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Abstract
Violence and water. Wetland sacrifice at Skedemosse in the Iron Age.

This thesis examines the wetland sacrifices that were performed in Northern Europe in the Iron Age. Skedemosse on central 
Öland is the largest wetland sacrifice in Sweden and was the site of a cult which sacrificed animals and humans. Between the late 
second century and well into the fifth century the place was also used for large sacrifices of military equipment. New radiocarbon 
dates has shown that the place functioned as a ritual place from the Pre Roman Iron Age and into the Late Viking Age.
Both in the Iron Age and later wetlands seem to have been both venerated and feared and the thesis discusses why this came to be, 
and how it can be seen in the archaeological material.

A smaller part of the sacrificial site of Skedemosse was selected for a closer study and it was possible to establish several deposi-
tions which appear to have been treated slightly different from each other. 

The investigations of the animal sacrifices have focused on the horses as they are the most common animal. The horse was an 
important mythological animal in the Iron Age and they were equally important in the cult. The horses in Skedemosse were eaten 
in ritual meals, and it is possible that some of them took part in ritual races along the ridge east of the former lake.  Such races 
were called skeið and the name Skedemosse may be derived from this word.

Skedemosse is also rare because the remains of ca 38 people have been found in it. Some of these people have suffered a violent 
death. They are compared to other bog bodies from northern Europe and the follow a similar pattern to those; In the Pre Roman 
Iron Age mainly women and children were sacrificed and after the first century AD mainly men ended up in the lake.

Keywords: Öland, Iron Age, wetland sacrifice, weapon sacrifice, animal sacrifice, horses, rituals, bog bodies, human sacrifice.



Innehåll
Förord  _____________________________________________________________________________ 5

Kapitel 1. Introduktion ________________________________________________________________ 6
1: 1 Syfte och frågeställningar ____________________________________________________________________6
1: 2 Kort historik över arkeologisk forskning kring våtmarker ____________________________________________7
1: 3 Några diskussionspunkter i de senaste årens forskning _____________________________________________8
1: 4 Fynd av vapen och fynd av annat ______________________________________________________________9

Kapitel 2. Skedemosse _______________________________________________________________ 10
2: 1 Skedemosses omgivningar och utgrävningshistoria _______________________________________________10
2: 2 Fyndspridning. Referat av det tidigare publicerade materialet _______________________________________11
2: 3 Geologiska strukturer som kan vara av intresse för de arkeologiska fynden ____________________________16
2: 4 Sammanfattning __________________________________________________________________________16

Kapitel 3. Ritualteori _________________________________________________________________ 18
3: 1 Kort ritualteoretisk resumé __________________________________________________________________18
3: 2 Ritual och religion _________________________________________________________________________18
3: 3 Våld, aggression och blodiga offer ____________________________________________________________21
3: 4 Sammanfattning __________________________________________________________________________22

Kapitel 4. Fakta och föreställningar om våtmarker __________________________________________ 24
4: 1 Våt mark ________________________________________________________________________________24
4: 2 Misaquaterrism ___________________________________________________________________________25
4: 3 Monster i mossen _________________________________________________________________________26
4: 4 Våtmarksfolklore __________________________________________________________________________30
4: 5 Gudarna i Rieth ___________________________________________________________________________32
4: 6 Att binda och kontrollera ____________________________________________________________________35
4: 7 Sammanfattande diskussion _________________________________________________________________37

Kapitel 5. En studie av ett fyndrikt område vid Skedemosses östra strand _______________________ 39
5: 1 Närmare presentation av området på fälten 1:14, 1:12 och 1:5 A öst _________________________________39
5: 2 En nedgrävning på landtungan vid x 265 y 433 __________________________________________________41
5: 3 Trärester ________________________________________________________________________________45
5: 4 Ett åttonde bälte? _________________________________________________________________________46
5: 5 Bestämningar och dateringar av föremål från fält 1:14, 1:12 och 1:5 A öst _____________________________47
5: 6 Benfynden ______________________________________________________________________________ 54
5: 7 Sammanfattande diskussion _________________________________________________________________55

Kapitel 6. Hästoffer __________________________________________________________________ 58
6: 1 Datering och spridning av hästbenen i Skedemosse_______________________________________________58
6: 2 Ålder, storlek och kön hos hästarna i Skedemosse ________________________________________________59
6: 3 Sena våtmarksoffer________________________________________________________________________60
6: 4 Ett hästhuvud fäst på en stång? ______________________________________________________________61
6: 5 Hästen som mytisk symbol under jänråldern ____________________________________________________62
6: 6 Hästen som måltid ________________________________________________________________________65
6: 7 Hästkapplöpningar och hingsthetsningar _______________________________________________________70
6: 8 Förekomst av spatt hos hästarna i Skedemosse__________________________________________________72
6: 9 Diskussion om hästoffrens betydelse och riutalens förändring över tid ________________________________74
6: 10 Sammanfattning _________________________________________________________________________76

Kapitel 7. Människooffer ______________________________________________________________ 77
7: 1 Inledning ________________________________________________________________________________77
7: 2 Mosslik, papperslik och helt imaginära lik _______________________________________________________77
7: 3 Tacitus och teorierna om straff, offer och straffoffer ______________________________________________77
7: 4 De döda i mossen. Förklaringar till tabellerna ____________________________________________________79
7: 5 Oberdorla _______________________________________________________________________________81
7: 6 Levänluhta och Käldamäki __________________________________________________________________83
7: 7 Andra platser med möjliga människooffer _____________________________________________________ 84
7: 8 Skedemosse _____________________________________________________________________________86
7: 9 Avslutande diskussion ______________________________________________________________________89
7: 10 Sammanfattning _________________________________________________________________________91

Kapitel 8. Skedemosse och järnålderns våtmarksoffer. Ett försök till syntes. _____________________ 92

English summary ____________________________________________________________________ 96

Litteratur _________________________________________________________________________ 100

Appendix _________________________________________________________________________ 106

Kartor ___________________________________________________________________________ 114





5Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Anne Monikander 2010

Good, Sweet, Honey, Sugar-candied READER.
Which I think is more than any one has call´d you yet. I 
must have a word or two with you before you do advance 
into the Treatise; ´tis not to beg your pardon for diverting 
you from your affairs, by such an idle Pamphlet as this is, 
for I presume you have not much to do, and therefore are 
to be obliged to me for keeping you from worse imploy-
ment, and if you have a better, you may get you gone about 
your business: but if you will misspend your time, pray lay 
the fault upon your self; for I have dealt pretty fairly in 
the matter, and told you in the Title Page what you are to 
expect within 

(Aphra Behn: Prologue to The Dutch Lover. 1673).

När jag började på doktorandutbildningen var det med stor för-
våning jag insåg att jag var den enda i hela min bekanskapskrets 
som aldrig läste förord. Med en bakgrund i litteraturvetenska-
pen, där man mest läser skönlitteratur, har sådana för mig alltid 
framstått som helt onödiga sidor där en eller annan petimeter 
avslöjar bokens alla höjdpunkter i förväg. Så småningom förstod 
jag att förord i akademiska skrifter är helt annorlunda och dess-
utom fyller en viktig social funktion och därför gör jag härmed 
ett försök att skriva ett.

Jag vill börja med att tacka alla lärare och annan personal på 
Arkeologiska institutionen men främst min handledare Ingmar 
Jansson som alltid tagit sig tid och varit uppmuntrande. Outtrött-
ligt har han läst hur många manusversioner som helst, till och 
med sedan han gått i pension och egentligen borde ha fått göra 
något roligare. Särskilt tacksam är jag för all hjälp med att korrek-
turläsa litteraturförteckningen. Jag är likaså tacksam mot Anders 
Andrén och Anders Carlsson, vilka också har läst hela respektive 
delar av avhandlingen och kommit med råd och kommentarer. 
Dessutom vill jag tacka Torun Zachrisson som alltid tålmodigt 
lånat ut böcker, svarat på frågor och ofta kommit stickande med 
någon artikel som hon tyckt vore särskilt intressant för mig.

Jag vill också tacka alla tidigare och nuvarande doktorandkol-
legor för många intressanta och ibland arkeologirelaterade dis-
kussioner. Särskilt vill jag tacka de jag under årens lopp kommit 
att dela rum med: Sophie Bergerbrant, Ulf Fransson, Linda 
Lindwall, Jenny Nyberg och Tove Stjärna. 

Vidare vill jag tacka alla osteologer som haft tålamod med mina 
ständiga frågor: Petra Molnar, Anna Kjellström, Jan Storå, Ca-
rola Liebe-Harkort och framför allt Ylva Telldahl som gjort nya 
osteologiska analyser på hästbenen från Skedemosse. 

Kerstin Lidén, Lena Holmquist, Maria Wojnar-Johansson och 
Kjell Persson på Laborativa forskningslaboratoriet vill jag tacka 
för att de har hjälpt mig när jag fått svårigheter med kartor 
och andra konstiga teknikaliteter. Jag vill också tacka Magnus 
Enquist och Gunnel Ekroth för hjälp med att hitta litteratur 
och Thorsten Sjøvold och Olof Sundqvist för att de via e-mail 
delat med sig av sina expertkunskaper, liksom Jan Risberg gjort 
muntligen. 

Sedan vill jag tacka Lotta Fernstål och Charlotte Hedenstierna-
Jonsson för hjälp med att plocka fram föremål ur det enorma 
Skedemossematerialet i Historiska Muséets magasin, samt 
Leena Drenzel som hjälpt till i benmagasinen. 
Dessutom vill jag tacka Tim Olsson för att han vänligen lät 
mig ta del av C14-dateringarna av människorna från Skede-
mosse långt innan de publicerades. Jag vill också tacka Kristin 
Bornholdt-Collins som språkgranskat och Per Mellberg som satt 
boken, samt Mats Burström som snabbt och effektivt riggade 
ihop betygskommittén och Annika Mobacker som tog hand om 
allt ekonomiskt traggel.

 Jag vill även tacka alla trevliga människor jag under årens lopp 
ätit lunch med i Wallenberglaboratoriet. Slutligen vill jag tacka 
mina föräldrar för att de stått ut med mig, skjutsat omkring mig 
och utfodrat mig. Min mormor tackar jag i största allmänhet och 
min bror Christoffer för att han satte Silverhinden och Megasen 
på plats. Så här i efterhand är det ju tydligt att en avhandling 
egentligen bara är ett ovanligt tidsödande grupparbete.
 
Allra sist vill jag också uttrycka min tacksamhet till följande 
stiftelser som under arbetets gång har bidragit till avhandlingens 
försörjning: Berit Wallenbergs stiftelse, Helge Ax:son Johnsons 
stiftelse, John och Johanna Håkanssons Understödsstiftelse, E 
& H Rhodins stiftelse, Birgit och Gad Rausings stiftelse för 
humanistisk forskning.

Avhandlingen har tryckts med bidrag från Berit Wallenbergs 
stiftelse och Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk 
folkkultur. Dessutom har Greta Arwidssons fond bidragit till 
renritning av kartor.
                                                                              

Stockholm i april 2010
Anne Monikander

                   

Förord
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1: 1 Syfte och frågeställningar
Det som kallas offermossar var under den tid de användes som 
kultplatser för det mesta sjöar. Rituella nedläggningar har också 
skett i åar och floder, vid strandkanter, samt naturligtvis i äkta 
mossar om de varit blöta nog. Som kommer att synas så små-
ningom är det som gör offermossar och strandkanter så speciella 
just det faktum att de är på en gång vatten och fast mark. I det 
följande talar jag därför om våtmarker och våtmarksoffer som 
ett övergripande begrepp som innefattar alla dessa typer av 
platser.

När jag för ett antal år sedan påbörjade detta avhandlingsarbe-
te var min målsättning att få en mer ingående förståelse av vad 
som tilldragits sig vid Skedemosse under den tid då platsen var 
ett kultcentrum. Allt eftersom arbetet framskred insåg jag att det 
fanns mängder av saker jag först måste ta reda på, vita fläckar på 
våtmarksforskningens kartor. 

En av dessa var den skenbara tudelningen mellan så kallade 
vapenoffer och så kallade fruktbarhetsoffer. Vapenoffer klassi-
ficeras efter sitt innehåll, det vill säga rester av härutrustningar, 
och kan bestå av spjut, svärd, sköldar, remtyg och mer person-
liga ting som kammar och mynt. Fruktbarhetsoffren har istället 
kommit att definieras efter vad arkeologer och religionshistori-
ker ansett vara deras syfte, nämligen god äring och fruktsam-
het för djur och människor. De består av jordbruksredskap och 
jordbruksprodukter som lin, krukor med matvaror eller rester av 
husdjur. Även offrade människor och mer eller mindre figura-
tiva träbeläten brukar räknas hit. I praktiken överlappar de båda 
kategorierna dock en smula, eftersom offrade hästar, vagnar och 
båtar även finns i vapenoffren. Här brukar de tolkas som härens 
fortskaffningsmedel eller rester av trossen medan de, om de hit-
tas i ett så kallat fruktbarhetsoffer, brukar knytas till gudomar 
som Nerthus.

Skedemosse anses vara speciellt i våtmarkssammanhang ef-
tersom här finns lämningar både av vapenoffer och av djur- och 
människooffer. Studerar man materialet från de klassiska nord-
europeiska våtmarksoffren litet noggrannare finner man dock 
att denna materialkombination finns i flera av dem. Detta har 
emellertid inte problematiserats särskilt ingående.

Under mina forskarstudier har jag även insett att vad jag be-
traktat som en tämligen harmlös naturtyp under århundraden 
ansetts som ytterst suspekt, snudd på ondskefull, och att denna 
syn på våtmarker levt kvar långt in i modern tid. Allt eftersom 
jag började se spår av detta synsätt långt bak i förhistorien bör-
jade jag misstänka att det till och med har del i den ovan om-
nämnda uppdelningen av vapenoffer och fruktbarhetsoffer och i 
den moderna våtmarksforskningens utveckling.

Till en del har denna uppdelning även sin grund i att den mesta 
våtmarksforskningen hittilldags relativt oreflekterat funnit sva-
ret på frågan varför vapenoffer skett hos författare som Caesar 
och Orosius, vilka levde ca 100 f. Kr. respektive ca 500 e. Kr. och 
vilkas relevans för Nordeuropa får betraktas som tämligen be-
gränsad. Istället för att spekulera över varför vapenoffren skett 
har forskningen inriktat sig på typologisering av det fantastiska 
fyndmaterialet och i förlängningen bestämningen av den armé 
det tillhört.

Sedan J. J. A. Worsaae 1865 formulerade förklaringen att det 
rör sig om ett tackoffer har den religionsvetenskapliga forsk-
ningen gått framåt med stormsteg och vad Worsaae såg som en 

slutgiltig förklaring måste nu ses som början på en ny fråga. Va-
penoffren kan visserligen vara tack för en seger, men man måste 
också fråga sig varför detta tack var nödvändigt och hur det kom 
sig att de ägde rum i de våtmarker som sedan länge varit heliga 
platser.

Forskningen har heller inte varit särskilt intresserad av ben-
materialet i vapenoffren annat än för att konstatera att hästen var 
ett heligt djur under järnåldern och att den och de andra djurar-
terna ingått i rituella måltider vid offerceremonierna. Även dessa 
två fakta måste ses som nya frågor som bör problematiseras.

När det gäller forskning kring människor som hittats i våtmar-
ker har både populär och vetenskaplig sådan varit ganska inrik-
tad på de så kallade mossliken, kroppar med bevarade mjukdelar 
som dels kan ge oerhört detaljerad information om dåtidens lev-
nadsmönster, kostvanor etc., dels är fascinerande eftersom man 
kan se deras ansikten. Emellertid beror detta endast på beva-
ringsförhållanden och det finns minst lika många fynd i mossar 
av människor som endast är bevarade som skelett. Så är fallet 
med de lämningar av ca 38 personer som hittats i Skedemosse. 
För att förstå varför de hamnat där måste man både jämföra dem 
med deras mera välbevarade olycksbröder och med andra ske-
lettfynd som gjorts i samband med andra offerfynd i våtmar-
ker.

Den senaste utgrävningen av Skedemosse, Raä 171:1, Gärds-
lösa sn, Öland, skedde på 1960-talet och publicerades kort där-
efter. Redan då stod det klart att Skedemosse var det största 
vapenofferfyndet som gjorts i Sverige, helt i paritet med de då 
kända fyra stora i Danmark. Dessutom visade fynden av djur- 
och människoben att Skedemosse jämsides med vapendeposi-
tionerna fungerat som centrum för en mindre krigisk kult, vilket 
skiljer denna plats från de danska (Hagberg 1967 a + b; Boess-
neck et al. 1968; Beskow-Sjöberg 1977). Sedan 1960-talet har 
det skett oerhört mycket inom våtmarksforskningen. De två se-
nast upptäckta danska krigsbytesoffren, Ejsbøl och Illerup Ådal, 
har publicerats vilket bland annat gjort det möjligt att precisera 
dateringen av föremålen från Skedemosse. Dessutom har nya 
undersökningar gjorts på tidigare kända platser som Nydam och 
Finnestorp. Även den arkeologiska och religionsvetenskapliga 
teoribildningen har genomgått stora förändringar under dessa 
dryga fyrtio år. Eftersom Skedemosse är det största kända va-
penofferfyndet i Sverige borde det kunna ge svar på många frå-
geställningar om relationerna med kontinenten under järnåldern 
och den norröna religionens förändring och det är därför viktigt 
att ta upp platsen och materialet igen.

