göra det svårt när man 

försöker sätta sig in i hur företeelserna sett ut här i Norden. Vid katastrofer och i nöd kan det 

tänkas att man tar till vilket offer som helst, kanske för att blidka en gud, eller kanske för att 

tämja och lugna naturen. Det är svårt att avgöra vad som är religion och inte, man delar ofta 

upp fornlämningar och fynd i rituella eller funktionella fack som speglar vår tidsuppfattning 

och den speglar inte förhistorians syn på det hela. Det kan ha varit så att vardagen var full av 

religiösa handlingar, det kan också vara så att den forntida människan inte såg sina ritualer 

som något religiöst, utan som något naturligt (Armand 1998:103). I relativt sena källor kan 

man läsa om att man levande begravde barn för att få slut på pest, kolera och andra farsoter, 

oftast var det ett fattigt barn som man lurade ner i en grop med en smörgås som lockbete, man 

öste sedan jord över barnet och denne fick sätta livet till för att rädda de andra i bygden. Det 

finns flera olika varianter på denna historia, tex ”vid underrättelse om att pesten närmade sig 

den bygden, tog man en fattig föräldralös tös och grävde ned den i en mosslagg, vilket skedde 

i syfte att pesten skulle låta blidka sig ” (Hauge 1965:28). Det finns också en del källor som 

nämner byggnadsoffer, att man vid uppförandet av till exempel ett hus eller kyrka, först 

grävde ner en levande varelse för att få beskydd över byggnaden (Hauge 1965:11).   
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Man kan hitta namn på gudar och gudinnor i olika textverk och gömda i ortnamn, även 

gudomar som är bortglömda och som inte nämns i skrifter kan återfinnas i ortnamn. Tor, Frey 

och Freyja är populära i hela Skandinavien, medans Oden och Njord har haft begränsade 

områden. Man ser också i ortsnamnen att Ull och Tyr ofta dyker upp och alltså måste ha varit 

populära även fast de inte omnämns så mycket i skrift. När man studerar ortsnamnen dyker 

namnet Njärd upp, som ibland anses vara Njords maka och som kan vara en eftergångare till 

Nerthus.  Det går att hitta sagorna och myterna men det går inte att hur religionen var formad 

och hur den fungerade, det är också svårt att förstå hur offerriter gått till (Näsström 2002:12). 

Den fornskanidinaviska religionen/tron var till skillnad från kristendomen byggd på ett 

polyteistiskt system där man fick tro på flera gudar än en. Detta kan ha gjort det lättare vid en 

religonsövergång, troligtvis bytte man inte tro snabbt utan nya gudomar fick ta över de gamlas 

funktioner successivt (Näsström 2002:13) 

Det finns olika typer av offer votivooffer förstlingoffer, tackoffer, soningsoffer och gåvooffer 

är några att nämna. Gåvooffret kan innebära ett tackoffer men kan också ha utförts för att sona 

och för att göra sig vän med gudarna igen det är då ett soningsoffer. Ett gåvooffer är ofta en 

måltid som man delar tillsammans med gudarna eller kanske de döda/förfäder. En sådan 

måltid kallas också för kommunionsoffer och används även för rituellt ätande, detta ger 

människan en möjlighet att ta del av det gudomliga. I vissa fall anses dödandet av en levande 

varelse vara det högsta offret och det med mest status, kanske blir offret en upplevelse av en 

skapelsemyt. Offer av växter och drycker/libationsoffer anses inte ha samma status som ett 

slaktoffer. Kultens kärna verkar i vissa fall utgöras av offrets död, lidande och blod samt 

ätande av det offrande. Detta är något som är centralt i nattvarden när man ”äter” och 

”dricker” av Jesus kropp och blod. Ett tackoffer innebär att man ger och man tar. man tar 

myrmalm ur sjöar m.m. och måste då offra något tillbaka (Näsström 2002:14–15). Men detta 

är enbart teorier det är ingen sanning. Själva ordet offer kommer från det latinska ordet offerre 

som betyder ge/erbjuda men anses också kopplas till att genomföra/uppnå (Näsström 

2002:12). 

Förstlingoffer innebär att man offrar det första av något, detta kan vara till exempel årets 

första griskulting eller kanske en del av vårens första skörd. I vissa myter så kan 

förstlingsoffret också vara den förstfödde sonen eller dottern (Näsström 2002:25)  

Att offra vid krissituationer är också något som man kan läsa om i myter och i olika 

skildringar. Det finns bland annat en historia om kung Domalde som räknas till en av de första 

kungarna i Ynglingaätten. I flera år hade man lidit av hungersnöd, man offrade först djur men 
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när inte det verkade fungera så fick man ta och offra kungen som man ansåg bära skulden. 

Detta blir ett soningsoffer mellan människorna och gudarna, man offrar det ”finaste” man har 

för att få nåd (Näsström 2002:39–42), (Alnarp 2009:78) 

Mosslik är ett exempel och en källa på hur man kan ha praktiserat en form av människooffer. 

Tack vare att dom flesta är så bra bevarade kan man se spår av hur dem har mött döden. Ofta 

har detta skett på ganska våldsamma sätt. Vi kommer aldrig att kunna veta exakt hur och 

varför människor har offrats på detta sättet, den informationen har vi inte i dagsläget. Det 

ända vi kan göra är att undersöka det som finns kvar och försöka närma oss ett svar.   

Att mossliken är ett offer till gudarna är en teori som funnits länge, man baserar det blanda 

annat på att dem inte har gravgåvor, vilket man vanligtvis hade annars. Det finns också teorier 

om att mossliken är brottslingar/förbrytare, detta baseras på det sätt som man bragt mossliken 

om livet. Man har också använt sig av Tacitus skrifter var i en av dem han beskriver hur det 

forngermanska rättsväsendet straffade brottslingar genom att hänga, eller dränka dem i träsk 

och täcka dem med grenar (Green 2001:116–117) Det går inte att se ett generellt mönster på 

vilka som har offrats, man hittar både män, kvinnor och barn i spridda åldrar. 

