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ATT MÖTA VÅTMARKERNAS NATUR. EN SPEKULATIV 
ARKEOLOGI OM OFFER, MOSSLIK OCH KLIMATFRÅGOR
CHRISTINA FREDENGREN

ATT MÖTA DE OÖNSKADE OCH DÖDA
Ett närliggande café säljer fantastiska lila, röda, blå och gula bakelser med devisen ”Veganism is 
not a sacrifice”. För mig pekar termen offer istället direkt mot det som jag arbetar med – arkeo-
logi och forskning om deponeringar av döda kroppar i våtmarksmiljöer, främst under järnåldern. 
Utforskandet lyfter fram olika materiellt och vetenskapligt förankrade berättelser om andra sätt 
att leva, gränser mellan liv och död, våld mot en lång rad mänskliga och mer-än-mänskliga 
varelser. Det handlar också om att tydliggöra effekterna av ojämlikheter, klimatförändringar och 
tickande tidsbomber – att tala för de döda och för de som kommer att dö.

Mot bakgrund av klimatkrisen insisterar Donna J. Haraway på vikten av att öva sig 
på att låta tanken och fantasin gå på besök hos en lång rad oväntade andra, att vara nyfiken, 
att välkomna det oförutsedda, påbörja viktiga samtal och möta och ta ansvar för det som vi på 
olika sätt möter i våra liv. Det handlar om att ta ansvar även i situationer där vi normalt inte 
har ett utpekat ansvar.1 Här har Haraway inspirerats av Hanna Arendt och Virginia Woolf, och 
visar att vi behöver träna föreställningsförmågan för att kunna ge respons och bry oss. Detta 
oavsett om de vi träffar under dessa övningar är sådana som liknar oss själva, eller är några 
vars existenser och besök överraskar oss helt och kanske vidgar det vi ser som släktingar 
bortom det som faller innanför den normala ramen av mänskliga. Haraway låter förstå att de 
som talar för de döda har ett särskilt ansvar som handlar om att föra de döda in i nutiden, för 
att därigenom bjuda in till bättre sätt att leva och dö i alla sorters framtider och för att vi ska 
kunna lära oss något av dem. Det öppnar också för vad som kan göras inom arkeologi. Här 
tar jag mig an Haraways uppmaning för att göra ett slags miljöhumanistiska, forskningsbase-
rade, spekulativa arkeologier och därigenom undersöka andra sätt att mötas över 
mer-än-mänskliga generationsgränser, med utgångspunkt i natur- och kulturarv. Det handlar 
om att ta sig an olika, ibland oönskade, kvarlåtenskaper av kolonial, postkolonial, antropocent-
risk eller ekonomisk art, och dit kan miljöförstöringen räknas. För, som det verkar, har vi inte 
slutat att offra i våtmarker och genom våtmarker, även om det kanske tros att så är fallet.

En övergripande fråga är vad konsekvenserna blir av att ta sig an och närma sig 
våtmarksområden, och vad det innebär att ta platsernas historia på allvar och bemöta de 
mänskliga och mer-än-mänskliga varelser, som vi stöter på när vi viker av från vardagens och 
köpcentrens stigar och beger oss till mer undanskymda platser i landskapet, eller när vi följer 
spåren från museisamlingar ner och in i och under mossarnas ytor. Detta resonemang leder 
mig till mer precisa frågor som: Vem eller vad möter vi när vi uppmärksammar våtmarker? 
Vilka offer sker på dessa platser och vilka effekter kan de ha? Vad händer om vi ger respons 
och tar ansvar för de vi möter, och finns det något sätt som gör att vi kan sluta offra?

VÅTMARKER SOM MER ÄN KROPPAR
Om planeten förstås som en kropp, skulle myrar och våtmarker kanske vara jordens lever eller 
lungor. Den organiska kopplingen skulle också kunna göras genom att beakta hur antikvarier 
beskrivit olika fyndplatser, där en del artefakter lyfts direkt ur ”levertorven”. Det är de lager i 
mossen som har samma djupa brunröda färg och struktur som organet självt. Ibland beskrivs 
levertorven som en slags färgad gelé av alggyttjor.