Efterhand har alltså följande frågeställningar utkristalliserat 
sig:

Hur förhåller sig de så kallade fruktbarhets- och vapenoffren 
till varandra?
Hur har man sett på våtmarker under förhistorisk och senare 
tid, och hur har detta påverkat forskningen?
Varför har vapenoffren skett och varför har de skett i just 
våtmarker?
Vad betydde hästen och de övriga djuren och varför behand-
lade man dem som man gjorde i offren?
Vad betydde de offrade människorna i Skedemosse och på 
andra platser och varför behandlade man dem som man 
gjorde i offren?

Kapitel 1: Introduktion
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Dessa frågeställningar har naturligtvis Skedemosse som sin 
fokus men åtskilliga andra våtmarker kommer att tas med i 
analysen.

Jag ska härnäst göra en kort forskningshistorisk summering 
och en allmän genomgång av Skedemosses utgrävningshistoria 
och de olika fynden. I de två följande kapitlen diskuterar jag ri-
tualteori och företeelsen våtmarker i allmänhet. Därefter går jag 
åter mer specifikt in på Skedemossematerialet och försöker se 
hur det kan tolkas i belysning av detta.

1: 2 Kort historik över arkeologisk forskning 
kring våtmarker
Fynd av forntida föremål i våtmarker har förmodligen gjorts lika 
länge som det funnits arkeologi men det var inte förrän i mitten 
av 1800-talet som de började väcka något större intresse. Då 
grävde Conrad Engelhardt ut flera av de nu så berömda danska 
och nordtyska mossarna, och publicerade de häpnadsväckande 
fynden i flera volymer med fantastiska teckningar av R. Petersen 
och Magnus Petersen (Engelhardt 1863, 1865, 1867, 1869). 

Engelhardt diskuterar om vapenfynden kan vara rester efter 
slag men baserat på att de är sorterade, mycket mer förstörda 
än vad som skulle vara fallet efter vanlig användning samt inte 
minst på grund av frånvaron av stupade kommer han fram till 
att så inte kan vara fallet (Engelhardt 1863: 14 f.). Hans nästa hy-
potes är att ett invandrande folkslag gömt undan sitt krigsbyte 
medan de var upptagna av nästa slag, men han finner detta osan-
nolikt eftersom samma sak skett på så många platser ungefär 
samtidigt och ingen har någonstans återvänt och samlat upp det 
undangömda (Engelhardt 1863: 17, 75).

”Grundene til Mosefundenes Nedlægning ere saaledes endnu 
gaadefulde, og det maa forbeholdes fremtidige Undersøgelser 
at udfinde sikkrere Resultater” anmärker han (Engelhardt 1863: 
17).

Både Engelhardt och J.J.A.Worsaae menade att det rörde sig 
om en enda nedläggning i varje mosse. Worsaae ansåg att va-
penofferfynden härstammade från stora nedläggningar av en 
segrande lokalbefolkning. Han var också den förste som gjorde 
kopplingen mellan vapenfynden och de skildringar av vapenof-
fer som ges i antika källor som Julius Caesar (Worsaae 1865: 57 
f., 1868: 11 f. Caesar 1963: Bok 6, Kap. 17). I den senare utkomna 
boken om Vimosefyndet, Allese sogn på Fyn, ansluter sig även 
Engelhardt till denna tolkning (Engelhardt 1869: 5).

Genom att också Johannes Brøndsted i sitt stora verk Dan-
marks Oldtid stödde denna teori fick den mycket stor sprid-
ning och blev med tiden helt förhärskande inom forskningen 
(Brøndsted 1960: 208 ff., först publ. 1938-40). Brøndsted mena-
de att sedvänjan med krigsbytesoffer sträckte sig mellan 100 och 
600 e. Kr. men han var medveten om att fynden kunde ha olika 
datering i de enskilda mossarna (Brøndsted 1960: 208 ff.). 

I en kort artikel från 1936 lade dock Herbert Jankuhn fram en 
annan tolkning för Thorsbergfyndet i Sønder-Brarup i Angeln. 
Han påpekar där att fyndförhållandena i mossen motsäger upp-
fattningen om en enstaka nedläggning och menade att fynden 
bestod av många små offer som företogs med jämna intervall 
på en helig plats. 

Wir haben in diesem Moorfund also nicht ein einmaliges 
Siegesopfer vor uns, sondern ein Heiligtum, in dem über drei 
oder vier Jahrhunderte hinweg Opfer niedergelegt wurden, 
und zwar nach einer Sitte, wie sie schon in der jüngeren 
Steinzeit bekannt war und bis in das Mittelalter hinein 
herrschend blieb (Jankuhn 1936: 202).

Närvaron av lantbruksredskap och hjul, liksom av förromerska 
lerkärl som innehållit födoämnen, visar enligt honom att off-
ren inte kan ha skett till en krigsgud. Istället var Thorsberg de 
omkringboende anglernas centralhelgedom och de deponerade 
föremålen var deras egna (Jankuhn 1936: 202).

Nyare utgrävningar med modernare metoder har till en del 
vederlagt Jankuhns teori. Även i Thorsberg är vapnen antagli-
gen krigsbyte, men det är inte ett sådant utan flera från flera 
tider. Liksom Skedemosse och även andra våtmarker har Thors-
berg dessutom parallellt med dessa offer använts för en fredli-
gare kult som mycket väl kan ha varit förlagd till något slags 
stamhelgedom. 

Fram till mitten av 1900-talet talade man om de fyra stora 
mossofferfynden och menade då Thorsbjerg i Sønder-Brarup i 
Angeln, Nydam i Sottrup sogn på Jylland samt Vimose i Alle-
se sogn och Kragehul i Flemløse sogn på Fyn. 1915 upptäcktes 
även Hjortspring i Svenstrup sogn på Jylland, och 1921 grävdes 
det ut av Gustav Rosenberg (Rosenberg 1937). Det härstammar 
dock från period II av förromersk järnålder och är således myck-
et äldre än de övriga vapenofferfynden. Möjligen därför kom det 
inte att riktigt räknas in i gruppen av de fyra stora, trots att ma-
terial och fyndomständigheter är likartade.

Vapenofferfyndet i Illerup Ådal, Skanderup och Dover sog-
nar på Jylland, upptäcktes 1950 och de första utgrävningarna 
företogs av Harald Andersen mellan 1950 och 1956. Han har 
skildrat detta i Kuml (Andersen 1951, 1956). Redan när dessa 
utgrävningar avbröts visste man att det fanns mycket kvar att 
upptäcka på platsen. 

1975 återupptogs grävningarna av Jørgen Ilkjær och Jørgen 
Lønstrup och fortgick till 1985. Dessa utgrävningar utgjorde 
grunden för den genomgång och bestämning av materialet i Il-
lerup Ådal som började publiceras 1990 och som har ökat kun-
skapen om och förståelsen för också de andra stora mossfynden. 
Jørgen Ilkjaer har i dessa inte bara kunnat beräkna de anfallan-
de härarnas sammansättning och beväpning utan till och med 
kunnat föreslå varifrån de kom under järnålderns olika perioder 
(Ilkjær 1990b: 337 f., 2003: 44 ff.).

Det senast upptäckta vapenofferfyndet är Ejsbøl i Gammel 
Haderslev Landsogn på Jylland, som upptäcktes 1955, medan 
de första utgrävningarna i Illerup ännu var i full gång. Ejsbøl 
grävdes ut 1956-64 av Mogens Ørsnes (Ørsnes 1988). När gräv-
ningarna i Ejsbøl avslutades trodde man att platsen var totalut-
grävd, men vid anläggandet av en konstgjord sjö 1992 gjordes 
nya vapenfynd, en ny utgrävning gjordes 1998 och man kunde 
bara konstatera att platsen är mycket större än vad som tidigare 
antagits och att det finns mycket kvar att undersöka (Ilkjær 2003: 
52).

På båda dessa platser är således fynden ritade och inmätta 
med moderna metoder och detta har gjort det möjligt att konsta-
tera att nedläggningarna verkligen skett vid flera tillfällen men 
med mycket långa mellanrum. I Illerup har tre stora offer och ett 
mindre skett under yngre romersk järnålder och folkvandrings-
tid, och i Ejsbøl identifierade Ørsnes två nedläggningar under 
samma tid (Ørsnes 1988: 141; Ilkjær 1990b: 332 ff.). De nya un-
dersökningarna som påbörjades 1998 antyder dock ytterligare 
ett offer som hör till romersk järnålder men antagligen en aning 
senare än det tidigare kända. Dessutom hittades en vapenoffer-
plats från mycket tidig romersk järnålder (Ilkjær 2003: 52).

Modern forskning har alltså löst frågan om huruvida det rörde 
sig om enstaka stora nedläggningar eller små periodiska med ett 
slags kompromiss: det har visserligen skett flera offer men varje 
nedläggning har varit tämligen omfattande och de har ofta skett 
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med mycket långa mellanrum. Nedläggningarnas art, det fak-
tum att de är sorterade och att de har utsatts för rituell destruk-
tion verkar bekräfta de antika uppgifterna om tackoffer efter en 
vunnen seger. 

Med hjälp av ingående studier av fyndmaterialet har Jørgen 
Ilkjær lyckats identifiera de besegrade arméernas ursprungsom-
råde i olika tider. Under det första århundradet e. Kr. kom de från 
Nordeuropa, under första hälften av 200-talet kom den största 
mängden från nuvarande Sydnorge och Västsverige medan de 
under 200-talets andra hälft till och med det tidiga trehundrata-
let kom från Mälardalen och norra Svealand (Ilkjaer 1994, 2000; 
Lund Hansen 2003:88). Det är denna sista anfallsvåg som enligt 
Ilkjaer också har avsatt en del av vapenoffren i Skedemosse.

Denna syn på vapenoffren har kommit att bli dominerande. I 
den nya Danmarks Oldtid beskrivs hur det under de första år-
hundradena e. Kr. kom vågor av organiserade anfall som drab-
bade främst Östra Jylland och Fyn. Det var hövdingadömen i 
västra delen av den skandinaviska halvön, som angrep nuva-
rande Danmark där den starkaste federationen av stammar un-
der sent 100-tal hade sitt centrum i Himlingøje. Under 500-talet 
flyttades krigszonen till Östersjöregionen där de mellansvenska 
hövdingadömena nu växte sig starka. Efter att ha slagit tillbaka 
ett fientligt angrepp offrade man den besegrade härens vapen 
och utrustning i en helig mosse. Av de drygt 50 kända mossoff-
ren är vart och ett spåren av ett utkämpat slag (Jensen 2003: 507 
ff.).

Denna tolkning behöver dock problematiseras och nyanse-
ras. Exempelvis ger den ingen förklaring till att de anfallande 
arméerna vänt sig mot just nuvarande Danmark, och inte lika 
gärna Brittiska öarna eller Polen, vilka ju geografiskt sett måste 
ha varit lika attraktiva. Inte heller förklaras varför man just i 
Sydskandinavien funnit det nödvändigt att göra dessa stora of-
fer, och ingen annanstans. På något sätt skiljde sig samhället här 
från andra, som inte ägnade sig åt denna form av storartad rituell 
destruktion i våtmarker. Vidare har den i sig riktiga bestämning-
en av härarnas ursprungsområden lett till ingående undersök-
ningar av exakt hur många beridna ”officerare” med utrustning 
i silver som gått på hur många fotsoldater med enklare metaller i 
sin utrustning. Även om detta kan vara intressant, säger det ing-
enting om varför allas utrustning hamnade i mossar. Vi vet inte 
ens om det är de ihjälslagnas vapen som finns där, eller sådana 
som tappats under flykten. Inte heller varför det var omöjligt att 
återanvända dem, åtminstone i omsmält form.

Och om en del av vapnen i Skedemosse nu härstammar från 
Mälardalen, varför anfölls Öland? Orkade hären inte hela vägen 
fram till Danmark, eller slog de till på tillbakavägen, efter att re-
dan ha blivit besegrade en gång? Och vad hände om anfallarna 
faktiskt vann? Det förefaller osannolikt att dessa välorganisera-
de, starka hövdingadömen alltid besegrades, och trots detta hela 
tiden kom tillbaka och anföll igen. Inte heller förklaras varför de 
heliga mossarna var heliga.

Det faktum att så lång tid som hundra år ibland har gått mel-
lan deponeringarna tyder också på att våtmarken levde som he-
lig plats i den omgivande befolkningens medvetande även under 
fredstider. Efter långa perioder av lugn, då dylika offer inte be-
fanns vara av nöden, kunde de återvända till exakt samma plats. 
Närvaron av stående pålar och stolpar i både Illerup och Ejs-
bøl antyder att platserna kan ha varit tydligt utmärkta (Andersen 
1956: 12; Ørsnes 1988: 139).

Somliga våtmarker verkar också ha varit i bruk både före, ef-
ter och emellan vapenoffren för en kult som avsatt spår i form 
av bland annat djur- och människoben, lerkärl och träföremål. 

Eftersom dessa sällan hittas i vapnens omedelbara närhet, anses 
de inte höra samman med dessa och det är också lätt att förbise 
dem vid tolkningar av våtmarken som helhet.

När det sedan gäller de så kallade mossliken, har dessa näs-
tan blivit ett forskningsämne för sig. De första kända mossliken 
kom i dagen redan under 1700-talet men dessa är naturligtvis 
inte bevarade och alla uppgifter om dem måste betraktas med en 
viss skepsis. Under denna tid väckte mosslik visserligen ibland 
uppmärksamhet i forskningsvärlden och vad som ofta hände då 
var att de styckades upp och skickades i bitar till olika ”veten-
skapsmän”. Det mest kända exemplet är kvinnan från Bareler 
Moor som hittades 1784 och av vilken idag endast huden på hö-
gra delen av bröstkrogen är bevarad. Det vanligaste var dock 
att de gavs en kristen begravning på närmaste kyrkogård. Inte 
förrän i slutet av 1800-talet började man inse vilket värdefullt 
forskningsmaterial dessa kroppar utgjorde, och liksom vapen-
offerfynden tolkades de med hjälp av antika författare. I mossli-
kens fall är det Tacitus berömda yttrande i kap. 40 av Germania 
om ignavos et imbellos et corpore infames ”slöa och okrigiska 
och till kroppen skändliga” som fortfarande är den mest debat-
terade tolkningen.

1: 3 Några diskussionspunkter i de senaste 
årens forskning
De stora vapenofferfynden hör alltså, med undantag för Hjort-
springfyndet, hemma i tiden 1-500 e. Kr. Detta har gjort att den 
traditionella våtmarksforskning som inriktat sig på dessa haft 
mindre intresse för tiden före och efter denna period.

Charlotte Fabech formulerade 1991 den välkända och ofta 
använda teorin att våtmarksoffer hör hemma främst i romersk 
järnålder, men upphör omkring år 500 då kulten tas över av den 
framväxande aristokratiska eliten och flyttar in i dess hallar. 
Hon menar också att de tidigare offren av militärutrustning och 
människor var kollektiva medan offren av djur, keramik, trästa-
tyer och små föremål var individuella. Denna individuella kult 
utvecklades sedan till att bara omfatta föremål av ädelmetall och 
slutligen förlades den till kristna kyrkor, ursprungligen byggda 
av stormän (Fabech 1991: 284 ff.; 288 Fig. 3; 299 Fig.11). 

Som Lotte Hedeager påpekar har denna teori, trots att den är 
brett accepterad inom arkeologin, aldrig blivit systematiskt tes-
tad (Hedeager 1999: 230). Hon visar flera exempel på att depo-
sitioner av vapen och värdeföremål i våtmarker fortsätter även 
senare. Vikingatida depositioner påminner om de folkvand-
ringstida genom att de liksom dessa framför allt sker på platser 
som kan betraktas som marginella eller gränser medan de efter 
800-900-talen sker mera centralt i bebyggda områden. Enligt 
Hedeager sker förflyttningen från våtmark till bebyggelse sna-
rare på 1000-talet e. Kr. (Hedeager 1999: 238 ff.). 

By placing the migration period hoards in a wider chro-
nological context including the middle ages, it has become 
clear that the character of the hoards changes dramatically 
around AD 1000, both regarding contents and ways of depo-
sition. From now on the hoards are clearly connected to the 
”settlement areas” (the early towns) and to the ”central cult 
places” (the church and the churchyard) consisting solely 
of coins. These results correspond very well with Fabech ś 
model (Hedeager 1999: 239).

Torun Zachrisson skriver i sin avhandling (1998) om vikingatida 
ädelmetalldepåer i Gästrikland och Uppland. Vikingatid definie-
rar hon i detta sammanhang som perioden 800-1100 (Zachrisson 
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1998: 62). Hon menar att dessa depåer haft en likartad funktion 
som runstenarna för att markera en släkts närvaro i landskapet 
och dess äganderätt till odaljorden, men att traditionen anknyter 
till den äldre med depositioner av metallföremål i våtmark. 

I vissa fall ansluter en ägogräns dit en silverdepå kan knytas, 
till en naturlig gränsformation i landskapet, som våtmark 
eller vatten. Går det då att bestämma vad som är över-
ordnat, gränsen eller våtmarken? Är det fel att se gränsen 
och våtmarken/stranden i ett antingen - eller - förhållande 
till varandra? Det finns depåfynd som enbart tycks vara 
förknippade med våtmark och strandzon utan att ansluta 
sig till någon historiskt känd gräns. Ska man uppfatta det 
som att inte bara gulddepåerna utan även silverdepåernas 
fyndplatser anknyter till den gamla traditionen att deponera 
föremål i våtmark och vatten? (Zachrisson 1998: 121 f.).