 

2.3 Djuroffer  

Hästar har hittats i stor mängd i skedemosse, ca 100 identifierbara. Skedemosse skiljer sig 

från bokaren då många av benen där var märgkluvna. Dessa hästar har inga tydliga slag på 

kranierna som de man funnit i bokaren.   

i bokarna är det främst kranierna och de nedre extremitetsbenen av hästen som man funnit, 

och detta har man sett på andra platser också, detta kanske beror på att man offrar de delar 

med minst kött. Hästen verkar ha haft en hög status och att äta hästkött blev tabubelagt här i 

norden vid religionsövergången, Detta kan tolkas som att hästar tidigare har tjänat som 

kommunionsoffer och att man vill frångå den traditionen. Det är sällan som man finner 

hästben i boplatssammanhang, Men man finner dem ofta i rituella sammanhang. Enligt vissa 

myter kopplas hästarna ofta till kungar och till gudar. Hästar kan också ges till gudar utan att 

offras, (Näsström 2002: 144,189). Svinen har också en stor plats i både myten och i det 

material man kan finna vid förmodade offerplatser. De kopplas ofta som offer till Frey och 

Freyja och i eddan kan man läsa om Särimner och om sonargalten (Näsström 2002:191). 
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FIG 1. Rekonstruktion av hästoffer baserad på fynd och texter, bland annat en text av på den 

arabiske handelsmannen al-Tartuschi. Han skall ha besökt marknaden i Hedeby 950 e.Kr och 

såg vikingarnas riter. ”Han har beskrivit bland annat hur hästarna offrades, hur deras huvuden 

placerats på diagonala pålar. Skinnet med hovarna fanns kvar. Dessa sträcktes bakåt bakom 

huvudet. Svansen placerades i hästens mun. Hästköttet åts upp i närvaro av gudarna under en 

helig måltid” (Näsström 2002:116; bild: humanistkunskap.org) 

 

2.4 Mosslik och människooffer  

Mossarnas vatten kan innehålla humussyror, dessa gör att mosslik kan bevaras så pass väl 

som de gör, är syran för stark kan den lösa upp benen i kroppen, resten av kroppen blir på ett 

sätt garvad fast naturligt (Näsström 2002:65). Oftast har man endas tittat på de mumifierade 

kropparna och ansett endast att de är mosslik även om det faktiskt förekommer kroppar i kärr 

och mossar som inte är mumifierade beroende på att dessa inte mossar har haft samma 

kemiska egenskaper. Det finns i dessa fall bara skelett kvar men dessa borde också räknas till 

mosslikens statistik. Man har undvikit dem trots att dem kan vara en del av samma fenomen. 

Våra svenska mänskliga våtmarksoffer har inte bevarats på samma sätt som tex de danska och 

har därför inte fått samma uppmärksamhet. I Levänluhta i Finland har man också funnit en 

offerplats där de offrades mjukvävnad ej bevarats, detta kan bero på att detta var en sjö vid 

tiden för offernedläggningarna och att den senare blev en myr. I jordprover fann man rester av 

näckrosor och andra sjöväxter men inga spår av mossa som skulle kunna tyda på att detta 
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alltid varit en myr (Wessman 2009:2–4), förutom skelett fann man även träpålar, en 

bronskittel och bränd lera. Skeletten och föremålen har daterats till 600–650 e.kr så dessa är 

liksom ett av offren från Bokaren i från vendeltid.  De flesta mosslik är från förromersk 

järnålder 500 f.kr – 0 och de flesta har man funnit i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien 

och Danmark. Nedan är ett urval av mosslik. 

 

2.4.1 Tollundmannen 

Alla de mosslik man funnit är olika bra bevarade, ett av det bäst bevarade är Tollundmannen 

som man fann i en mosse 1950 i Danmark. När man fann honom trodde man att det rörde sig 

om en man som varit försvunnen sedan länge och det är lätt att förstå varför, han skiljer sig 

från de andra på det sätt att hans huvud är extremt välbevarat, när man studerar hans ansikte 

är et svårt att tro att detta är en person som dog ca 300 f.Kr. På hans kropp fann man ett smalt 

läderbälte kring midjan och på huvudet bar han en skinnluva, förutom det var han naken. I 

närheten av hans kropp fann man träföremål som liknade paddlar eller spadar (Fischer 

2012:38). Tollundmannen har liksom andra mosslik dött på våldsamt sätt, han ströps med 

hjälp av den snara som fanns kring hans hals. Efter som att kroppen var så intakt så kunde 

man studera mannens inre organ, i hans tarm fann man spår av hans sista måltid. Analyser 

visar att måltiden bestod av en slags gröt gjord på olika blommor och växter (Fischer 

2012:48). När man skulle konservera kroppen för utställning så beslutade man att skilja 

huvudet ifrån resten av kroppen tråkigt nog, dels så ansåg man det för makabert att visa hela 

kroppen och dels så visste man inte riktigt hur man skulle genomföra en så omfattande 

konservering (Fischer 2012:69–73). Inte långt ifrån den plats där man fann Tollundmannen 

(ca 60m) hade man tidigare funnit ett annat mycket välbevarat mosslik. Ellingkvinnan 

upptäcktes 1938, man trodde först att det var en man. Hon var svept i djurhud och hade en 

speciell flätad frisyr. I kroppens närhet fann man en snara som kan ha använts vid hängning 

/strypning av kvinnan, hon hade ett v-format märke i nacken samt en djup fåra på halsen. 