Våtmarker täcker stora delar av nordvästra Europa. De länkar samman stora delar av 
den kalla klimathalvön Fennoskandia. Många våtmarker har uppstått efter att inlandsisen dragit sig 
tillbaka och där glaciala sjöbassänger behöll sitt vatten, för att långsamt, över tusentals år, fyllas 
med växt- och djurdelar i olika stadier av förmultning. Våtmarkerna kan kallas myrar, torvmossar, 
kärr eftersom deras tillkomst varierar. Rent ekologiskt fungerar våtmarkerna som en sorts svampar 
som suger åt sig regn och balanserar mot översvämningar. Myrarna är också ett slags filter som 
samlar in toxiner och näringsämnen, som skyddar vattenvägar nedströms från just avloppsvatten. 
Utifrån detta kan man också tänka att de fungerar och verkar som organ i en större kropp.

Det är svårt att odla på myrmarker, även om det ibland på vissa ställen kan växa 
tranbär, blåbär eller hjortron i utkanterna. Istället extraheras torven själv och används för att 
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utvinna bränslen som ger energi till både hem och industri. Det har dock gjorts flera försök att 
få våtmarkerna mer produktiva; särskilt under 1800-talet och det tidiga 1900-talet dikades stora 
torvområden ut för att torka och skapa betes- eller jordbruksmark. Dessa platser övergick från 
att först betraktats som värdelösa till att bli platser som faktiskt skulle kunna ge en ekonomisk 
avkastning.2

Viktigt att notera är att våtmarkerna också är platser som beskrivs som ett slags 
tickande tidsbomber. De lagrar stora mängder växthusgaser, som koldioxid och metan, som med 
stigande planetära temperaturer och isavsmältning kommer att lösgöra sig från mossarna och ta 
sig upp i atmosfären. Forskare som de på Stockholm Environmental Institute (SEI) har visat att 
utdikningen av torvmossar kan vara en av de största klimatbovarna på våra breddgrader.3

Det finns en mängd relationsförändringar och uppfattningar som samverkat med och 
transformerat dessa vattenkroppar och deras temporala verkningar. Ett exempel är hur våtmar-
ker uppfattats som sjuka. Michel Foucault har lyft fram hur disciplineringen av kroppar också 
varit kopplade till våtmarkerna, vilket ledde till föreställningen att de till varje pris skulle 
torkas ut.4 Dräneringen av vattensjuka områden var ett led i att komma tillrätta med hälsopro-
blem. Ofta har alltså torvmossar uppfattats som både obrukbara och ibland direkt hälsovådliga, 
men samtidigt var deras kroppar intimt förbundna med mänskliga kroppar och deras politik. 
Våtmarkernas framtid påverkades alltså både av bio- och geopolitik. Som vi strax kommer att 
beröra är mossarna även länkade till nekropolitik (det vill säga frågan om vem som har makten 
över liv och död). Michael Taussig har också förklarat människors aversion mot dessa delar av 
landskapet med att de kunde alstra miasma.5 Miasma är ett grekiskt ord som betecknar ett 
slags rituell orenhet och en smittsam kraft som emanerande från våtmarker och träsk.

Våtmarker är ett slags hyperkomplexiteter där skilda materiella processer, temporali-
teter och logiker – ekonomiska, biologiska och ekologiska – flätas samman och samverkar med 
varandra på olika lokalt, regionalt och planetärt situerade sätt. För att tala ”deleuzianska” är 
våtmarkerna alltid mer än sina innefattade naturvetenskapliga beståndsdelar och mycket mer än 
planetariskt fungerande kroppar med tydliga organ, eftersom de som kroppar sträcker sig långt 
utanför sig själva i den geografiskt avgränsade mossen – in i andra kroppar och fenomen.