Zachrisson redogör för Fabechs teori och skriver sedan: ”Inte 
bara de uppländska och sörmländska gulddepåerna, utan även 
guldfynd i Skåne och Halland visar att guldet fortsatt depone-
rats i vatten, eller vid vattenbryn. Den traditionsförändring som 
Charlotte Fabech spårat i Sydskandinavien, främst Danmark 
tycks alltså ha sett annorlunda ut i åtminstone Mellansverige” 
(Zachrisson 1998:118). 

Birgitta Hårdh räknar från olika delar av Skandinavien samt 
Tyskland upp flera exempel på vikingatida guldfynd framkom-
na i vatten eller i strandkanten och konstaterar att trots att silver 
är den vanligare metallen under vikingatid är guld vanligare i 
fynd med anknytning till vatten. Kanske ansågs guld lämpligare 
till offer (Hårdh 1996:132 ff.).

Hos Lotte Hedeager syns också ett ”glapp” i depositionerna 
mellan 550 och 800 e. Kr. (Hedeager 1999: 238, Fig. 4). För-
vånande nog verkar ingenting alls ha deponerats under 250 år 
och om detta stämmer skulle det mycket väl kunna förklara var-
för Fabech ansåg att deponeringarna upphör omkring 500 e. Kr. 
Frågan är om man då verkligen kan hävda kontinuitet och inte 
snarare återvändande/återbrukande?

I Kuml 2004 skriver Julie Lund om vikingatida vapenoffer 
i våtmarker. Hon menar att detta är en obruten tradition sedan 
äldre tider som, givetvis med andra motiv, fortsätter långt in i 
medeltiden.

Et væsentligt problem med Fabechs model er dog, at såvel 
våben, smykker, værktøj som mønter fra vikingetiden er 
fundet i vådbund. For våbnene fortsætter dette fænomen 
ind i middelalderen. Hvis disse fund er udtryk for rituelle 
deponeringer, stemmer de således ikke overens med Fabechs 
model (Lund 2004: 198).

Lund fortsätter sedan med att redogöra för olika vikingatida 
fynd av vapen och andra värdeföremål i åar och våtmarker och 
visar att dessa näppeligen kan ha en profan förklaring. Hon ger 
också olika förklaringar på vad dessa deponeringar kan ha haft 
för betydelse för folk under olika perioder (Lund 2004: 199 ff.). 

Även i Storbritannien finns exempel på vikingatida depositio-
ner i vattendrag. Ett exempel är från Skerne, nära floden Hull 
i Yorkshire. Där hittades rester av en vikingatida pålbro som-
maren 1982. I vattnet och flodbädden under bron hittades både 
verktyg, vapen och djurben (Dent 1984: 253).

An iron sword, still in its wooden sheath, was found with a 
spearhead on the same horizon as the adze, and this implies 

that the metalwork was deliberately thrown into the water. 
A score of animal skeletons from the silts around the bridge 
included only one with evidence of slaughter: a horse with 
a pole-axe wound in the forehead. Horses, cattle, dogs and 
sheep were among the animals represented, and again it is 
significant that none of these bones showed signs of butche-
ring for consumption (Dent 1984: 253).

Benen kan alltså inte vara måltidsrester och det faktum att de 
tillsammans med metallföremålen placerats vid en plats som 
kan anses som farlig och gränsöverskridande pekar också på att 
de är rester av offer.

1: 4 Fynd av vapen och fynd av annat
Redan under Engelhardts utgrävningar antecknades sorgfälligt 
även risbuntar, trä med bearbetningspår, krukskärvor och ben. 
Dessa finns givetvis med även i rapporterna från Ejsbøl och 
Illerup men eftersom grävningarna där hade som sina huvud-
sakliga frågeställningar att tidsbestämma föremålen och klara 
ut frågan om nedläggningarnas förhållande till varandra, har de 
kommit lite i bakgrunden till förmån för föremål som är lättare 
att datera (och glänser mer). Även senare forskning har varit mer 
intresserad av att bestämma de deponerade härutrustningarnas 
proveniens och förhållande till samhället i stort, och fynd av 
jordbruksföremål och ben i samband med vapenoffren har blivit 
litet styvmoderligt behandlade.

Kanske är detta vad som lett till den skenbara tudelningen 
mellan så kallade vapenoffer och så kallade fruktbarhetsoffer. 
Denna är naturligtvis en chimär eftersom fredliga offer av lant-
bruksredskap och produkter visserligen förekommer ensamma 
på offerplatser som Foerlev Nymølle (Lund 2002) och Käring-
sjön (Arbman 1945) men också hittas i samma våtmarker som 
vapenoffren. Ändå är det lätt att få intrycket att forskare som är 
specialiserade på vapenoffer inte alls bryr sig om fruktbarhets-
offer, och tvärt om. Troligen beror det helt enkelt på att man som 
forskare måste välja vad man ska koncentrera sig på, det är inte 
möjligt att fördjupa sig i allt.

Dessvärre kan man ibland också förledas att tro att det var 
olika befolkningsgrupper i forntiden som ägnade sig åt de olika 
offertyperna, något som inte heller stämmer.

En smula förbryllande är också att analysen av vapenoffren 
fortfarande i den senaste forskningen så ofta slutar med ett ci-
tat från Caesar om att offren skett som tack för segern. Harald 
Andersens uttalande om Illerup Ådal att ”Dette er ikke et tilfæl-
digt sted for en tilfældig ofring, det er en hellig plads, med ære-
frygt kendt og søgt gennem århundreder, når krigens grådige 
gud krævede løn for udført tjeneste” (Andersen 1956: 12) är fort-
farande ett giltigt exempel på en sådan tolkning.

Den religionsvetenskapliga forskningen om ritualer har för-
ändrats mycket sedan Andersen grävde i Illerup, men inom ar-
keologin har den inte alltid fått så stort genomslag. Som jag ser 
det måste ett uttalande som Andersens bli analysens början och 
inte dess konklusion. 
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2: 1 Skedemosses omgivningar och 
utgrävningshistoria
Skedemosse, Raä 171:1, ligger mitt på Öland, precis i skär-
ningen mellan Gärdslösa, Bredsättra och Köpings socknar. Den 
är dessutom belägen vid gränsen mellan Slättbo och Runstens 
härader. Det är endast den allra sydligast belägna delen, i Gärds-
lösa socken, som använts som offerplats, men bara denna del är 
ca 700 x 400 meter. På denna yta ligger fynden i stora, relativt 
osorterade hopar. De äldsta offren av djur och människor har 
med hjälp av C14-analys daterats till förromersk järnålder, runt 
ca 400 f. Kr. De yngsta benfynden är från sen vikingatid, troli-
gast från 1000-talet. Detta ger en oerhört lång användningstid, 
något som Skedemosse dock inte är ensamt om. Exempelvis har 
den tyska offerplatsen i Oberdorla i Thüringen använts under 
en lika lång period (Hagberg 1967a & b; Behm-Blancke 2002, 
2003). 

Namnet Skedemosse finns inte belagt förrän 1654 då Karl 
X Gustav började dränera den dåvarande mossen. Det skrivs 
då ”Skedemåssa”, ”Skea Måsse” och ”Skiea Mosa” (Hagberg 
1967a: 13; Pellijeff 1967: 131 ff.). Denna första dränering til-
läts dock gå tillbaka och mossen måste ha varit tämligen våt 
ganska långt fram i tiden eftersom det yngsta fyndet därifrån, 
en recent häst som C14-daterats till ca år 1700, hade pålats ner 
med en stör. Denna häst, en 25-årig hingst, som var den enda 
som hittats i anatomiskt korrekt position, har alltså inget med 
offret att göra men är intressant eftersom den visar att Skede-
mosse även i historisk tid ansågs vara rätt plats för att göra sig 
av med en död häst.

Skedemosse har heller aldrig varit någon egentlig mosse. 
Geologiskt sett var den under järnåldern en grund sjö som suc-
cessivt växte igen till ett kalkkärr. Först i början av 1800-ta-
let återupptogs dräneringen och den forna sjön är nuförtiden 
en flack sänka av fält och åkrar, genomskuren i nord-sydlig 
riktning av en flera meter djup kanal, med en rännil av vatten 
på bottnen. Nordost om offerplatsen svänger kanalen åt öster 
och leder bort vattnet genom att skära genom ancylusvallen 
(Hagberg 1967a: 13 f.). Trots detta samlas vatten på en del av 
fälten om vårarna.

Riktigt uppodlad blev mossen inte förrän under 1800-talet 
och vid sekelskiftet 1900 började de första fynden av järnföre-
mål rapporteras. Dessa föremål kom så småningom i Historiska 
museets ägo (SHM 11698, 12325, 12975, 18197). 

Under 1928 grävde Ture J. Arne en vecka på fält 1:5A och 
Karl Alfred Gustawsson undersökte de omkringliggande om-
rådena av mossen. 1930 grävde Arne också ut en liten yta på 
fält 1:14. Två år senare dök fler fynd upp norr om Arnes utgräv-
ningsyta, på fält 1:2B. Alla dessa fynd är hopslagna under tre 
inventarienummer (SHM 19290, 19855, 19856; Hagberg 1967a: 
14 ff.). I ATA finns en av Arne handskriven lista över fynd, 
men eftersom många av föremålen från dessa tidiga grävningar 
i museimagasinet saknar individuella fyndnummer är det svårt 
att relatera listan till dem. Inte heller finns någon schaktplan 
eller några närmare uppgifter om var fynden gjordes. Detta 
gör att det är svårt att placera in dessa fynd i det koordinatnät, 
som upprättades av Ulf Erik Hagberg, och att säga något om 
fyndsammanhangen. I en del fall är det dock inte helt omöj-
ligt att åtminstone sluta sig till vilket av fälten fyndet kommer 
ifrån. Under åren mellan Arnes grävningar och de stora utgräv-

ningarna under 1960-talet kom en del lösfynd in till Historiska 
museet och ett par efterundersökningar skedde (SHM 19917, 
23474, 24132).

De senaste utgrävningarna i Skedemosse utfördes av Ulf Erik 
Hagberg 1959-64 och materialet publicerades i hans avhand-
ling 1967 (SHM 26732, 27121, 27207, 27596).  Själva utgräv-
ningarna gick till så att en arkeolog inspekterade när åkrarna 
plöjdes. När något av arkeologiskt intresse kom upp i plogfåran 
avbröts jordbruksarbetet och en utgrävningsyta mättes upp och 
undersöktes på sedvanligt vis. På detta sätt kunde mossens sto-
ra areal täckas in på ett enkelt och tämligen effektivt sätt (Hag-
berg 1967a: 14 ff.).

Hela den undersökta delen av mossen är koordinatsatt och 
fynden från de delar som grävts ut är inritade på mycket detalje-
rade planer (Hagberg 1967a, Appendix II-VI). Även åtskilliga av 
de föremål som kommit upp i plogfåran är koordinatsatta med 
x- och y-värden. I den löpande fyndförteckningen i ATA finns 
även fynddjupet angivet i centimeter räknat från en höjdfix. Det 
går på detta sätt att få en mycket bra uppfattning av hur fynden 
förhåller sig till varandra. I det följande står LF för den opubli-
cerade löpande fyndförteckningen i ATA.

Trots den noggranna kontrollen av plogfåror kan det säkert 
finnas föremål kvar i mossen, dels eftersom fynden på många 
ställen låg ganska djupt, dels eftersom en del av de öländskt 
långsmala åkerparcellerna redan på 1960-talet var skogbevux-
na och inte undersöktes alls. Inte heller strandkanten längs med 
ancylusvallen där de offrande människorna måste ha uppehål-
lit sig har undersökts. Det måste dock påpekas att järnföremål 
upptagna av Ture Arne är betydligt mindre korroderade än fö-
remålen från Hagbergs grävning och eftersom ytterligare fyr-
tio år förflutit kan man fråga sig om det finns så mycket kvar av 
föremålen att upptäcka.

I samband med utgrävningarna på 1960-talet inventerades 
också mossens närområde. Nordväst om mossen antyder en 
mängd lösfynd av keramikskärvor och flintavslag förekomsten 
av en gropkeramisk plats. Sydöst om mossen finns flera fynd-
platser för slagen flinta (FMIS). 

I själva mossen upptäcktes under Hagbergs utgrävning ock-
så två fiskfällor, så kallade katsor, som kunde C14-dateras till 
bronsålder (Hagberg 1967 a: 91). Några enstaka neolitiska flint-
föremål har också hittats i mossen, samt 32 barkflöten och sju 
fiskekrokar av ben som väl också tillhör sten- eller bronsåldern 
(Hagberg 1967: 84 ff.). Jag har inte tänkt kommentera dem mera 
i denna bok, men eftersom inga andra föremål härstammar från 
dessa perioder och inga fiskeredskap heller hittats från senare 
tider, anser jag att de visar att sjön förmodligen inte hade någon 
speciell rituell status före den förromerska järnåldern. På den 
västra stranden hittades två härdar vilka C14-daterats till för-
romersk järnålder (F 1124, St-1361, 2250±70 BP och F 1125, 
St-1363, 2245±90 BP; Hagberg 1967a: 91). Kalibrerade blir da-
teringarna för F 1124: 392-209 calBC och för F 1125: 396-201 
calBC (min kalibrering med OxCal 4.1). Det är alltså möjligt att 
de är något sånär samtida med de äldsta daterade djuroffren i 
mossen.

De intressantaste fornlämningarna i det här sammanhanget 
är dock de boplatser som hittades i mossens närhet och som 
grävdes ut och publicerades av Margareta Beskow-Sjöberg (Be-
skow-Sjöberg 1977).

Kapitel 2: Skedemosse
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Halvannan kilometer väster om mossen ligger boplatsen i Sör-
by Tall med två bortodlade stengrundshus. Ett av dem visade sig 
vara platsen för ett solidifynd från 1800-talet (Beskow-Sjöberg 
1977: 23; SHM 3279, 3608, 4979, 5626). Mynten har blivit slagna 
under perioden 423-461 och indikerar att huset var i bruk vid 
400-talets slut. I samma hus hittades även ett rundpänne i Sa-
lins stil II, det vill säga ungefär från 600-talet (Beskow-Sjöberg 
1977: 23, 111). I övrigt ansågs båda husen vara mycket fattiga, 
eftersom få fynd av måltidsrester eller andra vardagsföremål 
gjordes. Detta kan förstås diskuteras. Troligare är att husen var 
välstädade när de övergavs eller att de övre lagren försvunnit 
under plogen.

Sammantaget kan de två husen C14-dateras till perioden 200-
700 e. Kr. (Beskow-Sjöberg 1977: 22; Monikander 2000; Fall-
gren 2006, Bilaga 1). Generellt anses stolpbyggda hus bara ha 
stått i ungefär hundra år innan de måste byggas om. Att date-
ringarna här sträcker sig över flera hundra år, samtidigt som 
stolphålen bara tycks vittna om en byggnadsfas är således ett 
problem, men inte ett jag anser mig ha utrymme att utreda här. 
Ett större område med stengrundshus som aldrig grävts ut ligger 
ca 800 meter norr om husen i Sörby Tall.

Öster om Skedemosse, på bara ca 500 meters avstånd ligger, 
den större boplatsen i Bo och ytterligare 500 meter åt öster det 
stora och välkända gravfältet vid den nuvarande Bo gård, med 
mycket rika romartida gravar. Också i Bo rör det sig om bort-
plöjda stengrundshus, med lång användningstid och flera olika 
byggnadsfaser. Tre områden med sammanlagt fyra hus banades 
av och undersöktes (Beskow-Sjöberg 1977: 25 ff.; Monikander 
2000). Boplatsen upphörde troligen vid 600-talets början då de-
lar av den blev för sumpiga för att användas. I vissa delar finns 
också spår av en äldre, förromersk användningsfas. Ett av de 
intressantaste fynden är den stensatta väg som går längs med 
kanten av boplatsen och leder mot Skedemosse. Den undersök-
tes dock inte i hela sin längd så man vet inte om den fortsätter 
ända fram till offerplatsen. I stenpackningen hittades en samling 
av 299 glas- och bärnstenspärlor från sen romersk järnålder och 
folkvandringstid (Beskow-Sjöberg 1977: 57,115 f.).

Boplatsen i Bo C14-dateras till 200-600 e. Kr. även om fynd-
materialet sträcker sig från Kristi födelse och fram till ca 700 e. 
Kr. (Beskow-Sjöberg 1977: 57; Fallgren 2006, Bilaga 1).

Både i Bo och i Sörby Tall gjordes fynd av byggnadsoffer. 
På båda platserna var det extremitetsben av får som ställts ner 
i stolphålen i helt och okokt tillstånd (Beskow-Sjöberg 1977: 20 
f., 27 ff., 121 f.).