(Fischer 2012:80–88). När man förhörde personer som jobbat med torven där mossliken 

hittades så framkom det att man hittat en träkonstruktion, som en trägång som gått över 

mossen fram till en stig (Fischer 2012:92). Nära den plats där Tollundmannen hittades finns 

en kulle som heter Vonsbjerg = (odens backe/kulle) och att de som fann och döpte 

Tollundmannen kom från Tollund = Tors lund. Dessa namn finns nämnda sedan medeltiden 

och kan tänkas vara äldre än så (Fischer 2012:187). Namnen kan styrka och indikera på att 

detta verkligen är kultplatser.  
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2.4.2 Lindowmannen 

Ett annat väldigt välbevarat mosslik är Lindowmannen som man fann 1984 nära Manchester i 

England. Under slutet av 1800talet hade man hittat trästockar lagda tätt ihop som en bro över 

lindow-mosse, dessa är det första nämnda fynden från platsen. 1983 fann två män som grävde 

i torven ett huvud, när polisen kom till platsen trodde dom att det var kvarlevor från en kvinna 

som försvann på 60-talet. En polisman var dock skeptisk och tyckte att man skulle anlita en 

arkeolog för att studera huvudet samt för att ta prover, man konstaterade att det var en skalle 

från en kvinna som levt under romersk järnålder. Lite senare och inte alls långt ifrån fann man 

senare Lindowmannen och Lindowkvinnan hamnade i skymundan (Burk, Stead&Brothwell 

1986:10–11). Här rörde det sig inte bara om ett huvud, utan om en nästintill komplett kropp 

som bevarats i mossen. Många undersökningar har gjorts av kroppen, den forensiska analysen 

tyder på att Lindowmannens kropp blev utsatt för två slag mot huvudet vilket troligen gjorde 

att han blev avsvimmad, strypningen samt att hans hals blev avskuren ledde till hans död. 

Skador på revben kan tyda på att han slagits ned bakifrån. (Burk, Stead&Brothwell 1986:77) 

Detta kallas ibland för den trefaldiga döden (Näsström 2002:65)   På Lindowmannen fann 

man ett rep som hade tillverkats av senor från djur, den hade tre knutar, en central samt två 

stoppknutar som dragits åt tills nacken knäckts, att strypa någon på detta sett kallas för 

garrottering (Burk, Stead&Brothwell 1986:38–39). Vid undersökning av Lindowmannens 

kropp så noterade man att hans händer inte såg ut att vara slitna av hårt arbete, hans naglar var 

också väldigt väl manikerade, detta hade man tidigare noterat på andra mosslik också. Man 

gjorde också analyser av hans maginnehåll som vid analys visade sig innehålla korn (Burk, 

Stead&brothwell 1986:111). Dateringen på Lindowmannen har pendlat och man har fått fram 

olika svar men det troliga är att han är från romersk järnålder (Burk, Stead&Brothwell 

1986:180) 

 

2.4.3 Huldermosse 

År 1879 fann man en kvinna i Huldermose i Danmark. Kläderna var så pass bevarade att man 

kunde se hur plagget sett ut. kring halsen hade hon haft bärnstenspärlor, och när man 

studerade hennes kropp såg man att hon haft en läkt fraktur och att hon borde ha haltat ganska 

kraftigt. Hon hade ett snöre kring halsen som man inte vet ifall det använts för att 

hänga/strypa kvinnan eller om det har varit ett halsband (Fischer 2012:116). 
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2.4.4 Grauballemannen 

Grauballemannen som också tillhör de mer uppmärksammade mossliken hittades i Silkeborg i 

Danmark 1952, inte långt ifrån det område man fann Tollundmannen och Ellingkvinnan. Han 

har fått ett hårt slag i huvudet och sedan fick han halsen uppskuret öra till öra (Fischer 

2012:130–132). 

 

2.4.5 Borremosse 

I borremosse i Danmark fann man tre mosslik alla med 1 års mellanrum. Alla tre daterades till 

samma period ca 300 f. Kr som också ibland kallas för keltisk järnålder. Den första hittades 

1946, det visade sig vara en man, han hade dött genom hängning/strypning och repet fanns 

kvar kring hans hals, han hade skador på huvudet men dessa kan ha uppstått av trycket från 

mossen. Den andra kroppen hittades 1947, ca 1 km från den första kroppen kring och över 

kroppen fanns det trädgrenar. Kroppen låg med ansiktet nedåt och kring bröstet fann man 

bärnstenspärlor och en bit lädersnöre. Vid kroppen fann man också en kruka och två ben från 

ett spädbarn, detta gjorde att man först trodde att det var en kvinna. Den tredje kroppen 

hittades 1948, kroppen var av en kvinna som var svept i en ull filt som man tror kan ha varit 

en kjol. Dödsorsaken tros vara ett kraftigt slag i huvudet (Fischer 2012:127–128). 

 

2.4.6 Windebyflickan 

Windebyflickan hittades i Tyskland 1952, nu för tiden kallas kroppen för Windeby 1 då man 

vid nya analyser kommit fram till att det är en pojke. När man fann kroppen trodde man att 

det var en flicka som begått ett äktenskapsbrott, detta på grund av att det såg ut som att hon 

gjorde ett tecken med fingrarna, det såg ut som hon hade fått håret bort rakat och hon hade 

ögonbindel. Men denna teori är inte lika betrodd idag. Ögonbindeln kan ha varit ett hårband 

som man dragit ner eller som åkt ner senare. Man har kunnat konstatera att kroppen varit 

drabbad av näringsbrist genom att studera naglarnas Harrislinjer. Kring kroppen fann man 

också lerkrukor (Fischer 2012:135–136). 

 Det är ganska tydliga variationer på hur man har dödat offren. Variationen på hur individerna 

lagts ned är också ganska stora. De flesta är nedlagda ensamma, men på vissa platser 

förekommer det flera individer i en mosse. De ligger också i olika ställningar, det kan vara i 

fosterställning, på sidan, på magen. Några är täckta med grenar och vissa är fastankrade i 

botten med grenar för att den döde skulle hållas på plats. Oftast så har den döde inga gåvor 

med sig eller inga kläder men detta kan också bero på att dessa har försvunnit pga. dåligt 

bevarande i den miljö de befunnit sig i. många av mossliken har krossade skallar, detta kan 
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dels bero på att de har utsatts för våld före döden, men i många fall så är det krossade på 

grund av trycket och tyngden från mossen/torven. Det finns också många mosslik som inte 

har några tydliga yttre skador och som man inte har kunnat hittat dödsorsak på, dessa skulle 

det vara intressant att studera närmre och se ifall det kan ha dött av exempelvis förgiftning. 