UTROTNINGARNAS HISTORIA OCH DE AVSLUTADE LIVENS ARKIV
En annan version av våtmarker är att de är djupt stämningsfulla platser, med sina egna 
historier och tillblivelser, ett slags växande materiella arkiv som innehåller delvis bevarade 
växtdelar, mossor, flyktiga pollen från träd och växter som registrerar odling eller ödeläggelse 
i sina omgivande områden. Arkivet kan också omfatta asklager från vulkanutbrott längre bort, 
som det i Thera eller hos Hekla, vilka i sin tur påverkat såväl föreställningsvärldar som 
livsvillkor för många människor och djur. Mossarna är arkiv som samlar på både lokal och 
planetär historia, historier som sträcker sig över gränserna mellan natur och kultur.

Förteckningar över benfynd från våtmarker i Sverige namnger utdöda arter såsom till 
exempel mammuthus primigenius, megaloceros giganteus och emys orbicularis (kärrsköldpad-
dan).6 Sköldpaddan var en art som levde väl i Skåne under andra, tidigare klimatologiska 
förhållanden. Den försvann från det område som nu är Sverige under stenåldern och från 
Danmark under bronsåldern, men levde vidare i varmare klimat. Möten med resterna av deras 
och andra kroppar (som nu är fångade under torvmossarna ytor, eller återfinns i många 
museisamlingar) kan betraktas som ett slags underjordiska utrotningsberättelser, där historier 
om hur art efter art dör ut, lokalt, regionalt och planetärt, tonar fram, och som den noggranna 
iakttagaren kan se utspela sig inför sina ögon. Några av dessa kvarlevor, dessa ben av nu 
utrotade djur från de skandinaviska torvmossarna, samlades in av den så kallade 
Torfmosskommissionen. År 1905 åtog sig kommissionen uppdraget att öka den allmänna 
kunskapen om våtmarksfynd, att registrera de artefakter och benfynd som gjordes under den 
tidiga kommersiella torvbrytningen, och se till att de togs tillvara i museisamlingar för att 
kunna studeras vetenskapligt.7 Det var främst i samband med aktiveringen av torvmossarna 
som ekonomiskt produktiva platser som de döda dök upp.

ARKEOLOGI: ATT TALA FÖR DÖDA OCH DE SOM KOMMER ATT DÖ
Mossarna i Sverige har ännu inte överlämnat mosslik från järnåldern, dessa rester av 
människor, bevarade i sina skinn, som till exempel Tollundmannen eller Ellingkvinnan. Våra 
våtmarker är istället främst kopplade till fynd av skelett. I forskningsprojektet Tidens Vatten 
har jag identifierat över hundra våtmarksplatser runt om i Sverige med fynd av ben från 
människor och djurkroppar. Många av dessa fynd har gjorts genom att leta i gamla fyndlistor 
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och museimagasin, som i sin tur, genom fynddokumentationen, bar vidare ner i mossarna och 
vattendragen, som till exempel Fyrisån. Mitt i centrala Uppsala har det gjorts flera fynd av 
människoskallar från järnåldern.8 Andra fynd kommer från våtmarker som Gullåkra mosse och 
omgivningarna kring centralplatsen i Uppåkra i Skåne, nära Lund.9 I det senare fallet talar 
fynden för offer, där medelålders män, som verkar ha levt ganska torftiga liv, valts ut för att 
offras och dödas. Den osteologiska analysen visar att flera av kropparna förmultnat på torr 
mark och sönderdelats. Vissa skallar har en glättad yta, vilket kan tyda på att de hanterats 
innan nedläggningen i mossen. Det är också möjligt att de sändes runt i den äldsta järnålderns 
samhällen och gick från hand till hand. Detta innan skallen placerades på mossens yta, för att 
långsamt sjunka ned och bli ett med det konglomerat av ting och kroppar som gått före och 
blivit en del av mossen. Det kan, som i fallet med Gullåkramossen, vara skatter av brons, 
eller så fick de dela rum med sina föregångares kroppar i myren, de utdöda djuren.