2: 2 Fyndspridning. Referat av det tidigare 
publicerade materialet
Benfynd
Den största fyndgruppen från Skedemosse är utan tvivel ben. 
Över ett ton bärgades under utgrävningarna och då får man ändå 
räkna med att stora mängder gått till spillo under årens lopp, 
eftersom traktens bönder hade för vana att ta reda på de ben som 
plöjdes upp, och bränna dem (Hagberg 1967 b: 55).   Förutom 
de ben, om vilka man säkert kan säga att de hamnat i mossen 
genom mänsklig förmedling hittades under utgrävningarna på 
1960-talet också en mängd djurrester som antagligen hamnat i 
mossen på naturlig väg. Dessa finns redovisade dels i The Ar-
chaeology of Skedemosse 1 där Johannes Lepiksaar går igenom 
ben från fåglar, fiskar och amfibier (Lepiksaar 1967: 109 ff.), dels 
i The Archaeology of Skedemosse III (Boessneck et al. 1968). 
Det är främst stora däggdjur som kan antas ha blivit offrade och 
innan jag går över till dessa vill jag bara citera Lepiksaars sam-
manfattande kommentar om de övriga: 

Only a few fishbones (primarily of pike and one bone from 
a flounder), whose dark colour may indicate frying, together 
with three skeletons of birds (domestic fowl (F675), caper-
cailzie (F162) and possibly the whitetailed eagle in F 1006), 
may, with considerable hesitation, be regarded as possible 
remains of sacrifices or meals (Lepiksaar 1967: 127).

Det bör också påpekas att inga individer i materialet ligger sam-
lade i något så när anatomisk korrekt position. Istället ligger de 
samlade i stora benhopar med flera olika djur och arter varifrån 
de olika individerna måste plockas ihop. Det kan diskuteras om 
detta beror på att djuren deponerats i vatten och skvalpat om-
kring eller om de styckats innan deponeringen. I vissa fall tycks 
det bero på att offret styckats (Hagberg 1967 b: 55). Materialet 
är alltså ganska söndrigt och kringrört, även om det i vissa fall 
också hittades ben som låg i små, prydliga travar och alltså inte 
flyttats sedan deponeringstillfället.

Jag tänker nedan gå igenom de olika arterna var för sig med 
början från de minst förekommande. Den vanligaste arten, 
häst, behandlar jag i ett eget kapitel. När jag i det följande hän-
visar till Hagberg 1967a utan något sidnummer innebär det att 
informationen finns i fyndlistan på s. 129 ff. med vidare hän-
visningar där.

I samband med Hagbergs utgrävningar gjordes elva C14-date-
ringar av djurben. Dessa finns redovisade i tabell 1.

Tabell 1. C14-daterade djurben från Skedemosse
Fyndnummer Laboratorienr. C14-ålder BP kalibrerad kalenderålder 1σ Art
F 165 St-2574 2345±100 BP 739 BC - 231 BC nöt
F 210 b St-2575 1700±100 BP AD 220- 529 får
F 243 St-2577 1815±100 BP AD 82 - 332 får
F 334 St-2578 1645±100 BP AD 261 - 537 nöt
F 777 St-2556 2050±100 BP 192 BC - AD 54 nöt
F 1003 St-1924 1760±70 BP AD 177 - 383 nöt (kalv)
F 1003 St-1930 1760±70 BP AD 177 - 383 se ovan
F 1018 St-1977 1955±70 BP 40 BC - AD 126 svin
F 1058 St-2576 2050±100 BP 192 BC - AD 54 nöt
F 1085 St-2558 1925±100 BP 40 BC - AD 214 nöt
F 19855 St-2557 1835±100 BP AD 69 - 324 nöt

kalibrerat med OxCal v.4.1
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Tamkatt
Fynd av sammanlagt sex ben som utgör resterna av minst två 
katter gjordes i Skedemosse. En av dessa katter var en kraftig 
hankatt, de andra benen är mindre. Katter från förhistorisk tid 
och medeltid är vanligen mindre än fynden från Skedemosse, 
och det är därför möjligt att katterna är recenta. Tyvärr är de inte 
daterade ( Boessneck et al. 1968: 85 f.).

I beaktande av att fynd av katt har gjorts även i den forna of-
fersjön i Oberdorla (Behm-Blancke 2002 Taf. 106, 107), tycker 
jag inte att man helt kan avskriva möjligheten att även katterna i 
Skedemosse är förhistoriska, om än ovanligt stora.

Kronhjort
I Skedemosse fanns sammanlagt 35 ben av kronhjort som här-
stammar från ett fåtal djur, trots att de hittades på en mängd 
olika ställen. Det handlar mest om extremitetsben och horn, 
endast ett kranium finns i materialet.

Ett gott exempel på hur spridda benen kan vara är den unge 
kronhjortshanen som till större delen hittades i F 983. Ytterligare 
ben från samma individ hittades i F 8, 254, 980, 989 och 990. F 
8 är ett lösfynd från ”guldfältet” 1:10 A, de övriga fyndnumren 
kommer från ett område på ca 7 x 20 m på fält 1:2 B, norr om 
”guldfältet”. Ytterligare en hjort kunde samlas in från F 683 och 
1958, möjligen med delar även i F 116 och 777.

Alla de ovannämnda hjortbenen härstammar alltså från minst 
två, möjligen tre eller fyra individer. Alla ben har hört till kraf-
tiga handjur (Boessneck et al. 1968: 87). Att döma av hur benen 
var placerade i mossen verkar de, liksom en del av husdjurens, 
ha buntats ihop innan de sänktes i mossen. Det förklarar också 
att delar av vad som troligen är samma individ hittats så långt 
ifrån varandra. Boessneck et al. anser att detta gör att tolkningen 
som offer är den troligaste även för hjortbenen.

Förutom dessa ben finns något halvdussin lösa horn, men det 
är osäkert om dessa offrats eller om de hamnat i vattnet när le-
vande hjortar fällt dem. Kronhjorten fäller sina horn i februari-
april och om Skedemosse då var fruset bör de ha kunnat gå ut på 
isen och tappa dem. Kronhjortar lever för övrigt helst i närheten 
av våtmarker och badar gärna hela året. 

Hjortarna i Skedemosse har alla varit mycket stora exemplar 
som endast uppkommer under optimala levnadsbetingelser. 
Man kan fråga sig om de valts som offerdjur på grund av sin 
storlek, eller om jägarna på järnåldern alltid föredrog att lägga 
ner så stora djur som möjligt.

Vildsvin och tamsvin
Bara en enda knota i Skedemosse kan säkert anses komma från 
ett vildsvin. Det är ett stort, inte helt bevarat lårben från ett full-
vuxet djur (Boessneck et al. 1968: 89). Ifråga om F 19855, 1085, 
736 och 110 är det osäkert om de hör till vild- eller tamsvin. De 
är alla ovanligt stora men faller ändå inom gränsen för tamsvin. 
Även de grisar som säkert kunnat bestämmas som tamsvin är 
mycket storväxta djur och det är därför troligast att de ovan-
nämnda benen inte är vildsvin. Det är förövrigt inte känt om 
vildsvinet är inhemskt på Öland. Erik XIV jagade vildsvin på 
ön, men dessa kan ha varit utplanterade och stammen var utro-
tad i slutet av 1600-talet.

Från tamsvin hittades 805 ben på 88 olika ställen. Dessa hän-
för sig enligt MNI-beräkningar till 15 individer (Boessneck et al. 
1968: 4, Tab. 1, 71). Fyndnumren 115, 165, 271 och 1018 repre-
senterar omfångsrika komplex, de övriga benen är ströfynd. I de 
nämnda fyndnumren hittades oftast resterna av flera individer, 
ofta relativt kompletta men troligen styckade före deponeringen. 

”Mehrfach gehören Partien zusammen. Sie laβen erkennen, 
daβ es sich wieder um die Reste von Tieren handelt, deren 
Knochen alle zusammen oder zumindest in gröβeren Skelett-
partien geopfert wurden” (Boessneck et al. 1968: 73).

I F 115 hittades dock bara ett, nästan komplett (128 ben) ske-
lett av en ca ettårig galt som sönderdelats innan nedläggningen. 
Detta är utan tvivel ett tamsvin, men av en ganska primitiv typ 
och även osedvanligt stort för sin ålder jämfört med andra järn-
ålderssvin. Generellt säger osteologerna att svinen från Skede-
mosse är lika stora eller större än andra järnålderssvin från Sve-
rige (Boessneck et al. 1968: 73). Detta tyder på att de vuxit upp 
under för svin mycket gynnsamma förhållanden. De flesta svin 
offrades som ungdjur, då de var ca 1,5 år. 

Hundar
Kraniedelar av sex vuxna och en ung hund hittades i Skedemosse 
och tre av djuren har nästan kompletta skelett. En av dem är F 986, 
en medelålders och kraftigt byggd hanhund. Med en mankhöjd på 
55 cm är han den största hunden i Skedemosse, men ändå bara en 
mellanstor hund. Skelettdelarna låg i en hög tillsammans på fält 
1:2 B, den mest nordligt belägna delen av mossen. Deras ordning 
gör det sannolikt att hundens kropp styckats före nedläggningen. 
Detta gör att det är möjligt att även hunden ätits som en del av 
offerritualen (Boessneck et al. 1968: 75).

I F 947 finns delar av fyra hundar. En av dessa, den så kal-
lade F 947 a, är ett nästan fullständigt skelett som kommer 
från den minsta hunden i fyndet.  Den kan dock fortfarande 
räknas som ett mellanstort djur, men är något slankare byggd 
och mäter bara 50 cm i mankhöjd. Möjligen rör det sig om en 
tik (Boessneck et al. 1968: 75 ff.).

Skelettet F 947 b saknar stora delar av bakkroppen, nämli-
gen alla delar från korsryggen (sacrum) och nedåt, men egen-
domligt nog finns baktassarna med (Boessneck et al. 1968: 78 
f., Tab. 24).

Från de övriga fyra hundarna från Skedemosse finns delar av 
skallar men endast sporadiska bitar av det postkraniala skelettet. 
Storleksmässigt ligger dessa djur mellan de båda hundarna med 
fyndnumren 986 och 947 a, dvs. mellan 55 och 50 cm. Detta är 
inom den normala variationen för en modern ras. Det mesta ta-
lar för att dessa hundar hör till en sluten population, vare sig de 
är samtida med varandra eller härstammar från skilda århund-
raden (Boessneck et al. 1968:79).

Hundarnas kranier har liknande mått som den grå älghunden 
och jämthunden. Särskilt påminner F 986 om en gråhund efter-
som den har likadana ”stark entwickelte Stirnhöhlen”. Den grå 
älghundens mankhöjd anges efter Brinkman till 45-55 cm (Bo-
essneck et al. 1968:82). 

En ländkota från F 980 uppvisar benförändringar av den typ 
som kan iakttas vid ”Spondylose deformans”. Detta är en ålders-
förändring i ryggraden som är vanlig hos mellanstora och stora 
hundar. Om angreppet är ringa märker djuret inte av det, men 
om det förvärras och leder till sammanväxningar i en rad kotor 
blir följden en tilltagande stelhet i hundens ryggrad (Boessneck 
et al. 1968: 84). Slutligen kan anmärkas att två av kranierna, F 
986 och F 718 har fått högra sidan av pannbenet inslagen (Bo-
essneck et al. 1968: 75).

Får och getter
På grund av sedvanlig svårighet att skilja får och get i ett ben-
material, är hela 572 ben av 1572, omöjliga att artbestämma i 
Skedemosse. De är oftast skadade och fragmenterade. Eftersom 



13Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Anne Monikander 2010

antalet getben som går att bestämma är ganska få, torde de 
flesta av de ovannämnda benen härstamma från får. Enligt MNI-
beräkning av metapodier finns 60 får och enligt beräkning av 
skallar och metatarser 5 getter. Mycket unga och mycket gamla 
djur saknas i materialet. Det yngsta djuret är drygt 3 månader, 
nästa 6 månader. Ungefär hälften av djuren var under två år och 
ungefär hälften äldre än två år (Boessneck et al. 1968:60 ff., Tab. 
15 a och b).

Baggarna hade mellanstora till stora horn av den vridna vä-
durstypen, tackorna var antingen hornlösa eller hade getlik-
nande horn. Somliga individer faller mellan könstyperna vad 
gäller hornanlag vilket kan tyda på kastrerade baggar. Bland 
de vuxna djuren överväger tackor och bland ungdjuren baggar 
(Boessneck et al. 1968: 60 ff.). Förekomsten av kastrerade bag-
gar kan tolkas som att fåren hölls för kött eller ull, eftersom det 
inte finns någon anledning att utfordra vuxna handjur om det 
är mjölk man vill ha.

Fårens mankhöjd är beräknad efter standarden för Merino, en 
mellanstor fårras, och är i snitt för båda könen, samt eventuella 
kastrerade baggar 62,2 cm (Boessneck et al. 1968: 68 ff., Tab. 
28). Detta innebär att fåren i Skedemosse även enligt järnålderns 
standard var små och klent växta djur, som motsvarar de får som 
fanns i Sörby Tall vid samma tid. Av moderna fårraser liknar de 
mest ”die Heidschnucke”, en gammal utegångsras från Lünebur-
gerheden (Boessneck et al. 1968: 68 ff).

Slutligen fanns i Skedemosse minst tre vuxna och två unga 
getter. Några metatarser skulle kunna härstamma från en bock, 
men det är osäkert. Getterna är mindre än moderna lantraser och 
medelstora jämfört med andra förhistoriska getter (Boessneck et 
al. 1968: 70).

Nötkreatur
Nötkreaturen är den näst vanligaste arten i Skedemosse och 6610 
ben hittades. Benen är mer jämnt fördelade över skelettet än hos 
hästarna och hade oftare än hästbenen blivit sönderslagna för 
att man skulle komma åt märgen. MNI som beräknats på käkar, 
både över- och under-, höger- och vänsterkäkar, kommer upp i 
80 individer. Denna siffra kan dock vara tilltagen i underkant. 
Tio individer har varit under 1,5 år när de slaktades men majo-
riteten av djuren har varit mellan 1,5 och 5 år gamla. De verkar 
ha utvalts enligt samma principer som när man slaktar djur vid 
vanlig köttkonsumtion. Bland de vuxna djuren överväger kor 
(Boessneck et al. 1968: 43).

Kombinationen av huvud-, fot- och svansben som är vanlig 
hos hästarna har inte spelat någon roll hos nöten. Endast i F 228 
hittades kranie- och fotben från två djur och i F 338 och F 626 
fanns bara fotben. Möjligen har man offrat isolerade skallar av 
nöt, eftersom MNI-beräkningarna för sådana resulterar i 20 fler 
djur än dem för extremitetsben (Boessneck et al. 1968: 43).

Fyra koskelett anges vara något så när kompletta men detta 
innebär bara att en större del eller åtminstone en extremitet fö-
religger (Boessneck et al. 1968: 47). I F 1061 fanns kraniet och 
båda underkäkarna av en ko. Skalltaket är inslaget och därefter 
har kraniet halverats på längden. Av den vänstra delen av skallen 
finns bara maxilla och några molartänder bevarade. Denna ko 
har den tjockaste hornbasen av alla kor i Skedemosse. De flesta 
horn har brutits av i mossen så att bara några få kunde mätas. 
Åtta kor hade sedvanliga krumma kohorn med en omkrets vid 
basen på mellan 117,5-162 cm. Bara en sönderbruten skalle kun-
de på grund av sina kraftigare och rakare, mer koniska horn med 
säkerhet anges som en tjur. Han hade en omkrets vid basen på 
180 cm på det högra hornet och 188,5 cm på det vänstra. 

Nötkreaturen i Skedemosse har varit mellan 100 till 120 cm 
i mankhöjd, alltså små till mellanstora djur av slank till mel-
lanslank växt och de har haft förhållandevis stora horn. Denna 
mankhöjd motsvarar ungefär andra samtida kor, både i Skandi-
navien och i Mellaneuropa (Boessneck et al. 1968: 50 ff.).

Liksom en del av hästarna har en av korna haft spatt. Benen 
i hasleden, från centrotarsale till metatarsen har vuxit samman 
till en enhet (Boessneck et al. 1968: 56). Spatt orsakas av felak-
tig belastning och skulle kunna indikera att djuret använts som 
dragdjur, men det kan också bero på att korna en längre tid stått 
uppbundna utan möjlighet att röra på sig (Telldahl 2001: 43).

Förutom djuren finns i Skedemosse lämningar av ca 38 män-
niskor, av båda kön och i alla åldrar. En del av dessa bär spår av 
att ha utsatts för kraftigt våld (Gejvall 1968). Dessa människor 
har hamnat i mossen från förromersk järnålder och fram till sen 
vikingatid (se vidare kap 7 samt Olsson 2009). 

Föremålsfynd
Det som gjort Skedemosse känt är dock vapenoffren som är helt 
i magnitud med de danska vapenofferfynden. Både vapen och 
hästutrustningar och mer personliga föremål som bälten och 
kammar har deponerats här mellan ca 200-550 e. Kr.  Eftersom 
Skedemosse är ett kalkkärr är dessvärre inte bevaringsförhål-
landena de bästa för järnföremål och det har lett till att somliga 
av fynden är mycket fragmentariska. Även ädlare metaller som 
brons och silver är kraftigt anlupna. Vidare är Skedemosse en 
av de platser där föremålen vid somliga tillfällen bränts innan 
de deponerades, så trots att bevaringsförhållandena för trä är 
utmärkta finns inga bevarade spjutskaft eller svärdskidor som i 
de danska fynden. De fynd som faktiskt blivit kvar åt eftervär-
den är emellertid tillräckligt praktfulla för att visa hur rika de 
ursprungliga deponeringarna måste ha varit.