Windebyflickan/pojken är ett av de mosslik där man inte sett tydliga tecken på våld eller 

liknande som har lett till döden. Däremot kunde man se att kroppen varit drabbad av 

näringsbrist. 

I gamla texter av bland annat Tacitus så nämns det att de som offrades var krigsfångar, 

kriminella och slavar. Tidigare har man trott att människooffrandet upphör runt 200 e.Kr. och 

man övergår till krigsbytesoffer istället (Fabech 1991:284). Men om man ska tolka fynden 

från bokaren så verkar man ha offrat människor även efter denna period. 

 

2.6 Nerthus 

Nerthus dyrkades under järnåldern och teorier finns om att dessa offer i våtmarker kan vara 

fruktbarhetsoffer till hennes ära. Bland andra har Pv glob i sin bok the bok people skrivit om 

att kärren är offerplatser till gudinnan, och att seden att offra till henne dör ut under sen 

romersk järnålder. Offerriterna ska sedan övergått till att ske på land och närmare hemmet 

(Sanders 2009:7). Nerthus är en dold gudinnan som det finns väldigt lite information om, hon 

finns beskriven av Tacitus i en text som finns nedan.   

På en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i denna en helgad vagn, som täcktes 

av ett kläde. Denna vagn har endast prästen tillåtelse att röra. Han är den som 

märker, när gudinnan är tillstädes i sitt allra heligaste, och som med djup vördnad 

ledsagar henne, när hon kommer åkande, dragen av kor. Glada äro dagarna då, 

festsmyckade alla de platser som hon aktar värdiga att besöka och gäst. Man bör 

ej kriga, man uppträder ej beväpnad, allt järnverktyg hålles undanlåst, fred och ro 

känner man och älskar man d, men blott då, till dess att samme präst återför 

gudinnan till helgedomen, när hon blivit mätt på samvaron med dödliga. Vagnen, 

klädet och om man vill tro på det själva kultbilden tvättas därpå i en sjö, som ligger 

i hemlig avskildhet. Uppdraget utföres av trälar, vilka samma sjö strax därpå drar 

ner i sitt djup. Detta skapar en hemlig fruktan och en from ovisshet om det väsens 

natur som blott de till döden vigda få skåda.  

                                                         (Tacitus: 40) 
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Mossliken har ofta välmanikurerade händer och de verkar inte bära spår av hårt arbete, man 

har också vid analyser av mosslikens sista måltid hittat spår av något som tolkats som en gröt 

och som består av blomfrön och sädeskorn, detta skulle kunna indikera på att det är offer till 

Nerthus och att de som har offrats har varit antingen tjänare åt gudinnan eller präster (Glob 

1969:58–59).  Tacitus nämner henne som terra mater som betyder moder jord (Näsström 

2012:53)  

Nerthus namn återfinns annars bland ortnamnen och påminner språkligt om den vaniska 

guden Njord. Dom vaniska gudarna liknar Nerthus, bland annat när det kommer till de 

funktioner man tror att hon har haft, Njord till exempel kopplas till vatten och fiskelycka. 

Hans barn Frey och Freya är båda kopplade till fruktbarhet. Freyja är också den som kopplas 

till skötande av offer, barnafödande, årsväxt och linskörd. I samband med linskörd kallas hon 

för Härn (Näsström 2002:135). Dyrkandet av Nerthus kan ha övergått till att Freia senare fick 

ta hennes roll som fruktbarhetsgudinna och ska man se det i ett ännu längre perspektiv så får 

jungfru Maria senare överta denna roll (Näsström 2002:14)  

 

 

                                                    

 
 

 
 
 

3. Stavby 

3.1 Områdeshistorik 

Kringliggande ortnamnen med slutdel på -sta -inge -by och Berga är vanliga i centralbygder. 

Bland dessa finns bland annat Husby som brukar indikera på en central placering i bygden 

under medeltiden. (Vikstrand 2013:7–14). Stavby nämns i skrift som Staby 1291 och sedan 

som Staffbo år 1391. Förleden stav anses komma av stav och indikera på en gränsmärkning 

(Fredlund 1965:45). Förleden skulle också kunna betyda klippstup, eller resta stavar som 

fungerat i en kultplats. Avsaknaden av klippor gör att den teorin inte känns trolig. Att förleden 

stav skulle syfta på en gränsmarkering och att dessa skulle kunna vara de rösen som är 
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placerade längs centrala delar verkar inte heller troligt då de snarare mer har fungerat som en 

markering för den lokala bebyggelsen. (Larsson&Englund 2016:12) Då skulle det tredje 

alternativet där förleden indikerar en kultplats kännas mer lockande, särskilt om man sätter 

det i samband med offersjön Bokaren och ortnamnet Hov som också pekar åt att detta område 

har haft en viktigt kultisk funktion (Vikstrand 2016:134). I Jämtland har man sett att flera 

gamla kyrkor ligger på/nära platser som heter Hov, dessa ligger i Hackås, Alsen, Ås, Norderö 

och Frösö. Detta kan bero på att man för att man för att bryta med de gamla gudarna byggde 

kyrkor över gamla kultplatser, spår av detta fann man under frösökyrka, det bestod av ett 

offerträd som man fann vid renovering av kyrkan (Näsström 2002: 46,130.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.  Markeringen visar på 

Bokarens placering mellan Stavby 

och Rasbo socken (bild från FMIS) 

 

 

3.2 Fyndhistorik 

Inom området som tillhör Rasbo socken har man bland annat funnit en flintdolk, en flintyxa 

och en skafthålsyxa. Det enda man vet om dessa är att de är funna inom socken 

(Göthberg&Lucas 2011:8). Inom Stavby sockens område har man däremot utfört 

undersökningar av ett flertal gravfält. Till exempel Stavby 29:1 där fynden daterades till 

förromersk järnålder. Vid det som tidigare var Husbys ägor, men som idag är Stavby kyrkby 

har man undersökt ett antal gravar Stavby 79:1. Dessa dateras till vikingatid, några av dem var 

enkla skelettgravar medans andra innehöll bland annat pärlor och smycken. Strax norr om 

Stavby kyrka i Snedbacka har man undersökt ett område med gravar. Under en dikesgrävning 
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samt i samband med en brunnsgrävning har man funnit ett romerskt guldmynt, från år 51 med 

kejsare Tiberias Claudius på ena sidan och med kejsare Nero på den andra sidan. (SMH 24 

989) och ett kufiskt silvermynt (UMF 3480). Gravfälten stavby 66:1 och stavby 70:1 har 

också grävts ut. Vid utgrävningen av stavby 70:1 påträffades arabiska silvermynt och vapen. 