Dessa mänskliga kroppar från mossarna blev aldrig kremerade och behandlades inte 
som döda kroppar brukade behandlas vid den här tiden. Hanteringen bröt mot begravningsnor-
men. Detta ägde rum i den tidiga delen av järnåldern, omkring 500 fvt. Dessa kroppar kan 
också ha varit kurerade för utanförskapet även under livstiden, och det finns bevis för våldsam 
hantering av både levande kroppar och lik. Det handlar om det vi idag skulle kalla biopolitik, 
men också om nekropolitik, om försöken att ta makten över vem som ska leva och vem som 
måste dö. Men inte alla kroppar som kommer från mossar visar spår av våld, och deponering-
arna kan också förstås som en typ av ekologisk begravning. De klassiska mossliken placerades 
oftast med deras kött och ben direkt mot själva mossens kött, där kropparna fick möjlighet att 
bli ett med elementen, även om den processen gick mycket långsamt.

Medeltida irländska landskapsdikter beskrev det istället som att det var siarnas 
kroppar, alltså de som kunde se in i framtiden, som skulle placeras i vatten, istället för att 
brännas upp och få sina själar slukade av eld.10 Kanske placerades kroppar i mossar också för 
att deras liv skulle bevaras, tiden frysas och sönderfallet avslutas, men också för att deras 
handlingskraft skulle förlängas och fortsätta ha en agens över tid.

Som Melanie Giles har förstått det kunde deponeringar av kroppar i mossar ha varit 
ett sätt att öppna portar till andliga världar, som nåddes på andra sidan av mossarnas 
vattenspeglar.11 Samtidigt argumenterar Giles för att våtmarkerna kan ha verkat för att 
omvandla de döda, från att vara bara döda till att bli förfäder. Dessa nedsänkta materialarkiv 
kan också ses mer immanent, eftersom de öppnar portar till andra världar av den mer påtag-
liga sorten, som låter oss möta både utrotningsberättelser och offerhistorier som dessa platser 
fortfarande minns och påminner oss om att inte glömma.12

TORVMOSSARNAS PERSONLIGHETER
Att mossar består av olika hopflätningar av etiker, logiker, kroppar, saker, förfallna växtdelar, 
pollen och tefrahorisonter gör våtmarkerna till ett slags naturkulturfenomen.13 Mossarna kan 
också uppfattas som komplexa varelser, vilka har konsoliderats och delvis stabiliserats i andra 
tider. Kanske kan de även erfaras som levande mer-än-mänskliga personligheter, som funnits 
långt innan oss som lever idag, och kanske behöver de också erkännas som sådana? Tänk på 
hur floder i Nya Zealand och Indien fått legal status som personer och levande entiteter och 
hur det skulle vara om också våtmarkerna fick ett sådant erkännande även här.

En möjlighet är att deponering av skatter, som de bronshalsringar som är förknip-
pade med Gullringskärret i Haninge (Fig. 1), eller de kroppar eller kroppsdelar som placerats 
i våtmarker, kan förstås som attribut och gåvor till sådana mer-än-mänskliga och multitempo-
rala personligheter, som kanske inte främst fungerat transcendentalt, utan varit mer immanent 
närvarande i de levandes värld. Att placera dessa föremål och kroppar i mossar kan ha varit 
ett sätt att etablera relationer med det som erfarits som levande vattenkontexter, men också ett 
sätt att ge någonting tillbaka till den plats där sår skurits upp i landskapet. Extraktions- och 
utvinningsekonomierna har en lång historia. Här får vi minnas att det finns materiella bevis för 
torvbrytning redan i den tidiga järnålderns Danmark.

Att ta sig an Haraways uppgift att tala för och med de döda, att försöka inleda en 
konversation med de mest oväntade andra, betyder inte bara att försöka förstå mossar som 
olika personligheter och försöka utreda vem som offrats för vem. Det handlar också om att 
försöka begripa de olika andra relationer som genom tiden upprättats till våtmarker, och hur 
de skurits av över tid.