Som nämnts skedde utgrävningarna genom att marken un-
dersöktes vid plöjning och det blev snart tydligt att fastän fyn-
den fanns spridda över hela mossen, låg de flesta i stora hopar 
på några tämligen avgränsade områden. På dessa områden togs 
utgrävningsschakt upp och fynden mättes in och ritades in på 
schaktplaner. Mossen är numera jordbruksmark och uppdelad 
i många långsmala åkerparceller med olika ägare. Vid utgräv-
ningen har de olika schakten benämnts med hjälp av de moderna 
ägobeteckningarna, exempelvis ”fält 1:10 A”. På Ulf Erik Hag-
bergs karta kan man se hur de olika utgrävningsschakten ligger 
i förhållande till dem, och det är också tydligt att fyndhoparna 
sträcker sig över dessa gränser. Delvis på grund av den moderna 
uppodlingen, men även på grund av bevaringsförhållandena, är 
det inte möjligt att göra en så noggrann spridningsanalys av fö-
remålen som vore önskvärt. Olika fyndtyper och föremål från 
skilda tider ligger bredvid varandra på samma djup. Eftersom en 
tysk magisteruppsats från 2003 har gått igenom hela föremåls-
materialet från Skedemosse (Rau opubl.) har jag inte velat upp-
repa detta arbete, utan bara gjort en närstudie av ett begränsat 
område av mossen, den fyndhop som sträcker sig över de mo-
derna fälten 1:14, 1:12 och 1:5 A öst.

För att ändå ge dem som inte alls är bekanta med vapnen i 
Skedemosse lite bättre förståelse av dem, tänkte jag här göra en 
allmän genomgång av föremålsfynden, deras datering och hur 
de fördelar sig i mossen.

Skedemosse definieras ju ofta som ett vapenofferfynd, och vap-
nen är en mycket stor grupp bland föremålsfynden. På grund av 
deras fragmentariska tillstånd är det dock svårt att komma fram 
till en exakt beräkning av deras antal. De härstammar inte från 
någon samlad nedläggning utan grupperar sig med oregelbundna 
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Bild 1. Karta över Skedemosse med höjdkurvor, ägobeteckningar och utgrävningsytorna från 1960-talet. Efter Haberg 1967a, App. II.
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intervaller över de första fem århundradena av vår tideräkning.
Det vanligaste vapnet är lans- och spjutspetsar. I originalpu-

blikationen räknade man med att ha hittat fragment av mellan 
1000 och 1500 stycken, men räknar man holkarna är det bara 
318 stycken. Hagberg delade in spjutspetsarna i bajonettforma-
de, lancettformade och spjut med kantig övergång mellan holken 
och bladet (angular) (Hagberg 1967a: 67 ff.) men sedan de två se-
naste danska vapenoffren i Ejsbøl och Illerup publicerats har det 
blivit möjligt att, trots deras tillstånd, typbestämma även spju-
ten från Skedemosse mer noggrant (Ørsnæs 1984; Ilkjær 1990 
b). Jørgen Ilkjær har identifierat lansar av typ 11, 19, 26 och 27 
och spjutspetsar av typerna 11 och 6 (Ilkjær 1990 b: 258). Dessa 
typer användes från den sista delen av period C1b fram till och 
med period D1 (Ilkjær 1990 b: 328 f.). De har deponerats i mos-
sen vid flera tillfällen, utom i de nordligaste delarna där vapen-
fynden förefaller vara rent folkvandringstida, och de ligger i all-
mänhet huller om buller på samma nivå.

Även svärden är mycket korroderade, i de flesta fall är kling-
orna sönderbrutna i bitar med en längd på ca 5 cm och det är inte 
möjligt att se hur många svärd det ursprungligen varit. Endast 44 
tångar har hittats, men antalet svärd måste ha varit mycket hö-
gre. Alla utom två har varit tveeggade. Tio svärdsknappar och 
diverse beslag från svärdsskidor och gehäng har också hittats. 
Av svärdsknapparna är tre pyramidformade och tre små runda 
knoppformade. Den sjunde är ornerad med små fågelhuvuden i 
var ände och den åttonde är en slät så kallad båtformad knapp. 
De knoppformade knapparna kan dateras till romersk järnålder 
de övriga till folkvandringtid, men de hittades inte i samma del 
av mossen. Dessutom förekommer ett par ”pärlor” av kvartsit 
och kalcedon som på grund av sin storlek antagligen fungerat 
som svärdsknappar (Hagberg 1967a: 65 f, 1967 b: 38 f.). Man 
har även hittat doppskor och andra beslag till svärdsskidor som 
är äldre än folkvandringstiden. Anmärkningsvärd är F 800, en 
rund dosformad doppsko med nielloinläggningar i form av ett 
vinranksmönster som dateras till äldre romersk järnålder. Den-
na måste räknas som ett romerskt importföremål.

Ett stort antal fragment av sköldbucklor i järn från olika tider 
har grävts fram. Baserat på pikarna rör det sig om 48 stycken, 
men i realiteten måste de ha varit många fler. Dessutom finns två 
kupiga sköldbucklor av brons (Hagberg 1967a: 72).

Två typer av bälten har hittats i Skedemosse. Den ena hör till 
en typ med solfjäderformade remändebeslag, och kallas ibland 
för romerska militärbälten och ibland för bälten av Vøien-typ 
(Hagberg 1967 a: 58 f.; Rau 2005: 633). Förutom remändebesla-
get har de varit försedda med ett antal nedhängande remtungor 
med propellerformade beslag i ändarna, upphängningsringar, 
bronsbeslag och eventuellt monterade eldslagningsstenar. Hag-
berg lyckades rekonstruera fyra bälten av denna typ (Hagberg 
1967 a: 58 f.).

Den andra bältestypen kallar Hagberg för cingulumbälten, 
även om deras konstruktion verkar skilja sig en aning från äkta 
romerska cingula (Hagberg 1967 a: 53 ff., 1967 b: 30 ff.). Res-
terna av cingulumbältena från Skedemosse består av bronsplat-
tor med reliefer i guldpläterade silverpressbleck. De har varit 
ytterst praktfulla och är nu helt sönderbrända. Sådana plattor 
finns från Skedemosse i två storlekar. De större är 6,0 x 5,6 cm 
och de mindre är 5,4 c 5,0 cm. Rau verkar anse att plattorna 
aldrig hört till bälten, utan istället varit någon form av prydnad 
på hästutrustningar (Rau 2005: 632 f.). Med tanke på plattor-
nas dimensioner och de kraftiga fästanordningarna på baksidan 
verkar detta troligt.

Flera hästutrustningar har hittats i Skedemosse. Minst sex bet-

selkedjor av brons av Thorsbergstypen har hittats, samt fyra av 
järn. Antagligen deponerades ursprungligen många flera av järn 
men dessa har inte bevarats (Hagberg 1967a: 73).

Tjugo skafthålsyxor, nio holkyxor och ett oidentifierbart yx-
fragment, samtliga av järn, har hittats (Hagberg 1967a: 72). Vi-
dare identifierades ett drygt halvdussin pilspetsar av järn och 
fem av ben. Det troliga är att det verkliga antalet järnpilspetsar 
var mycket högre, men att de rostat så mycket att de vid utgräv-
ningen hamnade i gruppen ”järnfragment”. Tolv spetsovala och 
en rektangular eldsslagningssten hittades ganska nära varandra 
(Hagberg 1967a: 62). Antagligen har dessa på ett eller annat sätt 
varit fästade vid bältena.

Fem kammar hittades. Fyra av dem är folkvandringstida 
handtagskammar och två av dessa har fodral. Även den femte 
kammen är folkvandringstida men saknar handtag och är orne-
rad med punktcirklar (Hagberg 1967 a: 59, Fig 48-52, 63 f.). 

De mest omtalade föremålen från Skedemosse är nog de nio 
guldringarna. Sex av dem är ormhuvudringar av C-typen, en 
är en enklare armring med knoppar i ändarna och två är fing-
erringar.  Fingerringarna hittades i den västra delen av mossen 
och deras guldhalt är endast 20 karat. Båda ringarna är i lagom 
storlek att bäras av män (Hagberg 1967 a: 53 f, Fig. 41, 42).

De andra ringarna hittades alla på ”guldfältet”, 1:10 A, och är 
antagligen en samlad depositition vid ett tillfälle. Tre av orm-
huvudringarna har nämligen identisk dekor gjord med samma 
puns. En har stänk av smält brons och ingen av dem har några 
slitspår. Deras guldhalt är på 23 karat, alltså den som användes 
i romerska solidimynt. Deras samlade vikt är 1,295 g (Hagberg 
1967a: 52 f., 1967 b: 9 ff.; Andersson 1995: 80 ff,180 ff.; Rau 
2005: 633). 

På två ställen i mossen hittades också denarer. Två stycken i 
den västra delen av mossen och åtta på det så kallade guldfältet 
(Hagberg 1967a: 53). De var uppsvällda och svarta av mossens 
syror och bara sex av dem har gått att bestämma. Från västra de-
len av mossen har bara en, F 435, gått att bestämma och den kan 
vara slagen antingen för Hadrianus (117-138 AD), Antoninius 
Pius (138-161 AD) eller Marcus Aurelius (161-180 AD).

Från guldfältet gick fem mynt att bestämma. F 470 är slaget 
för Titus (72-81 AD) och F 500 för Faustina II (147-192 AD).  F 
475 är slaget antingen för Marcus Aurelius (161-180 AD), för 
hans medregent Verus (161-180 AD) eller för hans son Com-
modus (180-192 AD). F 487 har Marcus Aurelius på baksidan, 
men är slaget för Antoninus Pius mellan 157 och 159 AD. F 526, 
det yngsta myntet är slaget för Caracalla (211-217 AD) (Hagberg 
1967a :53; Lind 1981: 102).    

Vidare har i Skedemosse gjorts fynd av glas- och bärnstens-
pärlor, olika typer av bronsbeslag och små benföremål, glasslagg, 
brända ben och ett par keramikskärvor. Alla dessa är små, ofta 
mycket söndriga, föremål som är svåra att identifiera och datera. 

En sammanfattning av Andreas Raus magisteruppsats finns i 
Reallexikon der germanischen Altertumskunde (Rau 2005). Rau 
har fastställt sex offerhorisonter, alltså samtida nedläggningar. 
Den första är relativt liten, bara en handfull vapen som date-
ras till första århundradet. Den andra offerhorisonten är avse-
värt större och vapnen som tillhör den deponerades under pe-
riod C1b-C2, ca 240-280 e. Kr. Till denna horisont hör bland an-
nat ”pilzförmige Schwertknaufen”(ovan kallade knoppformade) 
och bälteplattorna med guldpläterade silverpressbleck, liksom 
de sju ormhuvudringarna. Rau menar att alla föremål från den-
na tid härstammar från ett enda deponeringstillfälle, då rituell 
förbränning av offren spelade stor roll (Rau 2005: 632 f.). 

Den tredje horisonten dateras till tiden omkring år 300 e. Kr. I 
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denna ingår resterna av bälten med solfjäderformade remände-
beslag, hästutrustningar av Thorsberg-typen och ett antal andra 
bältedetaljer och eldslagningsstenar. Enligt Rau har dessa till-
hört beriden militär av mellanrang (Rau 2005: 633).

Den fjärde offerhorisonten härstammar från mitten av tredje 
århundradet och innehåller spjutspetsar, ytterligare två bälten 
och en båtformig svärdsknapp (Rau 2005: 633).

Två deponeringsfaser kommer från folkvandringstiden. Den 
första är från 400-450 e. Kr. Hit hör några mycket anlupna 
buntar med vapen, sköldbucklor och en U-formad doppsko, en 
svärdsknapp med djurhuvudformade ändar och två svärdspärlor 
av glas och kalcedon (Rau 2005: 633). Den sista offerhorisonten 
härstammar från slutet av 400-talet eller början av 500-talet. Hit 
hör pyramidformade svärdsknappar och handtagskammar (Rau 
2005:633 f.).

2: 3 Geologiska strukturer som kan vara av 
intresse för de arkeologiska fynden
Vid utgrävningarna 1959-64 låg fokus naturligtvis på de enorma 
fyndmängderna, och man antog, främst på grund av lagerföljden 
och bevaringsgraden, att alla fynd deponerats i vatten. Samti-
digt med de arkeologiska utgrävningarna utförde Lars-König 
Königsson kvartärgeologiska undersökningar i den forna sjön. 
En kortare sammanfattning av dessa finns publicerad i första 
delen av Hagbergs avhandling från 1967 (Königsson 1967: 93-
108), men vid denna tidpunkt var inte de slutgiltiga analyserna 
färdiga. Dessa publicerades i Königssons avhandling året därpå 
(Königsson 1968).

Königsson instämmer i båda dessa publikationer i att fynden 
deponerats i vatten, men han diskuterar inte saken närmare. Vis-
sa strukturer på fält 1:12 ger anledning att betvivla att denna del 
av mossen alltid stått under vatten. Jag ska återkomma till detta 
men först diskutera geologin lite noggrannare.

Skedemosse däms av ancylusvallen som här vilar på en äldre 
åsformation som i sin tur kan ha fungerat som fördämning under 
tidigare perioder (Königsson 1968: 93).

Lars-König Königsson gjorde stratigrafiska prover på var 
tionde meter utmed den nord-sydliga x 300-linjen, längs en 
sträcka av nästan 1000 m. På tvärs mot denna gjordes prover 
på samma avstånd längs tre öst-västliga linjer (Königsson 1968: 
92, Fig. 84). Flera profilritningar gjordes också, och dessa visar 
att det gamla sjöbäckenet är mycket grunt (Königsson 1967: 97 
f., App. 1). Längst ner i stratigrafin finns morän, ovanpå denna 
kärrtorv (fen peat) med gamla stubbar in situ, därefter följer 
sand, kalkgyttja, ett gruslager med snäckskal, fin detritusgyttja, 
grov detritusgyttja och slutligen torv (peat) (Königsson 1967: 
98).

För att återvända till fält 1:12 så finns i området y 420-440 
och x 250-280 en liten upphöjning (den syns numera inte alls 
på fältet), där grus och sandlager hittas mycket tätt under tor-
ven. Öster och väster om denna lilla upphöjning sluttar marken 
nedåt (Hagberg 1967 a: 42; Königsson 1968: Fig. 99). Norr och 
söder om den låg de fyndrikaste områdena i denna del av mos-
sen. 

Hagberg säger om utgrävningsytan på y 445-454, x 270-283, 
på landtungan på fält 1:12, att den utgör en av de högsta delarna 
av den flata mossbottnen men att lagerföljden tyder på att offren 
även här lades ned i vatten. Lagren är mycket tätt sammanpres-
sade. Under odlingslagret vidtar ett kompakt lager av detritus-
gyttja och under detta ett lager sten och grus. Stenbottnen ligger 
bara omkring 25-30 cm under den nuvarande markytan (Hag-
berg 1967 a: 43). 

Königsson menar att det är möjligt att konstatera att det fortfa-
rande var öppet vatten vid deponeringstillfället i de områden där 
arkeologiska fynd gjorts, eftersom fynden ligger i gyttjor som 
bildats i öppet vatten. Det är därför ”reasonable to suppose that 
the limnic phase in this part of Skedemosse still existed 1500 ye-
ars B.P. or circa 500 A.D” (Königsson 1967: 100). Königsson är 
emellertid inte särskilt specifik angående vilken del av mossen 
detta gäller, han säger bara ”those parts […] which have yielded 
archaeological finds” (Königsson 1967: 100). 

Det bör dock rimligen vara en viss skillnad mellan de djupast 
liggande fyndområdena på fält 1:10 A och fält 1:5 C väster om 
kanalen, och det högre belägna område på fält 1:12 där höjdkur-
vorna för mossens yta anger att en flack höjdrygg sträckt sig ut 
i mossen från östra stranden. Många föremål från detta område 
ligger visserligen i gyttjor, men detta beror snarast på att de sjun-
kit genom gyttjan, inte att på att gyttjelagren bildats omkring 
dem. Som exempel kan man hänvisa till F 270, en ormhuvud-
ring, som Königsson själv nämner (Königsson 1967: 103, Fig. 
12; 1968: 95). Detta fynd har sjunkit ner genom gyttjan och vi-
lar på lagret av snäckskalsbemängt grus, och dess stratigrafiska 
position har på så vis blivit minst 2000 år äldre än dess arkeo-
logiska datering till yngre romersk järnålder.

Lagren av gyttja i Skedemosse är överlag mycket tunna i be-
aktande av den långa tid under vilken de avsatts (Risberg muntl. 
2009-01-28). På den lilla landtungan på fält 1:12 är de ännu tun-
nare än normalt och detta är åtminstone ett indicium på att sedi-
menteringen här avstannat under någon period, det vill säga, att 
marken inte alltid har varit vattentäckt.

I detta sammanhang är det väsentligt att veta var den limno-
telmatiska gränsen, det vill säga strandkanten, gick vid olika 
tidpunkter. Hagberg beskriver offersjöns utseende under tiden 
för depositionerna som en igenväxande sjö, med bassänger av 
öppet vatten mellan vassruggar som ibland bildade små öar. 
Denna vass bestod bland annat av Cladium mariscum, gotland-
sag, som har mycket vassa blad och alltså är svår att ta sig fram 
igenom. De offrande människorna måste därför ha använt sig 
av någon form av spänger eller båtar för att ta sig fram till vatt-
net, även om inga spår av sådana finns bevarade (Hagberg 1967 
b: 85).