(Göthberg&Lucas 2011:8)  
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4.Analys 

4.1Arsenik 

Arsenik (latinska namnet arsenicum) med den kemiska 

beteckningen As. Arsenik är en giftig halvmetallsikt 

grundämne som kan förekomma i olika former och 

färger (periodiskasystemet.se). Ämnet har haft olika 

användningsområden, från tidigt 1800-tal till 1940 var 

det vanligt att använda arsenik vid konservering av 

museiföremål (Odegaard&Sadogei 2005:49. Det har 

också använts vid glastillverkning för att få bort 

glasbubblor och för att få ett så rent glas som möjligt, 

idag undviker man att använda arsenik i den mån det går, 

men man hittar det ofta i insektsmedel och diverse 

bekämpningsmedel. Arseniken går att finna bundet i 

vissa mineraler som till exempel arsenikkis och i realgar, men det går även att finna i olika 

malmer med koppar, silver, zink samt guld och vid brytning av dessa så kan arseniken 

frigöras. Spår av arsenik hittas också i vissa fall i vatten då arseniken har urlakats ur malmer 

eller mineraler. I strömmande vatten är halterna ofta låga, men i stillastående vatten som till 

exempel kärr och brunnar så kan nivåerna bli livsfarliga (ammuppsala.se). I Bangladesh tror 

man att ca en fjärdedel av landets befolkning har utsatts för arsenikförgiftat vatten och 

tiotusentals människor får sätta livet till årligen eller leva med de följdsjukdomar som kan 

uppstå. År 2015 så gick livsmedelsverket ut med en varning om att minska konsumtionen av 

ris och diverse risprodukter, samt att hälla av ris-vattnet direkt efter kokning, detta på grund 

av att minska på intaget av arsenik. Ris odlas i stillastående vatten och kan därför bli utsatt 

(livsmedelsverket.se) Under förhistorisk tid har arsenik också förekommit i metalltillverkning 

på olika sätt (La Niece, Hook&Craddock 2007: 41,115) 

Arsenik är potentiellt en fara för hälsan, ett dagligt intag av så lite som 3 till 4 mg under en 

längre period kan resultera i långvarig förgiftning, medans ett direkt intag av 1–3 mg/kg kan 

vara direkt dödligt (Odegaard&Sadogei 2005:49). arseniken kan inhaleras, absorberas eller 

intas via mun, ögon, öron, skin eller hår. Akut förgiftning av intagen dos: 

•1 mg-10gr: giftigt och dödligt 

 

 Fig 3 arsenik-etikett © 

(Odegaard&Sadogei 2005:36) 
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•1–3 mg/kg intagen dos: potentiellt dödlig, effekten av detta intag kan inkludera kronisk 

njursjukdom, långvarigt illamående, störd hjärtrytm, förlamning, delirium och koma. 

•Kronisk (kumulativ) förgiftning: 3–4 mg/kg dag: neuropatiska/nervskador, anemi, och Mee´s 

linjer (vita linjer i naglarna), det är också vanligt att huden får en annan färg. 

(Odegaard&Sadongei 2005:76)  

Om tittar på SGU och söker på en biokemisk karta över arsenikhalten vid bokaren och i 

stavby så ser man att det finns på platsen men inte särskilt mycket. Men tittar man en bit bort 

mellan Gränome och Lydinge så ser man ett tydligt mörkt rött fält där koncentrationen av 

arsenik verkar vara ganska stark. Kan det vara så att det finns en koppling till denna plats och 

offren i Bokaren? kanske har man bott i närheten av denna plats och varit utsatt för arsenik 

dagligen.   

 

 

 

Fig. 4 biogeokemisk karta över 

arsenikhalten i stavby och närområde 

(SGU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Tidigare forskning vid Bokaren 

Tidigare undersökningar har gjorts på skelettet från romersk järnålder. Förutom att man har 

daterat skelettet genom ¹⁴C, så har man bland annat analyserat torv från skelettets undersida 

bröstkorg och mage, samt ett prov inifrån skallen och en bit fast torv från baksidan av skallen. 

Torven från baksida skalle var så pass fast att man kunde mäta variationer i förhållande till 

kraniet, ett snitt gjordes i torven och analyserades med XRF (Röntgenfluoroscens). Dessa 
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analyser behandlas i uppsatsen mosslik och kärrskelett, en analys av torv från ett skelett 

utgrävt vid offersjön Bokaren (Eklund 2016). Det är mot dessa resultat som mina resultat skall 

jämföras.  

 

De tidigare analyserna genomfördes med en Röntgenfluoroscens analys (XRF), en 

röntgendiffraktion (XRD) och en lipidanalys (GC-MS) valet av dessa metoder beror på att de 

ämnen som en kropp avsätter i jorden och som borde gå att identifiera är lipider, mineraler 

och metaller. XRF är en relativt snabb och enkel analysmetod som hjälper till med att 

identifiera grundämnen i exempelvis jordprover, XRD kan användas för att identifiera 

mineraler och med gaskromografi -masspektrometri (GC-MS) kan man identifiera olika 

lipider i ett prov.  

 

I tabell 1 (Eklund 2016) finns resultat från XRF mätningarna på torven, dessa bygger på de 

torkade proven då resultaten påverkas av vatteninnehåll. I tabellen finns också var ifrån 

kroppen vissa grundämnen kan komma, även om de även går att finna i exempelvis växter 

och mineraler m.m.  