Våtmarkerna har under industrialiseringen särbehandlats och uteslutits från vardagsli-
vet. Men de är inte platser som vi enkelt kan hålla ifrån oss. Ett sätt att fånga dem är genom 
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det Baradska resonemanget om hauntologier. Karen Barad lyfter fram hur situerade etiker, 
rättvisor och orättvisor, vävs igenom jordens olika material och texturer, där sår inte läker så 
lätt, utan fortsätter att gapa öppna efter återupprättelse eller försoning, av den sorten som 
kanske aldrig kommer, men som fortsätter att driva oss.14 På det sättet kan många våtmarker 
beskrivas som hemsökta, eftersom de ropar efter ett antal uteslutna andra, oavsett om det är 
det tidigholocena klimatet, de utdöda arternas livspartners, de offrade djurens och människor-
nas sammanhang, växternas livskraft. De är därigenom spektrala och projicerar inte enbart 
bakåt i tiden, utan också framåt, men också, som det verkar, tillbaka på nuet.

DJUPTIDSINTERVENTIONER
Dessa konglomerat av aska, pollen, växter, kroppar och ben har bildats över avsevärda 
tidsrymder, men de har också sina egna materialiserande temporaliteter. Att möta mosslik som 
bevarats i sitt skinn ger en väldigt annorlunda erfarenhet, ibland är det som att uppleva något 
som står utanför tiden.15 Tidserfarenheten i våtmarker kan också beskrivas som en kondense-
ring av tid, där tusentals år är packade tätt på varandra i mossarnas arkiv. Mossliken kan även 
ses som en slags tidskapslar, som kan dyka upp när vi minst anar det. Det handlar också om 
att andra tider snabbt kan bryta igenom från då till nu och ta plats i samtiden på ett sådant sätt 
att de ger upphov till det som kallas förtrollningseffekter,16 och därigenom intervenerar det 
förflutna i samtiden. Våtmarkerna med hela deras innehåll och material kan ses som tidsgi-
vare, mycket egenartade klockor som både visar djuptid och förser oss med en extrem närvaro 
av andra tider och andra världar.

Mot bakgrund av den antropocena epoken ringar Deborah Bird Rose in förhållandet 
mellan klimatkrisen och historien i formuleringen att det är som att vårt förflutna kommer 
ikapp oss – från framtiden.17 Marcus Carson och forskarteamet vid SEI skriver att dränering 
av torvmarker bidrar signifikant till utsläpp av växthusgaser som metan, kol- och kvävediox-
id.18 Effekterna av dikesgrävningarna, för mer än hundra år sedan, kommer emot oss i detta 
nu och verkningarna tilltar med stormsteg. Krafterna som släppts lösa i samband med utdik-
ningarna beror inte bara på att det skurits i våtmarkerna; de har också förstärkts när mossarna 
med hela deras innehåll, till följd av dräneringarna, fortsatt att förmultna och brytas ner. För 
att tala klarspråk: effekterna av en lång rad djuptidsinterventioner kommer nu emot oss med en 
alarmerande hastighet, i form av utsläpp av växthusgaser som ackumulerats över tid, och de 
kommer rusande emot oss inte bara idag, utan fortsätter att göra det också i framtiden.
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Här kan vi påminna oss om det Taussig skriver om våtmarkernas grekisk-mytolo-
giska kopplingar till miasma, men vi kan göra det på ett annat sätt. Det här handlar om att 
mossarna länge ansetts ha inhyst ett slags smittsam, illvillig och sjukdomsspridande kraft. 
Även om den medicinska vetenskapen redan på 1800-talet avfärdade kopplingen mellan 
våtmarker och sjukligheter, och istället pekade på verkningar av mikrober och bakterier, så 
verkar det som att vi går en ny miasma till mötes. Att den fått en förnyad skepnad beror inte 
främst på förmågan att sprida sjukdomar. Den har istället uppstått genom dräneringen av 
mossarna, där människor intervenerat som hydrologiska och geologiska aktörer, men den 
samlar styrka genom den tilltagande nedbrytningen av växter och kroppar, och sprider 
osynliga gaser med allvarliga effekter för atmosfären och därmed för kommande 
mer-än-mänskliga generationer. Torvmossarnas nya miasma är både mänsklig och 
mer-än-mänsklig och sprider ut sig i atmosfären och blir en del av en ännu större hyperkom-
plexitet som i kombination med högre temperaturer och tinande våtmarker ytterligare kommer 
att driva på och intervenera i klimatförändringarna.