Eftersom de övre torvlagren i Skedemosse störts av plöjning 
lyckades man bestämma den limno-telmatiska gränsen endast 
som ett centimetertjockt lager på ett ställe ca en halv meter norr 
om F 270 på x 515 y 295, alltså på 1:10 A, det så kallade guld-
fältet. Detta är Königssons prov S 22 (Hagberg 1967 b: 85; Kö-
nigsson 1968:132). Königssons daterade detta lager med hjälp av 
pollenkurvan för gran, och det bestämdes preliminärt till sen 
vikingatid - tidig medeltid. Detta skulle innebära att offersjön 
inte var helt igenväxt av vass förrän vid denna tid, och möjligen 
senare (Hagberg 1967 b: 85 ff.; Königsson 1968:132).

I sin avhandling har dock Königsson lyckats studera igenväx-
ningsprocessen närmare och kommer fram till att vasskanten 
omkring 100 AD gick ca 25 meter öster om den nord-sydliga x 
300-linjen. Proverna S 19 och S 22, som båda härstammar från 
den djupaste delen av mossen belägen på 16.0 m.ö.h., visar på 
en limno-telmatisk kontakt ca 500-650 AD (Königsson 1968: 
133 f.).

Denna bild kompliceras dock av att ett hästskelett, F 118, som 
hittades 16,5 m.ö.h. i den västra delen av mossen och alldeles 
väster om kanalen. Denna häst som har C14-daterats till om-
kring 1700 AD har behövt pålas ner med en enstör (Hagberg 
1967 a: 81, 91). Detta tyder på att detta område hade öppet vatten 
under mycket längre tid.
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2: 4 Sammanfattning
Bara genom att jämföra denna korta genomgång med de teorier 
om våtmarkskult som kommit att dominera de senaste årens 
forskning kan man se flera problem. Skedemosse har använts 
under längre tid än vad man räknar med för de flesta våtmarks-
offer och här finns uppenbarligen spår av vad som traditionellt 
betraktats som två olika religiösa sedvänjor. När det gäller 
deponeringarna av vapen, faller de visserligen i den tid då krigs-
bytesoffer brukar förekomma. Det går dock att i Skedemosse 
urskilja fler deponeringsfaser än vad som återfinns i de danska 
mossofferfynden. I Danmark anses varje dylik deponering vara 
resterna av ett specifikt slag och man måste då fråga sig: Har 
mellersta Öland under loppet av ca 450 år anfallits av stora, 
välutrustade arméer vid minst sex tillfällen? Detta är givetvis 
möjligt, men om så var fallet, varför följde ölänningarna den 
sydskandinaviska seden att deponera de besegrades vapen i den 
heliga sjö som de redan under flera hundra år använt till offer av 
djur och människor?
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3: 1 Kort ritualteoretisk resumé
Ibland när man läser ett arkeologiskt verk som behandlar religi-
onsvetenskapliga frågor får man ett intryck av att den skrivande 
arkeologen försöker inrätta en typologisk serie över samtliga 
tidigare religionsvetenskapliga teorier för att sedan kunna jäm-
föra ”sitt eget” rituella sammanhang med den.

Eftersom arkeologer ofta handhar rituellt präglade material 
(kan man för övrigt säga att någon del av livet är helt i avsaknad 
av en rituell dimension?) måste vi dock förhålla oss till ritualte-
ori på något sätt. Detta är något som jag under hela mitt avhand-
lingsarbete funnit vara mycket svårt. För det första måste jag 
försöka sätta mig in i flera främmande ämnens terminologi och 
forskningshistoria, flera eftersom många av de forskare jag ovan 
samlat under beteckningen religionsvetenskap i själva verket va-
rit antropologer, språkfilosofer, etnografer med mera.

För det andra försvåras det hela ytterligare genom att ritualteo-
ri vanligen utgått från antropologiska studier av s.k. ”primitiva” 
folkslag. De senaste decennierna har studiet också vänts mot ri-
tualer i vårt eget och andra s.k. ”civiliserade” samhällen. I bägge 
fallen rör det sig dock om levande studieobjekt. Observatören 
kan givetvis missförstå eller övertolka, förses med falska upp-
gifter etc., men han/hon har ändå levande människor att fråga 
vad de tycker att de håller på med. En arkeolog har däremot bara 
tillgång till de lämningar som, kanske efter tusentals år, finns 
kvar efter en ritual. Arkeologen kan aldrig fråga om motiven för 
att göra på ett visst sätt och kan i många fall inte ens avgöra om 
de rituella lämningarna är kompletta eller om organiska mate-
rial dukat under för tidens tand och hur stor del av fynden de i 
sådana fall upptog. Denna svårighet har givetvis uppmärksam-
mats redan tidigare.

At the same time, we as archaeologists work on very different 
premises. We have no access to living informants who can 
tell us what they do and what they believe about what they 
do. We often have no other documents than fragmentary 
material traces of rituals that have been left and preserved 
over time. Often, the time scale we have to work with does 
not provide any detailed resolution, so that we cannot pre-
cisely follow changes in ritual practices over time (Nilsson 
Stutz 2003: 50).

Detta yttrande är mycket relevant för den som försöker förstå 
vad som egentligen försiggick vid en förhistorisk offermosse. 
De rituella lämningarna vid en sådan är ofta av sådan karaktär 
att antropologiska teorier är mycket svåra att applicera.

Efter att detta är sagt ska jag dock försöka göra en mycket 
kortfattad genomgång av ritualteoretiska teorier för att komma 
fram till min syn på den aktuella forskningen inom området. 
Jag tänker dock försöka undvika ”name dropping” och istället 
bara göra en svepande översikt över vad jag uppfattar som de 
viktigaste dragen i ritualteorins historia. I de fall jag anser mig 
ha användning för en specifik religionsvetares teorier presente-
rar jag dessa i samband med den övriga diskussionen. Slutligen 
ska jag försöka redogöra för min egen ståndpunkt i ämnet ritu-
alstudier.

Under andra hälften av 1800-talet utvecklades i västerlandet 
ett stort vetenskapligt intresse för religionens och kulturens ur-
sprung.  I enlighet med den nya evolutionstanken sågs den egna 

kulturen naturligtvis som den högst utvecklade medan de kolo-
niserade folkslagen ansågs ha blivit kvar på primitivare stadier 
som vår kultur lämnat sedan länge. Dessa ”primitiva” kulturer 
var alltså idealiska för att studera de tidigaste utvecklingsstadi-
erna hos vår egen. Intresset kom att fokuseras på relationen mel-
lan myt och ritual och man strävade efter att finna universella 
svar på frågan om vad som var ritualens essens.

Dessa strävanden ledde fram till vad som brukar kallas ”myt 
och rit-skolan” i Cambridge. Den ansåg att ritualen var det pri-
mära och hade lett fram till uppfinnandet av myten. Parallellt 
med denna utvecklades en religions-fenomenologisk riktning 
som ansåg myten vara mera primär än riten. Förutom dessa in-
riktningar fanns även en psykoanalytisk skola som liknade riten 
vid neurotiskt beteende (Bell 1992: 3 ff.; Nilsson Stutz 2003: 29 
f.). Gemensamt för alla dessa inriktningar var strävan att hitta 
en universell förklaringsmodell som kunde gälla alla ritualer, 
överallt och alltid.

Vid 1900-talets början hade en ny inriktning uppstått. Den 
brukar kallas funktionalistisk och ansåg att ritualens funktion 
var att få deltagarna att solidarisera sig med varandra och med 
samhället (Nilsson Stutz 2003: 22 ff.). Ur denna utvecklades, 
framför allt under mellankrigstiden, den strukturalistiska skolan 
som i likhet med funktionalisterna betonade ritualens betydelse 
i samhället och menade att den var ett slags kommunikation. 
Man analyserade ritual med hjälp av bland annat språkfilosofi 
och lingvistik. Under 1900-talets andra hälft uppkom riktning-
ar som såg ritualens performativa aspekt som det viktiga, och 
andra som kom att intressera sig för kroppen i ritualen (Bell 
1997: 68 ff.). Parallellt med den performativa skolan utvecklades 
den så kallade praxisteorin, som har en av sina viktigaste teore-
tiker i Pierre Bourdieu (Bourdieu 1977). 

Praxisteori har, tillsammans med vad som kallas ritualisering 
blivit den senaste trenden inom ritualteori. Jag kallar dem tren-
der eftersom jag är övertygad om att det vetenskapliga paradig-
met i sinom tid åter kommer att skifta och en ny teori som ska 
”lösa allting” kommer att lanseras. 

3: 2 Ritual och religion
Catherine Bell, som är en av de ledande forskarna inom den 
praxisteoretiska ritualforskningen, skriver att ”practice theory 
claims to take seriously the ways in which human activities, as 
formal as a religious ritual or as casual as a midday stroll, are 
creative strategies by which human beings continually repro-
duce and reshape their social and cultural environments” (Bell 
1997: 76).

Applicerar man praxisbegreppet på rituella handlingar är det 
mesta som går att säga att handlingarna innebär ritualisering, 
det vill säga, ett sätt att agera som utskiljer sig från andra hand-
lingar ”in the very way it does what it does” (Bell 1992: 81). 
En studie med hjälp av praxisbegreppet måste först se hur en 
specifik kultur ritualiserar, alltså vad som karakteriserar ritu-
ella handlingar och skiljer dem från andra, och sedan försöka se 
varför ritualisering anses vara den effektiva handlingen just här 
(Bell 1992: 81). 

Bell definierar i sin första bok begreppet som:

ritualization is a way of acting that is designed and orchest-
rated to distinguish and privilege what is being done in 

Kapitel 3: Ritualteori
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comparison to other, usually more quotidian, activities. As 
such, ritualization is a matter of various culturally specific 
strategies for setting some activities off from others, for 
creating and privileging a qualitative distinction between the 
`sacred´ and the `profané , and for ascribing such distinc-
tions to realities thought to transcend the powers of human 
actors (Bell 1992: 74).

I sin andra bok vill Bell istället undersöka en mängd olika 
handlingar som är mer eller mindre ritualiserade och därmed 
undvika att behandla ritual som en essentiellt annorlunda typ av 
handling (Bell 1997: 138; Habbe 2005: 30).

Jag menar dock att en ritual är en annorlunda typ av handling, 
dess annorlundahet är en del av vad som gör den till en ritual. 
Däremot har Bell helt rätt i att många typer av handlingar är ritu-
aliserade. Den typ av ritualer som intresserar mig här är dock så-
dana som brukar kallas religiösa eller magiska och jag ska nedan 
försöka förklara hur jag definierar en sådan ritual och vad som 
skiljer den från andra ritualiserade handlingar.

Vad som gör en handling/serie av handlingar till en ritual är 
inte ritualiseringen i sig. En disputationsakt är till exempel hö-
geligen ritualiserad till sin utformning, med bestämda regler för 
vem som får säga vad i vilken ordning och hur lång tid detta bör 
ta. Emellertid saknas flera viktiga komponenter som enligt min 
uppfattning är nödvändiga för att kunna klassificera det hela 
som det jag kallar en religiös ritual.

Den första är vad socialantropologerna Caroline Humphrey 
och James Laidlaw i sin bok om jainistiska ritualer i Indien kallar 
”det rituella åtagandet” (Humphrey & Laidlaw 1994: 88 f.). En-
ligt dem kan en handling inte anses vara ritualiserad förrän ak-
tören tagit på sig detta ”ritual commitment”, vilket transformerar 
handlingen till ritual. Sedan aktören väl gjort det rituella åtagan-
det är den ritualiserade handlingen: 1) icke-intentionell, dvs. den 
rituella aktens identitet är oberoende av aktörens avsikter med 
att utföra ritualen. 2) Den rituella handlingens utformning är sti-
pulerad av hävd och har inte något med aktörens förståelse eller 
avsikter att göra utan består snarare av konstitutiva regler. 3) Den 
rituella handlingen består av en räcka namngivna enheter med 
sin egen karaktär och historia. 4) Eftersom rituella handlingar 
av aktören upplevs som utifrån ingivna kan aktören assimilera 
dem med sina egna intentioner, attityder och trosföreställningar 
(Humphrey & Laidlaw 1994: 88 f.; Habbe 2005: 33 ff.).   

Den andra komponenten är vad Edward Burnett Tylor i The 
Origins of Culture (första eng. utgåva 1871), kallar för ”the belief 
in Spiritual Beings” (Tylor 1970: 8). Tylor var en av pionjärerna 
inom religionsforskningen och publicerade sig redan före upp-
komsten av ”myt och rit-skolan”. Han var av åsikten att myten 
var det primära, och hade uppstått som ett försök att förklara och 
förstå världen (Bell 1997: 4). 

Religionshistorikern Peter Habbe kallar, i sin avhandling om 
kontrakterande ritualer i de isländska sagorna, Tylors defini-
tion av religion för ”en av de snävaste och mest omdiskutera-
de” (Habbe 2005: 15), vilket han har helt rätt i. Den är för snäv 
bland annat genom att den utesluter företeelser som exempelvis 
att bota vårtor genom att gräva ner en böna vid norra knuten 
en torsdagsnatt vid fullmåne. Detta är visserligen en ritual men 
ingenting som i sig innefattar något andligt väsen. Det största 
problemet är som jag ser det begreppet ”väsenden” (Beings) som 
är alldeles för personifierat för att täcka in vad människor tror 
på i sitt religionsutövande. Byter man ut detta ord mot det mer 
neutrala ”krafter” menar jag att definitionen är användbar på ett 
generellt plan (Se även Habbe 2005:15 f.). 

Den modifierade definitionen tillåter också vad som i allmän-
het kallas för magi att räknas till en religiös sfär. Det ovannämn-
da sättet att bota vårtor förutsätter inte närvaron av några väsen-
den utan nöjer sig med förekomsten av opersonliga krafter som 
verkar mellan den lidande personens vårtor och den nedgrävda 
bönan. Trots detta är handlingen ritualiserad och kräver ett ritu-
ellt åtagande. 

För att åter förankra diskussionen i arkeologin skulle vi, om vi 
hittade rester av nedgrävda bönor i ett stolphål från äldre järnål-
der inte kunna avgöra om dessa var lämningar efter en religiös 
eller en magisk ritual. Jag tänker därför inte försöka skilja dessa 
kategorier åt i det förhistoriska materialet, utan genom att använ-
da Tylors modifierade definition utgå från att alla de ritualer vars 
lämningar jag tar upp var religiösa, dvs. förutsätter existensen av 
någon typ av ickemateriella krafter. 

En tredje komponent som krävs för att transformera en hand-
ling till en religiös ritual är att den måste ingå i ett större sam-
band, en världsbild som delas av flera människor, vilka alla anser 
att denna typ av handling är den korrekta att utföra vid just detta 
tillfälle. Annars blir handlingen, även om den är ritualiserad, an-
tingen bara en privat ritual, en tvångsneuros av typen ”inte kliva 
på sprickorna i trottoaren för då händer något hemskt”.

Det är dock viktigt att komma ihåg att denna världsbild är 
samhällsspecifik och inte kan förstås med hjälp av universella 
förklaringsmodeller eller genom att den filtreras genom en främ-
mande mytologi, vilket tidvis har skett. Att exempelvis använda 
den vediska aşvamedha-riten, som bl. a. innehåller ett hästoffer, 
för att tolka fornskandinaviska offer av häst (t.ex. Ström 1961: 
87 ff., Näsström 2002: 144 ff.), är enligt min mening helt orim-
ligt. Hur fantasieggande aşvamedha än må vara, är det dock två 
kontinenter och hundratals år emellan de vediska skrifter som 
beskriver den och de hästoffer som ägde rum i skandinaviska 
våtmarker under järnåldern. 

Ett nyare exempel på denna typ av tolkningar återfinns i An-
ders Kaliffs bok Fire, Water, Heaven and Earth (2007). Han ge-
nomför här en mycket intressant analys av framför allt brons-
ålderns kosmologi och rituella praktiker som jag tror det ligger 
mycket i. Kaliff menar dock att den skandinaviska bronsålderns 
trossystem är en del av ett större, indoeuropeiskt dylikt, som mer 
eller mindre oförändrat lever kvar i modern hinduism. Skandi-
naviens bronsålder kan därför tolkas med hjälp av Veda-skrif-
terna, en uppfattning som jag inte kan hålla med om. 

Det finns utan tvivel stora likheter mellan bronsålderns eld-
begängelseritualer och de hinduiska och man kan utan problem 
identifiera vediska myter på hällristningar, och finna både ling-
vistiska och innehållsmässiga likheter i de långt senare nedteck-
nade fornskandinaviska myterna. Jag tror dock att det också 
skulle gå att finna likheter i dessa med myter från de nordameri-
kanska navaho eller de östafrikanska massaifolken, liksom dessa 
båda folkslag säkerligen utfört ritualer som skulle gå att tolka 
in i bronsålderns arkeologiska lämningar. Jag menar inte att ar-
keologiska lämningar som dessa inte kan ge en antydan om vad 
utövarna av bronsålderns ritualer menade att de gjorde. Tvärtom 
tror jag, som sagt, att Kaliffs åsikter om utplånandet av den fysis-
ka kroppen och elementens omvandling till varandra är mycket 
tänkvärda, men att på detta applicera en bestämd mytologi från 
en helt annan tid och annan del av världen blir väldigt godtyck-
ligt. 