S22, S30 och S31 är provernas beteckning. M står för medelvärde och SD står för 

standardavvikelse. Arseniken/As markeras i gult. 
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Tabell 1. Eklund 2016:17 
 

4.3 Metod  

Provet delades upp i sex prover då analysen skulle göras på både torkat och icke torkat 

material, tre glasbehållare med jord torkades i ugn vid 90⸰ grader. De mortlades sedan för att 

bli mer finfördelat, och förslöts sedan i plastbehållare. Dessa tre behållare analyserades sedan 

en och en med XRF. Den icke torkade jorden förslöts också i tre plastbehållare, och blev på 

samma vis analyserade med XRF. Principen i XRF är att vakanser bildas i atomers inre skal 

när ett prov bestrålas med röntgen. En röntgenstrålning avges sedan vid den elektronövergång 

som sker, denna röntgenstrålning mäts med en detektor. Den energi som strålningen har är 

karakteristisk för grundämnet vilket gör det att identifiera olika material och används i många 

fall för att utföra preliminära analyser. Anledningen till att man mortlar och finfördelar sina 

prover är att metoden studerar ytskiktet av provet (Pollard et al. 2007:93ff). 

 

Analysen utfördes med hjälp av instrumentet Olympus Delta Premium DP-6000-CC som var 

placerad i en Delta portable workbench. Instrumentet är utrustat med ett röntgenrör med en 

Rh-anod med max 4 W. Två strålar användes i den aktuella applikationen; 40 kV i 30 

sekunder och 10 kV i 30 sekunder, som följdriktigt ger en total analystid på 60 sekunder.  

tabell 1. resultat % av XRF mätningarna på de torkade proverna . M = medelvärde SD = standardavikelse

S22 M S22 SD S30 M S30 SD S31 M S31 SD

Si 0,267 0,0182 0,11 0,00564 0,0899 0,0425

P 0,069 0,0144 1,52 0,0415 0,0562 0,0257

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

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

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

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

Fe 0,69 0,0162 0,734 0,00895 0,397 0,123

Cu 0,0034 0,0004 0,0151 0,00167 0,00172 0,00212

Zn 0,0105 0,000346 0,0095 0,000361 0,0056 0,00178

As 0 0,0002 0,000346 0,000242 0,000326

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

Sr 0,00613 0,000153 0,00713 0,000208 0,0055 0,000379

Y 0 0 0,000154 0,000275

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

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

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

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

Cd 0,00137 0,00237 0 0,00172 0,00213

Th 0,000833 0,00144 0 0,00143 0,00151

Sb 0 0,0023 0,00398 0

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

LE 89,6 0,0751 85,8 0,114 89 2,9 Organiska ämnen

Spårämne  

Spårämne i ben, hår

Spårämne

Spårämne

Spårämne

Enzymer

Spårämne

Spårämne, i bl.a. lever och njure 

Sönderfall av U

Spårämne

Spårämne

Essentiellt spårämne 

Förekomst i kroppen (Kabata-Pendias & 

Mukherjee 2007 och NE.se)

Spårämne i hud, ben m.m.

Ben, fosfolipider m.m.

Protein 

Cellvätska

Ben

Organ

Hemaglobin, myoglobin, järndepåer

Blodplasma, lever. Hjärna

Hud, hår, naglar, ben m.m.
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Instrumentblank (SiO2) och ett certifierat referensmaterial (National Institute of Standards & 

Technology, USA) analyserades parallellt med proverna så att relativ standardavvikelse och 

avvikelse från certifierat värde för vart och ett av metallgrundämnena i analysen kunde 

beräknas. Data samlades in och röntgenspektra kontrollerades med hjälp av mjukvaran Innov-

X Delta. 

 

4.4 Resultat 

Jorden som analyserats till denna uppsats kommer i från ryggpartiet/baksida revben på 

skelettet beteckningsnummer …, när man grävde fram skelettet var det som att han låg i en 

mörkerfärgning, det är från denna mörkerfärgning provet är taget. Då ett av uppsatsens syften 

är att försöka se om arsenikhalten kan indikera på ifall mannen har varit utsatt för arsenik, 

antingen genom klädnad, kosmetik, medicinering eller via hantverk. Eller om arseniken är 

signifikant för denna individ, så kommer de nya jordproverna att analyseras med hjälp av 

XRF för att identifiera grundämnena i jordprovet och på så vis kunna jämföra arsenikhalterna 

i proverna. 

 

Resultaten av analyserna är sammanställda i tabell 2. Proverna kommer ifrån kontext Bokaren 

S22 205/208 Mörkerfärgning kring kropp. 

Proverna består av P1, P2 och P3, jag har valt att endast ha med de torkade proverna då det 

var dessa som var mest användbara. M står för medelvärde och SD står för standardavvikelse. 

Arseniken/As är markerat i gult.   
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Då det fanns spår av arsenik/As även i detta prov, så togs ytterligare ett prov för att skapa en 

avgränsning och för att se om det kan vara så att arseniken finns naturligt på platsen och inte 

är bunden till just skelettet. Det andra jordprovet består av jord inifrån ett av de hästkranierna 

man har funnit och som man fann en längre bit bort från skelettet beteckningen för detta prov 

är Bokaren soil from inside horse cranium. Denna gång tog jag endast tre torkade prov som 

jag mortlade innan de analyserades med XRF. I tabell 3 är resultaten från denna analys. 

Proverna består av P1, P2 och P3. M står för medelvärde och SD för standardavvikelse. 