Här måste vi återvända till det faktum att torvmossar är fossila bränslen och under-
söka vad som händer om vi tar de uråldriga krafterna på allvar. Dåtiden, samtiden och 
framtiden har fått energi genom att suga krafterna ur en lång rad mer-än-mänskliga döda och 
deras långsamt förfallande kroppar. Mot den här bakgrunden kan överkonsumtionen av fossila 
bränslen ses som en kannibalisering av inte bara tidigare, utan också kommande generationer. 
De dödas kroppar har blivit till ett slags tillfälligt industriellt livselexir, med dödlig eftersmak. 
På det sättet blir mossarna till ett arkiv över de avslutade liven och ett slags potentiellt 
framtidsarkiv över de som ska dö till följd av de antropocena klimatproblemen.

Miasman kopplades till tabun och gränsöverskridanden, och det är tydligt att många 
gränser överträtts när det gäller hanteringen av de döda i våtmarkerna. I artikeln ”The New 
Immortals: Immortality and Infinitude in the Anthropocene” påpekar Michelle Bastian och 
Thom van Doreen att samtidigt som Olympens gudar bleknat bort har de också ersatts av nya 
odödliga, i form av kemiska föroreningar, plaster eller radioaktiv strålning.19 Man kan i vårt 
fall också se att miasman antagit en ny skepnad som en odödlig superkraft, som osynligt 
sprider sig i atmosfären, och som samverkar med andra superkrafter som bidrar till klimatför-
ändringen. Kanske behöver vi inte längre sträcka oss in i andra världar, genom torvmossarnas 
vattenspeglar, för att nå andra världar. De är redan här, på väg att uppsöka oss i nya oväntade 
skepnader om vi inte snabbt agerar och blir bättre förmödrar åt kommande mer-än-mänskliga 
generationer. För som det nu ser ut, kommer miasman emot oss i form av ett långsamt och 
utdraget offrande av framtida mänskliga och mer-än-mänskliga generationer.

OFFRADE PLATSER/SKUGGPLATSER
Val Plumwood skriver om konsumtionens ”skuggplatser” som platser som är avlägsna för en 
och på stort avstånd för många stadsbor.20 Det handlar om de platser som bär de negativa 
effekterna av konsumtionen, eller som ger materiellt och ekologiskt stöd till globala markna-
der, vilka tenderar att glömmas bort i våra resonemang, ansvarsområden och kunskaper. Vi 
måste lära oss att känna igen dessa skuggplatser, även om de inte är vackra att betrakta, eller 
trevliga och gästvänliga ställen att vara på.

Många mossar skulle säkert kunna beskrivas som sådana ”skuggplatser”. Det är ställen 
som nästan är för avlägsna för vår fantasi, men som fortfarande inbegrips i våra liv på olika sätt. 
Torvmarker ger skuggor i många villaträdgårdar, där till exempel jorden är blandad med torv för 
att hålla den fuktig och för att få bättre blomsterrabatter. Torv används även som strö på 
stallgolv och är på så sätt inflätad i stallkulturer. Våtmarkerna kastar också sina skuggor i 
uppvärmt kranvatten och i våra element, eftersom torven används av elproducerande kraftverk.

Detta blev tydligt för mig när jag en gång i tiden tänkte köpa ett hus i den irländska 
byn Monasteraden, i Sligo. Bland dokumenten för husköpet ingick också en bit av den 
närliggande mossen. Förbindelsen mellan hus och våtmark fångades i orden ”the turf goes 
with the chimney”, ett talesätt som belyste just kopplingen mellan eldstaden, hemmet och 
torvmossen. Det fungerade som ett sätt att ta in skuggorna i huset, för att tydliggöra husets 
miljömässiga metabolism, på ett sätt som annars skulle kunna gå obemärkt förbi.