De flesta religionsvetare är numera överens om att ritual 
bara kan tolkas inom sin egen samhälleliga/religiösa kontext 
(Bell1997: 177), vilket jag håller helt med om.

För att summera anser jag att en ritual är en ritualiserad hand-
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ling som kräver ett rituellt åtagande och tron på någon form av 
ickemateriella krafter och som bara kan utövas inom sin egen 
kontext, det vill säga inom ett trossystem som omfattas av flera 
människor.     

Alla de mera välkända våtmarksoffren har ägt rum i interval-
ler, ibland med långa tidsrymder mellan depositionstillfällena, 
ibland med så korta mellanrum att det knappt går att skilja en 
offerhorisont från en annan (Ilkjær 2000: 67 f., Behm-Blancke 
2002, 2003, Rau 2005: 632 f., Taf. 13).

Utmärkande för våtmarksoffren är också våldet, den rituella 
förstörelsen. Denna sedvänja har ofta förklarats med att ett före-
mål för att vinna tillträde till den andra världen först måste göras 
obrukbart i denna. Redan Knut Stjerna förklarade vapenoffer i 
våtmark överhuvudtaget som en variant på detta, och menade att 
vapnen förstörts och deponerats för att de skulle få tillträde till 
Valhall där enhärjarna skulle få användning för dem i Ragnarök 
(Stjerna 1906). 

En annan teori är den som lades fram av den kände ritualteo-
retikern Marcel Mauss i Gåvan: ”Offerdestruktion, d.v.s. den ri-
tuella förstörelsen, innebär att ge något som måste återbetalas” 
(Mauss 1997: 30). 

Det finns givetvis mängder med andra förklaringar men ge-
mensamt för dem alla är att de försöker ge rationella orsaksför-
klaringar till ett ytterst irrationellt beteende. Som redan diskute-
rats ovan är ritualer icke-intentionella och stipulerade (Humph-
rey & Laidlaw 1994:89). De behöver inte utövas i syfte att få 
något tillbaka, och även om den enskilde utövaren kan hysa en 
privat förhoppning om detta, påverkar det inte ritualens form 
och syfte. 

Om man tittar litet noggrannare på hur föremålen i olika of-
fer faktiskt behandlats ser man snart att mer våld har använts 
än nöden kräver. Det väsentliga tycks vara förstörelsakten, inte 
att föremålen faktiskt är förstörda när de överges. Jämför t. ex. 
ett föremål som Gundestrupkitteln som har gjorts obrukbar ge-
nom att tas isär och placeras ut på en enslig mosse (Nielsen et 
al. 2005) med hur föremålen i de stora mossoffren behandlats. 
På platser som Skedemosse, Illerup och Ejsbøl är de offrade fö-
remålen böjda, bankade och i vissa fall brända, på ett sätt som 
nästan verkar sadistiskt lustfyllt. De ben av djur och människor 
som hittats i många av våtmarksoffren har ofta rönt samma vild-
sinta behandling. Detta är våld för sakens egen skull, något som 
ju passar mycket väl ihop med den krigiska religion som anses 
ha växt fram under romersk järnålder och folkvandringstid.

Man kan egentligen inte säga att ett offer, med eller utan ri-
tuell förstörelse, skett med en viss avsikt, för att uppnå ett visst 
resultat. Ritualens syfte ligger i själva utförandet och det främsta 
resultaten av en genomförd ritual erhålls i och med dess fullbor-
dande. Som Humphrey och Laidlaw skriver är ritualens utfom-
ning ”stipulerad av hävd” (Humphrey & Laidlaw 1994: 88 ff) 
och den enskilda aktörens motiv att utföra just denna rit påver-
kar den inte. Just därför ger vetskapen om att en viss ritual ut-
förts på rätt sätt deltagarna en känsla av lättnad och tillförsikt.

Eftersom de lämningar av rituella handlingar som hittas vid 
våtmarker oftast är mycket konkreta föremål som böjda svärd 
och delar av döda djur är det viktigt att hålla i minnet att ri-
tualerna även måste ha haft en stark själslig/mental dimension 
för deltagarna. Den rituella destruktionen och kanske framför 
allt lämningar som de sönderhuggna hästar som hittats i Illerup 
(Ilkjær 2000:211) får en närmast att tänka på den antika Diony-
soskulten under vars kulmen deltagarna i extas slet sönder ett 
levande djur.

En extatisk ritual av detta slag har förmåga att för en stund lå-

ta utövarna att träda utanför sin egen bräckliga mänsklighet och 
känna sig berörda av det numinösa. Här måste tilläggas att en 
ritual naturligtvis inte måste vara vild och extatisk för att uppnå 
detta. Det numinösas närvaro kan erfaras också vid en stillsam 
rit, som en jainistisk blomster-puja, eller en judisk kaddish, där 
deltagarna hela tiden bibehåller sitt vanliga sinnestillstånd och 
kan analysera sina egna handlingar medan de pågår. Både vid de 
förutnämnda och vid sådana ritualer som innefattar rituell de-
struktion och antagligen måste tillskrivas någon form av våldsam 
känsloutlevelse, bör dock efter ritualens fullbordande ha inträtt 
ett tillstånd av upphöjt lugn och tillfredställelse hos deltagarna.

Detta är ingenting annat än vad de gamla grekerna kallade 
katharsis och som i modernt språk främst används inom litte-
ratur- och teatervetenskap samt psykologi. Ordet, som betyder 
”rening” på grekiska, är mest känt genom att Aristoteles i sin 
Poetik använde det för att beteckna den effekt en tragedi ska ha 
på publiken (Aristoteles Poetics VI. 3). Det grekiska ordet har 
flera innebörder. Det är dels en medicinsk term som används 
för att beteckna kroppsliga utsöndringar, det har även en mo-
ralisk användning som syftar till att människans själ renas från 
lågsinnade tankar och slutligen har det en religiös-liturgisk be-
tydelse. Inom litteraturvetenskapen diskuteras främst vilken av 
dessa betydelser Aristoteles tänkte på när han skrev Poetiken 
och om han menade att det var dramat eller publiken som skulle 
genomgå reningen och det finns här ingen anledning att gå in på 
denna debatt (Melberg 1994: 17 ff.). 

Aristoteles använder dock redan i Politiken ordet katharsis, 
med den sistnämnda, religiösa innebörden, för att beskriva ett 
extatiskt fenomen som kan ha en viss relevans för min analys. 
Aristoteles talar om musikens inflytande på själslivet och hur 
somliga människor erfar starkare sinnesrörelser än andra.

De sinnesrörelser som vissa själar erfar med stor kraft, finns 
hos alla, om än mer eller mindre intensivt. Detta gäller t. ex. 
medlidande och fruktan och dessutom extas. Några kan bli 
helt besatta av denna sinnesrörelse, men vi kan se att när 
de kommit under själseggande melodiers inflytande, blir de 
helt återställda av de heliga sångerna, alldeles som om de 
undergått läkarbehandling eller rening (Aristoteles Politiken 
Bok VIII, 1342a).

Denna passages sista ord, rening, är det grekiska κάθαρσις 
(katharsis). Ordet extas i citatet är det grekiska ένθουσιασμός 
(enthusiasmos) vilket snarast bör översättas med ”gudomlig in-
spiration eller besatthet”. Ordet användes främst för att beteckna 
den besatthet av det gudomliga som drabbade utövarna av olika 
extatiska mysteriekulter.  Alltså, vid en religiös ritual, där del-
tagarna på olika sätt erfar gudomlig inspiration återställs deras 
själsliga lugn genom att de genomgår katharsis.

Denna känsla av katharsis är också ett av de enklaste sätten 
att skilja en religiös ritual från andra typer av ritualiserade hand-
lingar. En ritual är en ritualiserad handling som om den inte ut-
förs eller utförs fel inger utövaren en känsla av ångest, av att nå-
gonting i tillvaron är fundamentalt fel. Detta är raka motsatsen 
till den känsla som följer på katharsis.

Den skandinaviska järnåldern ligger förstås långt från de fö-
reteelser som Aristoteles beskrev, både i tid och rum. Jag menar 
dock att de människor som utförde de religiösa ritualerna vid 
järnålderns våtmarker upplevde liknande sinnesrörelser som de 
grekiska kultutövarna, och även en liknande känsla av lättnad 
och av att allt är väl som den Aristoteles betecknar med ordet 
katharsis.
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3:3 Våld, aggression och blodiga offer
Härnäst måste sägas något om offer, eftersom de ofta verkar 
betraktas som en helt egen typ av ritual, med egna regler som 
skiljer den från ritualer av typen dans eller bön. Med offer menar 
jag en handling där någon avstår från något viktigt eller dyrbart, 
däremot behöver inte ett offer vara riktat till något speciellt, det 
viktiga är själva avståendet. Det blodiga offret, som inbegriper 
dödandet av en levande varelse, ett djur eller en människa, är 
ett ämne som ofta lämnas därhän av ritualteoretiker. Humphrey 
och Laidlaw väljer för sin analys de sofistikerade och framför allt 
oblodiga ritualerna hos jainismen, och Catherine Bells analyser 
dyker sällan ner i de ibland obehagliga detaljerna hos enskilda 
offer. När hon exempelvis skildrar kröningsriten hos Swazi-
folket i södra Afrika nämner hon att: ”A black ox is also slain to 
secure medicines for the king” (Bell 1997: 85) men detta tas upp 
bara som en parentes i den stora ritualen och inget närmare sägs 
om hur det går till. 

Själva ordet ”offer” används ofta synonymt med rituellt dö-
dande, vilket inte heller är helt riktigt. En offerritual kan mycket 
väl vara oblodig och gå mycket fridfullt till, och ändå hos utöva-
ren inge den känsla av rening och tillfredställelse som skapas av 
en korrekt utförd ritual.

År 1972 kom det ut två böcker som haft stort inflytande på 
synen på offer och rituellt dödande. Det var Walter Burkerts 
Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und 
Mythen (1972) och René Girards La Violence et le sacré (1972). 
I det följande använder jag den engelska översättningen av Gi-
rard från 1977. De lägger även kortfattat fram sina teorier i Vio-
lent Origins, med förklarande förord av Burton Mack (1987). 
Utmärkande för både Girard och Burkert är att de försöker hitta 
en universell förklaringsmodell för blodiga offerritualer med ut-
gångspunkt i den antika grekiska kulturen. Girard är litteratur-
vetare med det grekiska dramat som specialitet och Burkert är 
religionsvetare med inriktning på forngrekiskt kultväsen. Dessa 
två författare är nästan de enda som har försökt greppa över och 
komma med en förklaring till det svåra ämnet människooffer. 
Jag håller inte med om alla deras slutsarser, men det är ändå nöd-
vändigt att diskutera dem i detta sammanhang. 

René Girard menar att människan till skillnad från andra 
djur inte har någon bromsmekanism mot intraspecifikt våld, 
och därför kan inga konflikter hejdas innan det sker ett dråp. 
Eftersom enda sättet att bemöta ett mord är med ett nytt mord 
skapas en oändlig cirkel av blodshämnd som bara kan upphöra 
genom ett slutligt dråp av ett ställföreträdande offer (surrogate 
victim). Detta surrogatoffer utväljs inom gruppen och får ta på 
sig all aggression och övriga spänningar gruppmedlemmarna 
hyser mot varandra. Offret väljs spontant och det måste råda stor 
enighet inom gruppen om att han/hon verkligen är den som bör 
klandras. När enighet uppstått i valet behandlas offret som en 
brottsling och dödas. När gruppen så har projicerat sin våldsam-
het upphör våldet och man kan åter samarbeta fridfullt (Girard 
1977: 1 ff.; Mack 1987: 8). Därför anser Girard att ett ursprung-
ligt mord är upphovet inte bara till alla offerritualer och därmed 
religionen, utan till snart sagt alla mänskliga kulturyttringar 
(Girard 1977: 235). 

Den hos människan inneboende våldsamheten förklarar Gi-
rard med begreppet ”mimetic desire”. Enligt Girard önskar ing-
en äga något objekt på grund av objektets önskvärda egenska-
per utan på grund av att någon annan åtrår detsamma. Snart 
omvandlas denna åtrå till objektet istället till en önskan att vara 
som den andra person som också vill ha detta, vilket leder till 
fientlighet hos den imiterade andre. Denna rivalitet utvecklas så 

småningom till att den person som från början var en modell att 
imitera förvandlas till vad Girard kallar en monstruös dubbel-
gångare, och om samhället inte lyckas lösa denna rivalitet med 
de rätta apotropeiska ritualerna uppstår en ”sacrificial crisis” 
(Girard 1977: 39 ff., Mack 1987: 8 f.). Slutet på denna kris är 
våld, men när samhället utsett den monstruöse dubbelgångaren 
till sin syndabock och slagit ihjäl honom förvandlas han med 
hjälp av myten till en frälsare och hans död blir till urmodellen 
för alla offer (Girard 1977: 255 ff.; Mack 1987: 9). 

Walter Burkert börjar med att konstatera att djuroffren är 
anomalier i den grekiska religionen som annars är ”licht und 
leidlos-heiter”. Istället påminner de starkt om vissa paleolitiska 
kultiska lämningar av skallar och rörben (Burkert 1972: 8 f., 20 
ff.). Med den utgångspunkten bygger han sin teori på premis-
sen att de första människorna för sin överlevnad var helt be-
roende av jakten. Eftersom de tidiga hominiderna, till skillnad 
från de stora rovdjuren, inte hade en medfödd jaktinstinkt, var 
de tvungna att omvandla sin intra-specifika aggression till en 
dylikt genom att insocialisera varje ny generation av unga hanar 
i jaktlaget.  Jakt som huvudnäring förutsätter enligt Burkert en 
strikt arbetsfördelning mellan könen, så att männen jagar och 
kvinnorna stannar hemma med barnen. Detta ledde för männen 
till en tudelning av världen i hemma och borta, fruntimmersgöra 
och karlgöra, kärlek och död. Viktigast för Burkert är den strikta 
uppdelningen genom att dödandet som är lovvärt och nödvän-
digt borta måste förbli strängt förbjudet hemma (Burkert 1972: 
25 ff.). Detta åstadkoms genom vad Burkert kallar ”einem nicht 
umkehrbaren Prozeß, analog der biologischen `Prägung´” (Bur-
kert 1972: 27). 

Detta till trots är dödandet en chock för den tidigare så fred-
liga hominiden. Bytesdjuren är ju så lika oss, särskilt sedan de 
styckats så att man kan se att deras kroppsbyggnad bättre, och 
särskilt likt är det färska rinnande blodet. ”Im Sterben wurde die 
Menschenähnlichkeit des Tieres vielleicht am deutlichsten er-
faßt” (Burkert 1972: 29). Denna chock är antagligen en rest av en 
biologisk, livsuppehållande hämning, men just denna hämning 
måste övervinnas för att skaffa den nödvändiga födan. Detta 
i sin tur leder till skuldkänslor och ångest, vilka hanteras ge-
nom att jakten blir en ritual och bytesdjuret förvandlas till ett 
offer (Burkert 1972: 29 ff.). Runt denna ritual byggdes hela det 
mänskliga samhället och eftersom den är så primär har den levt 
kvar i sin mest primitiva form även i högre stående religioner 
som den antika grekiska (Burkert 1972: 20 ff.). I nyare forskning 
ifrågasätts också om det sätt på vilket paleolitiska jägare  be-
handlade djurens långa rörben är till någon hjälp för att förklara 
hur grekerna i klassisk tid hanterade offerdjurens rörben, även 
om det som Burkert säger finns likheter (Ekroth 2009:146).

Jag ska här inte gå in på frågan om huruvida de första männis-
korna verkligen var jägare snarare än samlare eller asätare och 
heller inte ta upp en diskussion kring Burkerts minst sagt omo-
derna uppfattning i genusfrågor utan istället inrikta mig på det 
han har gemensamt med Girard, nämligen beroendet av Kon-
rad Lorenz teorier. För Girard och Burkert är aggressionen både 
mänsklighetens grundläggande energi och det största problemet 
för sociala samhällsformationer. 

I sin kända bok Aggression vill Lorenz visa hur aggression 
hos djur har en positiv och artbefrämjande funktion. Djur är inte 
särskilt aggressiva mot andra arter, helt enkelt eftersom de inte 
konkurrerar med varandra om samma föda och territorium. Inte 
heller är ett rovdjur i egentlig mening aggressivt mot sitt byte. 
Ett lejon som dödar en buffel gör det inte av ilska eller grymhet 
(Lorenz 1969: 26 ff.).
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När det gäller kamp mellan individer av samma art går så-
dan sällan så långt att motståndaren faktiskt skadas, eftersom 
det under årmiljonernas lopp utvecklats ärftliga beteenden som 
hämmar aggressionen (Lorenz 1969: 55 ff.). Med andra ord bru-
kar en lejonhanne som besegrat en rival inte förfölja och döda 
denne, utan det besegrade lejonet tillåts slinka iväg och klara sig 
bäst det kan.

Så långt är allt väl, men Lorenz teorier är ändå behäftade med 
vissa problem, som i sin tur återverkar på Girards och Burkerts 
teorier. Jag ska ta upp dem i tur och ordning.

Det första problemet är att Lorenz ser aggressionen som en 
medfödd, okontrollerbar instinkt vilken har sitt ursprung i en 
ständigt flödande inre energi och som om den inte får någon na-
turlig utlösning kommer att explodera spontant, likt ångtryck i 
en sluten behållare. Han förnekar att aggression bara skulle vara 
en reaktion på vissa yttre retningar, som rädsla eller konkurrens 
om honor eller byten (Lorenz 1969: 49).  