Arseniken/As är markerat i gult. 

tabell 2. resultat % av XRF mätningarna på de torkade proverna . M = medelvärde SD = standardavikelse

P1 M P1 SD P2 M P2 SD P3 M P3 SD

Si 0,236 0,013 0,236 0,006 0,26 0,003

P 0,063 0,004 0,061 0,003 0,069 1E- 04

S 2,096 0,005 2,031 0,001 2,06 0,007

K 0,032 0,002 0,03 9E- 04 0,032 7E- 04

Ca 5,174 0,028 5,264 0,02 5,334 0,035

Mn 0,013 8E- 04 0,014 6E- 04 0,013 E4- 04

Fe 0,435 0,004 0,479 0,008 0,46 0,007

Cu 0,002 3E- 04 0,002 2E- 04 0,002 6E- 05

Zn 0,009 3E- 04 0,009 3E- 04 0,009 2E- 04

As 0,0001 0,0017 0,00013 0,00023 0,00023 0,00021

Rb 0,003 6E- 05 0,002 6E- 05 0,002 0

Sr 0,006 1E- 04 0,006 6E- 05 0,006 1E- 18

Y 1E- 04 1E- 04 2E- 04 6E- 05 3E- 04 0

Zr 9E- 04 1E- 04 9E- 04 6E- 05 9E- 04 6E- 05

Nb 5E- 04 6E- 05 5E- 04 6E- 05 5E- 04 0

Mo 4E- 04 0 3E- 04 6E- 05 4E- 04 1E- 04

Ag 0,004 1E- 04 0,004 8E- 04 0,004 2E- 04

Cd 0,003 2E- 04 0,003 3E- 04 0,003 4E- 04

Th 0,002 2E- 04 0,002 3E- 04 0,002 3E- 04

Sb 0,002 0,002 8E- 04 0,001 8E- 04 0,001

U 0,002 2E- 04 0,002 2E- 04 0,002 6E- 05

LE 91,828 0,0889 91,812 0,0603 91,685 0,1108

Essentiellt spårämne 

Förekomst i kroppen (Kabata-Pendias & 

Mukherjee 2007 och NE.se)

Spårämne i hud, ben m.m.

Ben, fosfolipider m.m.

Protein 

Cellvätska

Ben

Organ

Hemaglobin, myoglobin, järndepåer

Blodplasma, lever. Hjärna

Hud, hår, naglar, ben m.m.

Organiska ämnen

Spårämne  

Spårämne i ben, hår

Spårämne

Spårämne

Spårämne

Enzymer

Spårämne

Spårämne, i bl.a. lever och njure 

Sönderfall av U

Spårämne

Spårämne
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4.5 Slutdiskussion   

Arseniken förekommer i alla tre tester. Den är dock högre i tabell 1 S31, och i tabell 3 är 

arsenikhalten relativt hög genom alla tre tester. Detta skulle kunna bero på att arseniken finns 

på platsen naturligt och inte har något samband med skelettets liv och död, det kan också vara 

så att kroppar avsätter en liten mängd av arsenik vid förmultning eller nedbrytning. Detta 

skulle behöva undersökas ytterligare. Idealt skulle vara att ta flera jordprover från platsen för 

att se ifall man kan se ett mönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 M P1 SD P2 M P2 SD P3 M P3 SD

Si 1,2057 0,01629 1,22643 0,0151 1,36023 0,01011

P 0,4225 0,004303 0,5032 0,007108 0,6264 0,007808

S 1,293233 0,00716 1,3027 0,001652 1,3526 0,010323

K 0,106267 0,002401 0,147133 0,00306 0,1218 0,001311

Ca 6,1053 0,020201 6,295433 0,01661 6,734667 0,028058

Mn 0,023767 0,000115 0,0249 0,001015 0,025467 0,000737

Fe 1,303033 0,001012 1,3494 0,005212 1,263933 0,005368

Cu 0,001897 0,000252 0,0017 1E- 04 0,001867 0,000153

Zn 0,004233 0,000208 0,0044 1E- 04 0,004433 5,77E- 05

As 0,000467 0,000115 0,000567 0,000208 0,000333 0,000289

Rb 0,003233 5,77E- 05 0,003367 5,77E- 05 0,00333 5,77E- 05

Sr 0,006767 5,77E- 05 0,0068 1E- 04 0,007067 1,15E-04

Y 0 6,67E- 05 0,000115 0

Zr 0,001733 5,77E- 05 0,001533 0,000115 0,001433 5,77E- 05

Nb 0 0 0

Mo 0 0 0

Ag 0,002667 0,000493 0,002633 0,000551 0,0021 0,000458

Cd 0,002567 0,000133 0,001933 0,000451 0,0027 0,0001

Th 0 0 0

Sb 0,001967 0,001704 0 0,000833 0,001443

U 0,001133 0,000115 0,0013 0,0002 0,001067 0,000635

LE 89,1366 0,009035 88,27333 0,037859 88,06333 0,046188

tabell 3. resultat % av XRF mätningarna på de torkade proverna . M = medelvärde SD = standardavikelse

Essentiellt spårämne 

Förekomst i kroppen (Kabata-Pendias & 

Mukherjee 2007 och NE.se)

Spårämne i hud, ben m.m.

Ben, fosfolipider m.m.

Protein 

Cellvätska

Ben

Organ

Hemaglobin, myoglobin, järndepåer

Blodplasma, lever. Hjärna

Hud, hår, naglar, ben m.m.

Organiska ämnen

Spårämne  

Spårämne i ben, hår

Spårämne

Spårämne

Spårämne

Enzymer

Spårämne

Spårämne, i bl.a. lever och njure 

Sönderfall av U

Spårämne

Spårämne
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5. Slutsats 
Förkristna föreställningar har levt kvar efter att kristendomen införts och har blivit integrerade 

i den kristna tron. Jungfru maria fick till exempel ta över många av Freyjas och andra vaniska 

gudars egenskaper. Maria blev nu kvinnans skydd vid barnafödande, en roll som tidigare varit 

Freyjas. Hon också ta över Njords roll som symbol för fiskelycka, och fick nu ta över 

vanernas kontroll över grödor och boskap. Hedendomen hade en religonstollerans som kan ha 

gjort det lättare för dem att ta sig an nya gudar. (Gräslund 1985:292) (Näsström 2002:12–13). 

Detta kan man se när man studerar Bokaren som har brukats från romerskjärnålder, och 

kanske lite tidigare, ända in i tidig medeltid. 

 

Vad är de vanligaste kända dödsorsakerna hos mosslik?  