KAN VI SLUTA OFFRA NU DÅ?
Torvbrytning för självhushållning har pågått sedan åtminstone järnåldern, och många länder 
bedriver idag industriell torvutvinning. Precis som Plumwood berör också Naomi Klein dessa 
utvinningsplatser, som är knutna till, men ur sikte för, våra vardagliga liv som konsumenter. 
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Klein ber oss att betrakta dem som offerzoner i landskapet och undrar om det över huvud taget 
går att skapa framtider utan offerzoner?21 I dessa zoner, som inte bara är torvmossar utan 
också oljefält, gruvområden och dammar, verkar globala extraherande företag som fortsätter 
att offra, inte bara landskap, utan också en lång rad människor och djur, det vill säga de som 
inte har starka politiska röster eller bortklassats som mindre-än-mänskliga.

För att minska detta offrande tror jag att vi, förutom att erkänna alla de skuggplatser 
som vi är beroende av i det dagliga livet, noggrant måste se över hur offerlogiken infiltrerar 
vardagens tänkande och praxis. Ett sätt att göra detta är att ingående granska den neoklassiska 
ekonomins icke-ekologiska verkningar. Hugo Reinert ringar in logiken i uttrycket ”förstörelse 
för vinst”.22 Neoklassisk ekonomi har också problem att fånga allt annat än linjär tid och 
skulle som informationssystem ha svårt att ta in mossarnas queera temporaliteter och hemsö-
kande framtider. Det behöver undersökas hur offer är inbyggt i den ekonomiska tanken på 
samma sätt som utbud och efterfrågan. Ekonomi, det vill säga hur man hushållar med sina 
resurser, bygger på ett underskottstänkande. En grundläggande utgångspunkt är att det är brist 
på resurser, vilket är en helt annan ontologi och världsuppfattning än den som uttrycktes på 
skylten ”Veganism is not a sacrifice”. Den uttrycker istället att vi lever i en värld av överflöd, 
om vi bara närmat oss den på ett mer välvilligt och mindre våldsamt sätt. Samtidigt är detta 
överflöd inte tillgängligt för alla, utan en urban respons på klimatkrisen.

Ett annat drag för att mildra offer är att fortsätta utforska det varierade menageri av 
mänskliga och icke-mänskliga personer som man kan stöta på genom att uppmärksamma 
våtmarker, mossar, myrar och torvmarker, och kanske också bjuda in deras spöken och 
skuggor för ett samtal. Det är inte bara varelser från det förflutna, utan också gastar från 
framtiden som behöver välkomnas in i samtalet. Det handlar om att möta våtmarker som 
personligheter, eller den mer-än-mänskliga nya miasman, men också att undersöka om det är 
möjligt att försonas med en lång rad exkluderade andra. Vi behöver låta fantasin gå på besök, 
för att erkänna dessa skuggexistenser och skuggplatser, och de som dör och kommer att dö i 
deras spår. Det handlar om att dra fram dem i ljuset, om att se den nekropolitik som verkar 
över generationsgränser, för att ge respons på det som hänt och kommer att hända, och ta 
ansvar för att ändra det som kan ändras oavsett om vi avkrävts detta ansvar eller ej.