De vanligaste fastställda och granskade dödsorsaker när det kommer till mosslik är, 

hängning/strypning, ofta i samband med andra skador så som slag mot huvud och hugg med 

vasst föremål mot kroppen. Detta kallas för den trefaldiga döden. På vissa mosslik finner man 

inga tecken på dessa skador, dessa mosslik skulle kunna ha dränkts då detta inte lämnar några 

visuella spår. Det skulle också kunna vara möjligt att dessa mosslik har förgiftats, vid studier 

av litteratur har jag ej funnit ifall detta har testats vid undersökningarna av mossliken. Det 

skulle kunna vara så att man innan en offerrit gav den som skulle offras någon substans för att 

minska obehaget för denne. Arsenik skulle då inte vara optimalt då det har ett ganska långt 

förgiftningsskede samt att man blir sjuk och mår dåligt av det. 

Vad kan den uppmätta halten av arsenik tyda på?  

Den uppmätta halten av arsenik både från hästens skalle och från mörkerfärgningen kring 

skelettet skulle kunna tyda på att arseniken finns på platsen naturligt eller att både hästen och 

människan har bott i ett område där arsenikhalten har varit ganska hög. På SGU kartan fig5 så 

kan man se att det finns en viss förhöjning av arsenik i bokarens område, och man kan se att 

det finns ett område inte långt ifrån stavby som har en tydlig höjning av arsenik. Kanske kan 

det vara så att dessa individer har bott i närheten av detta område. 

 

Är arseniken begränsad till denna individ? 

Nej, arsenik går att finna även i jord från hästens kranium, för att få ett mer tydligt resultat så 

skulle det vara intressant att ta ett vanligt jordprov från bokaren för att se hur hög halten av 

arsenik är på platsen överlag. 
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Kan arseniken vara ett spår av kult/rituell handling? 

I detta skede är det för otydliga resultat för att svara på den frågeställningen, prover från både 

häst och människa visar på en viss förhöjning av arsenik. Men om den halten finns där på 

grund av förgiftning känns inte trolig just nu. Men det är ändå ett spår värt att följa och 

studera. 

Om man skulle ha möjlighet att göra fortsatta studier av material från bokaren så vore det 

intressant att göra isotopanalyser på skeletten för att kanske kunna få en indikation på vart 

dessa människor har rört sig och vart dom kom ifrån. Det är intressant att se vilka man valde 

att offra, var det lokala eller utomstående. 
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6. Sammanfattning 
Denna uppsats studerar torv ifrån bokaren i stavby socken. Torven kommer ifrån en 

mörkerfärgning kring ett skelett som man grävde fram 2015. Syftet är att undersöka om den 

tidigare uppmätta halten av arsenik man funnit vid tidigare analyser kan säga något om 

individen. Går det att få fram om individen har blivit utsatt för arsenik under sin levnadstid 

eller finns ämnet naturligt på platsen.  

syftet är även att även sätta in detta i ett resonemang kring gift och giftmord i ett förhistoriskt 

sammanhang, som en möjlig dödsorsak för mosslik. 

Första fynden från bokaren gjordes redan 1939, man fann då bland annat ben och kranier från 

häst och människa och diverse träföremål, väldigt lite information finns kvar av denna 

utgrävning. Senare återfann man några två av skeletten och 2012 utfördes osteologiska 

analyser av dessa. Ett av skeletten var en kvinna från vendeltid och det andra skelettet var 

ifrån en man som daterades till sen vikingatid. Hästkranierna man funnit på platsen daterades 

också till vendeltid, medans grisbenen man funnit på platsen dateras till medeltid. Detta tyder 

på att platsen har haft en lång kontinuitet. 2015 utfördes en ny utgrävning på platsen, det var 

då man fann ett till skelett, detta skelett visade sig vara en man i 25–35 års åldern och 

daterades till romersk järnålder. Detta skelett har inte varit utsatt för samma våld som de två 

man funnit tidigare. Dateringen romersk järnålder är intressant då det flesta mosslik i Europa 

är daterade till denna period. Anledningen till att denna individ inte har bevarats på det sätt 

som mosslik vanligtvis gör, är att bokaren förmodligen varit en kärrtorv och inte har innehållit 

humussyror vilka garvar huden och gör att den bevaras väl. 

Torven från bokaren undersöktes med XRF = Röntgenfluoroscens. Resultatet jämfördes sedan 

mot en tidigare analys genomförd på material från en annan del av mörkerfärgningen, denna 

analys var också utförd med hjälp av XRF. Det resultat man fick fram då var att 

sammansättningen de tunga grundämnena skulle kunna vara ett resultat av kroppens utbyte 

med torven. Det var också vid denna analys man såg en höjning i spårämnet arsenik, men 

också av antimon och silver. Det var detta jag ville titta närmare på och undersöka ytterligare. 

Min analys visade också på en liten förhöjning av arsenik, för att se om det kanske var så att 

arseniken fanns naturligt på platsen så behövdes ytterligare ett jordprov, men det fanns inte 

utrymme för att åka till Bokaren och ta ett jordprov. Jag fick istället ta ett prov från jord som 

fanns inuti ett av hästkranierna för att se om det kunde hjälpa till med en avgränsning. Detta 

prov innehöll en större mängd arsenik än det från skelettet. Detta kan tolkas som att arseniken 

finns naturligt på platsen, men för att helt utesluta att arsenik har använts som gift när det 

kommer till dessa individer så skulle fler analyser behövas. 

 

                                                     

 

 

                                                                  

                                                          

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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http://www.periodiskasystemet.nu/arsenik.html
http://www.ammuppsala.se/arsenik
https://web.archive.org/web/20170819104002/https:/www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/undersokning-visar-problem-med-arsenik-i-ris-och-risprodukter
https://web.archive.org/web/20170819104002/https:/www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/undersokning-visar-problem-med-arsenik-i-ris-och-risprodukter
https://web.archive.org/web/20170819104002/https:/www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/undersokning-visar-problem-med-arsenik-i-ris-och-risprodukter
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://humanismkunskap.org/2015/03/21/hasten-i-offer-och-rit/
http://www.sgu.se/
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