NOTER
1. Donna J. Haraway, Staying With the 
Trouble: Making Kin in the Chthulucene. 
Duke University Press, 2016, s. 130.
2. Se Esa Ruuskanen, ”Valuing Wetlands 
and Peatlands. Mires in the Natural Resource 
and Land Use Policies in the Nordic Countries 
from the Late Eighteenth Century to the 
Present Day”, i Gordon M. Winder & 
Andreas Dix (red), Trading Environments: 
Frontiers, Commercial Knowledge and 
Environmental Transformation, 1750-1990. 
Routledge, 2016, s. 118–134.
3. Marcus Carson, G. Kibria, M. Löfroth, 
B. Macura, D. Schönberg Alm, Z. Kalantari, 
”Arctic wetlands: time bomb or saving grace?”, 
SEI Project Brief, February 2019, s. 1–4.
4. Michel Foucault, Samhället måste 
försvaras. Collège de France 1975-1976, 
övers. Sven-Olov Wallenstein. Tankekraft, 
2008.
5. Michael Taussig, ”Misasma”, i detta 
nummer av OEI; ursprungligen publicerad i 
Gay Hawkins & Stephen Muecke (red), 
Culture and Waste: The Creation and 
Destruction of Value. Rowman & Littlefield, 
2012, s. 9–24.
6. Se Ronnie Liljegren, Subfossila 
vertebratfynd från Skåne. Lunds universitet, 
Institutionen för kvartärgeologi, 1975, s. 8.
7. H. Wallengren, Torfmosskommissionens 
arbete, i Ymer, Årgång 27 (1907), s. 450–458; 
N. Rosen, Torfmosseundersökningar vid 

Böringesjön, i Svenska Fornminnesföreningen 
(1909), s. 348–350.
8. Christina Fredengren, ”Water politics. 
Wetland deposition of human and animal 
remains in Uppland, Sweden”, i Fornvännen, 
Vol. 111 (2015).
9. Christina Fredengren, ”Becoming Bog 
Bodies. Sacrifice and politics of exclusion, as 
evidenced in the deposition of skeletal remains 
in wetlands near Uppåkra”, i Journal of 
Wetland Archaeology 17 (2018).
10. Christina Fredengren, ”Personhood of 
Water. Establishing relationships with water 
through depositions of bodies and things”, i 
Current Swedish Archaeology 2018 (under 
tryckning).
11. Melanie Giles, A Forged Glamour: 
Landscape, Identity and Material Culture in 
the Iron Age. Windgather Press, 2012.
12. Christina Fredengren, ”Deep time 
enchantment. Bog bodies, crannogs and other 
worldly sites at disjunctures in time”, i World 
Archaeology, Vol. 48:4 (2016), s. 482–499.
13. Christina Fredengren, ”Nature:Cultures. 
Heritage, sustainability and feminist 
posthumanism”, i Current Swedish 
Archaeology, Vol. 23 (2015), s. 109–130.
14.  Karen Barad, ”Quantum entanglements 
and hauntological relations of inheritance: dis/
continuities, spacetime enfoldings, and 
justice-to-come”, i Derrida Today, Special 
Issue: Deconstruction and Science, Vol. 3:2, 
s. 240–268.

15. Som påpekats av Karin Sanders i Bodies 
in the Bog and the Archaeological 
Imagination, University of Chicago Press, 
2009, och i Fredengren, ”Deep time 
enchantment” (se not 12).
16. Se Jane Bennett, Vibrant Matter: A 
Political Ecology of Things, Duke University 
Press, 2010.
17.  Deborah Bird Rose, ”Anthropocene 
Noir”, i People and the Planet 2013 
Conference: Transforming the Future. RMIT 
University, Melbourne, Conference 
Proceedings 2013, s. 7.
18. ”Arctic wetlands: time bomb or saving 
grace?” (se not 3).
19. Michelle Bastian & Thom van Doreen, 
”The New Immortals: Immortality and 
Infinitude in the Anthropocene”, i 
Environmental Philosophy, Vol. 14:1 (2017), 
s. 1–9.
20. Val Plumwood, ”Shadow Places and the 
Politics of Dwelling”, i Australian Humanities 
Review 44 (2008), s. 139–150, här 139–141.
21. Naomi Klein, Det här förändrar allt. 
Kapitalismen kontra klimatet. övers. Thomas 
Andersson, m.fl. Ordfront, 2015.
22. Hugo Reinert, ”Sacrifice”, i 
Environmental Humanities, Vol. 7 (2015), s. 
255–258.