Långt innan Lorenz skrev sin bok om aggression hade hans in-
stinktsbegrepp rönt mycket skarp kritik från andra biologer och 
efter publiceringen av Aggression togs denna kritik upp på nytt. 
Etologen Robert Hinde kommenterar försök att använda instinkt 
som förklaringar till olika typer av beteenden som följer:

More serious still, however, is the temptation to look for the 
activating or energizing drive inside the organism. However 
willing the drive theorist may be to rally physiological 
data to his aid, his looking inside the nervous system for 
drives, defined in terms of behaviour, is a logical mistake; 
and discussion about where drives originate is based on a 
misconception (Hinde 1970: 201).

Mer specifikt angående aggressionen säger han:”Part of the 
difficulty here has arisen from tendencies to overgeneralize: it 
seems certain that aggression can arise in more than one way, 
and generalizations about the cause of aggression are inevitably 
misleading” (Hinde 1970: 336).

Det andra problemet med Lorenz teorier är hans vana att göra 
analogier mellan djurs beteende och människors. Detta har till 
en del sin grund i att han anser att det finns en neurofysisk grund 
för alla instinkter som är lika för alla varelser, vilket leder till en 
ovilja att se att liknande beteende hos olika arter inte nödvän-
digtvis har utvecklats på samma sätt. Till exempel talar han om 
att grågäss ”förälskar sig” och likställer detta med mänsklig för-
älskelse (Lorenz 1969: 160), trots att det borde vara ganska up-
penbart att den mänskliga känslan har en helt annan komplexitet 
(utan att därför förringa grågässens upplevelse).

Detta kommenteras av Lehrman: 

It is thus by abstracting phenotypic resemblances in 
behavior at different levels, and by gratuitously transferring 
physiological explanations from one level to another that 
Lorenz creates the impression that `instinctivé  acts are 
grounded in a common type of mechanism which is the same 
at different evolutionary levels (Lehrman 1953: 350).

Även från psykologiskt och sociologiskt håll avvisades Lorenz 
begrepp om aggressionen som en instinkt, och hans forskning, 
framför allt om människor, beskrivs som ”crude” (Berkowitz 
1967). 

Efter 1970-talet förefaller Lorenz att ha upphört att diskuteras 
inom natur- och samhällsvetenskapen, men eftersom Girards 
och Burkerts teorier fortfarande används inom humaniora har 

jag ansett det nödvändigt att göra denna utvikning. Framför allt 
Girards teori ekar av Lorenz hydrauliska aggressionsinstinkt. 
”This set towards violence lingers on; it should not be regarded 
as a simple reflex that ceases with the removal of the initial sti-
mulus” (Girard 1977: 2) och han hänvisar uttryckligen till Lorenz 
studie av ciklidfiskar (Lorenz 1969: 52 f.) när han först beskriver 
hur surrogatoffret fungerar. ”When unappeased, violence seeks 
and always finds a surrogate victim” (Girard 1977: 2).

Lorenz beskriver hur en viss ciklidart om den hålls ensam i 
ett akvarium med sin partner, riktar all den aggression den i sitt 
naturliga tillstånd skulle använda för att försvara sitt revir mot 
partnern och i värsta fall dödar denna. Bästa sättet att råda bot 
mot detta är att sätta in en tredje fisk i akvariet, som kan tjäna 
som strykpojke, eller att ha två fiskpar skilda åt av en glasruta 
tvärs över akvariet (Lorenz 1969: 52 f.).

Vad Girard bortser ifrån är ju att denna fisk befinner sig i ett 
onaturligt tillstånd som är direkt orsak till ett beteende som ald-
rig skulle förekomma i naturen. För människan däremot är kul-
turen det naturliga tillståndet och det finns inget skäl till att vi 
som art skulle engagera oss i ett onaturligt beteende bara för att 
våra samhällen är mer komplicerade. 

Även hos Burkert finns teorin om mänsklighetens inneboende 
våldstendens mot andra människor som en förutsättning för att 
de första jägarna skulle lyckas utveckla en jaktinstinkt (Burkert 
1972: 25 ff.) trots att jaktinstinkt och den intra-specifika aggres-
sionen har helt olika ursprung. Att släktet homo, som Burkert 
föreslår, på något vis skulle ha sublimerat sina intra-specifika 
våldstendenser till en jaktinstinkt vi ursprungligen saknat fin-
ner jag mycket långsökt. För det första är det ju som sagt mindre 
troligt att våra första förfäder verkligen hade jakt som sin hu-
vudsakliga försörjningsbasis, troligare är att de, liksom nutida 
primater, var allätande samlare, för det andra är det väl känt att 
nutida schimpanser jagar och äter mindre djur om de kan. Det 
förefaller på så vis som om de första homosläktena redan besatt 
en tillräcklig jaktinstinkt för att utveckla de senare paleolitiska 
jägar- och samlarsamhällena. 

Sedan kan man ju också ställa sig frågan hur sannolikt det är 
att en viss typ av ritual överlevt oförändrad genom alla skiftande 
kulturer från istidens mammutjägare till de grekiska stadssta-
terna, men detta är ännu en diskussion som jag inte anser mig 
ha utrymme för att gå in på här. Jag anser att det räcker att kon-
statera att den kritik som riktats mot Lorenz arbeten gör att även 
Girards och Burkerts teorier måste anses grundade på felaktiga 
antaganden och att de därför, även om de innehåller många in-
tressanta iakttagelser, inte kan betraktas som särskilt tillförlit-
liga förklaringar till varför människor offrar andra människor 
och djur.  

3: 4 Sammanfattning
I detta kapitel har jag försökt redogöra för min ståndpunkt när 
det gäller aktuell ritualteoretisk forskning men även diskutera 
sådant jag finner problematiskt. Jag börjar med att konstatera att 
arkeologens material skiljer sig så mycket från religionsvetarens 
och antropologens att vi inte oreflekterat kan använda deras teo-
rier och tro att vi ska få veta något väsentligt om förhistorien.

Efter en hastig forskningshistorisk genomgång har jag försökt 
belysa förhållandet mellan den teoretiska forskning som bedri-
vits av exempelvis Catherine Bell (Bell 1992, 1997) och Caroli-
ne Humphrey och James Laidlaw (Humphrey & Laidlaw 1994) 
och de brutalt våldsamma offerritualer som uppträdde under 
järnåldern i Skandinavien.

Jag har försökt definiera vad för slags handlingar jag anser 
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vara ritual och jag avser då religiösa ritualer, inte alla ritualise-
rade handlingar. Baserat på Humphrey och Laidlaws åsikt om 
”det rituella åtagandet” (Humphrey & Laidlaw 1994: 88 f.) och 
en modifierad version av Edward Tylors definition av religion 
som ”belief in Spiritual Beings” (Tylor 1970b: 8) kommer jag 
fram till följande definition av religiös ritual: den är en ritualise-
rad handling som kräver ett rituellt åtagande och som förutsätter 
tro på existensen av utomkroppsliga krafter som är mäktigare än 
människor. En ritual kan bara förklaras inom sin egen kulturella 
kontext.

Därefter har jag vänt mig till två av de mest kända studierna 
som försöker förklara varför och hur blodiga offerritualer har 
uppstått, alltså ritualer som kräver att någonting dödas (Girard 
1977; Burkert 1972). René Girard och Walter Burkert gav båda ut 
sina böcker samma år, och fastän de skiljer sig mycket åt lutar de 
sig båda tungt på Konrad Lorenz teorier om aggression (Lorenz 
1969). Etologen Lorenz ser aggression som en medfödd instinkt, 
en inre energi som ständigt bubblar upp och kräver att få utlopp. 
De flesta biologer har dock kritiserat Lorenz mycket starkt. De 
menar istället att aggressivt beteende är ett svar på yttre stimuli, 
som av det enskilda djuret upplevs som ett hot (Lehrman 1953: 
350). Eftersom Girards och Burkerts teorier sålunda baseras på 
en felaktig premiss, kan jag inte se dem som särskilt trovärdiga 
även om de innehåller många andra intressanta iakttagelser. 

Det går ju emellertid inte att förneka att de ritualer som utö-
vades vid våtmarker under järnåldern förefaller ha haft mycket 
våldsamma inslag. En möjlig förklaring till detta är att känslout-
levelse av både positiva och negativa lidelser kan få sitt uttryck i 
ritualer. Genom ritualens utförande genereras en känsla av lätt-
nad och tillfredställesle som ger deltagarna bekräftelse på att allt 
står väl till i deras värld. Jag menar slutligen att en av de mer 
markanta lidelserna vid de riter som ägde rum vid Skedemosse 
och andra våtmarker under järnåldern verkar ha varit destrukti-
vitet, och det är detta som vi ser spår av både i valet av levande 
varelser som offermateria och i hur dessa varelser och även dö-
da föremål fallit offer för rituell förstörelse. Detta behöver inte 
innebära att offrets deltagare själva menade att de var destrukti-
va, tvärtom ansåg de förmodligen att de utförde en viktig hand-
ling för att stärka och upprätthålla sitt samhälle och världens 
ordning. Det är ingen motsättning att rationellt anse att detta är 
vad man syslar med och ändå ryckas med av en destruktiv extas. 
Ritualen är stipulerad och deltagarnas egna motiv är underord-
nade det hävdvunna utförandet.
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4:1 Våt mark
Medan jag arbetat med denna avhandling och läst alla möjliga 
typer av litteratur som tar upp våtmarker har det slagit mig att det 
tycks ha existerat en bestämd hållning gentemot denna naturtyp 
inom hela den västerländska kulturen, åtminstone från och med 
den äldre järnåldern och fram till nu. Detta förhållningssätt 
verkar utvecklas parallellt med ett i grunden hierarkiskt och 
patriarkalt samhälle och även om det når sin höjdpunkt under 
1800-talets kolonialism, kan man spåra det redan i en så tidig 
källa som Beowulfkvädet. 

Generellt verkar det finnas en motsättning mellan det civilise-
rade, fasta, välordnade och hierarkiskt strukturerade samhället 
och det som inte går att kategorisera som vått eller torrt, mjukt 
eller fast, det som glider undan och inte går att behärska. Våt-
marker kategoriseras i alla möjliga kulturella sammanhang som 
skadliga, omoraliska, hotfulla och kvinnliga. Rodney Giblett 
kallar i sin Postmodern Wetlands hela den västerländska kultu-
ren ”misaquaterristisk”, våtmarkshatande, och jag tror det lig-
ger mycket i denna iakttagelse (Giblett 1996: 9). Giblett studerar 
mest samtida, eller åtminstone historiska uttryck för misaqua-
terrismen, men jag tycker att det går att känna igen samma före-
teelser som han diskuterar också i förhistorien. I de äldsta litterä-
ra källorna, och inte minst i det arkeologiska materialet framstår 
dock våtmarker som mer ambivalenta. Under långa perioder var 
de visserligen fruktade men också vördade mottagare av offer. 
Jag ska i detta kapitel försöka belysa denna intressanta paradox 
ur olika synvinklar och se hur och varför den uppstått. 

Under förhistorisk tid var Europa mycket våtare än det är nu 
och det förblev så ända fram till 1800-talet då allt fler sjöar och 
myrar dikades ut för att skapa jordbruksmark. I exempelvis 
Storbritannien räknar man med att 96 % av de ursprungliga våt-
markerna försvunnit. För Irland och Nordirland är siffran över 
90 %.  Bourtangermoor på gränsen mellan Nederländerna och 
Tyskland var en gång Europas största våtmark med en total yta 
av 300 000 ha, men nu är 99 % av den borta, på grund av utdik-
ning och torvtäkt (van der Sanden 1996: 26 ff.).

Det finns många olika typer av mossar men från arkeologisk 
synvinkel är det viktigast att kunna skilja mellan högmossar, 
kärr och myrar. En högmosse, eller en ombrogen mosse, är för 
sin tillkomst och existens helt beroende av nederbörd. Den är 
isolerad från grundvattnet och har ingen tillgång på näringsrikt 
vatten genom att något vattendrag flyter igenom den (Magnus-
son et al. 1949: 344 f.). En högmosse består av upp till 95 % vat-
ten. Eftersom den är mycket näringsfattig begränsas floran till 
arter som är anpassade till detta, främst olika sorters vitmossa 
(Sphagnum). Dessa har hålrum i bladen där de lagrar vatten, och 
på så vis skapar de sig en egen vattereservoar ovanför grundvat-
tennivån. Allteftersom de dör förvandlas de till torv som när den 
växer till sig sakta höjer upp mossen ovanför den ursprungliga 
marknivån (van der Sanden 1996: 22).  

De berömda mossliken som Tollundmannen, Windebyflickan 
m.fl. (Glob 1965, Dieck 1965) är alla funna i högmossar. Förut-
sättningen för att de ska bevaras är nämligen, förutom att krop-
pen omedelbart täcks med vatten och på så vis skyddas från in-
verkan av syre, närvaron av vitmossor. Dessa producerar ett äm-

ne kallat sphagnan. Detta är ett polysaccharin, en lång molekyl 
bestående av flera monosaccharider, vilka i sin tur är ett slags 
kolhydrater. När vitmossan dör, utsöndras sphagnanet och om-
vandlas så småningom till en brun humussyra som binder vissa 
ämnen, bland annat kalcium och kväve. När kalciumet dras ut 
ur en död kropp kan förruttnelsebakterierna inte längre använ-
da det för sin reproduktion. Bindningen av kväve, vilket också 
minskar bakterietillväxten, leder i förlängningen också till att 
kroppens skinn garvas i en serie komplexa kemiska reaktioner 
kallade ”Maillard-” eller ”melanoidin”-reaktionen. Dessa spe-
cifika kemiska förhållanden, som bara återfinns i högmossar, 
leder till att hud, hår, naglar, inälvor och kläder gjorda av ull, 
skinn och läder bevaras. Det gör däremot inte ben eller kläder 
tillverkade av växtfibrer (van der Sanden 1996: 18). 

I andra typer av våtmarker, kärr, myrar och träsk som inte är 
så näringsfattiga och sura som högmossar bevaras inte mjukde-
lar. I ett kalkhaltigt kärr som det forna Skedemosse bevaras ben 
och trä mycket bra, medan alla mjukdelar, liksom kläder av ull 
och läder försvinner (van der Sanden 1996: 18, Hagberg 1967a).

En intressant företeelse som få nutida människor känner till är 
att högmossar är så vattensjuka att de, om de blir störda vid ex-
empelvis torvtäkt, kan brista och flöda över. Den blöta mosstor-
ven bubblar då ut genom det levande vitmosselagret och rinner 
iväg som en tjockflytande gröt. Från historisk tid finns åtmins-
tone 38 uppgifter om mosseruptioner som ibland fick katastro-
fala proportioner. År 1708 släpptes exempelvis 3 miljoner ku-
bikmeter flytande torv loss nära Castlegarde, County Limerick, 
och 1771 rapporteras något liknande ha hänt vid Solway Moss 
i England:

During the night, locals saw how the enormous bog suddenly 
started to advance toward them like a moving hill. One by 
one their houses were crushed by the advancing mass. The 
occupants didń t even have the time to save their furniture; at 
best they managed to move some of their cattle. According to 
the sources describing this event, 200 ha of arable land was 
covered with fluid peat, which was in some places up to 12 m 
thick (van der Sanden 1996: .23).

Detta kan givetvis endast hända med högmossar, men det fak-
tum att ett slags våtmark kan uppföra sig så bör ju rimligen ha 
bidragit till en viss misstänksamhet även mot andra. Det verkar 
inte ha varit någon större skillnad på hur förhistoriska människor 
betraktade olika typer av våtmarker. Själva ordet mosse syftar 
också på olika slags våtmark i olika trakter. För människor som 
helt saknar naturvetenskaplig bildning är kanske skillnaden 
mellan olika typer av våtmarker inte heller av så stort intresse. 
Vare sig de är högmossar eller kärr är de olämpliga för jordbruk 
och kan på sin höjd användas för slåtter, jakt och naturligtvis 
torvtäkt. Dessa näringar var givetvis också ekonomiskt viktiga, 
men de passar ändå inte in i bilden av den frie odalmannen vars 
ägande av jord var det som gav honom hans status i samhället. 
Att förhistoriska människor kom att betrakta mossar och andra 
typer av vattendrag som levande och kanske potentiellt illvilliga 
väsen är inte heller svårt att förstå. Långt in på 1900-talet levde 

Kapitel 4: Fakta och föreställningar 
om våtmarker
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mängder av vidskepelser omkring mossar och våtmarker kvar. 
Från hela Nordeuropa finns till exempel berättelser om att vissa 
sjöar, myrar eller andra vattendrag varje år krävde att visst antal 
människoliv för att vara nöjda. Ofta är det inte vattnet i sig, utan 
ett däri boende väsen som Näcken eller Sjörået som kräver detta 
offer (Tillhagen 1997: 76 ff., 128 ff.).

Dessa vidskepliga föreställningar är märkvärdigt lika varan-
dra över stora delar av norra Europa och man kan spekulera i om 
detta beror på ett gemensamt mytiskt förflutet eller på en prag-
matisk efterkonstruktion för att förklara olyckor och konstiga 
händelser vid torvtäkt, fiske osv. Eftersom föreställningar som 
inte har direkt med arbete och utkomst att göra, liksom ord och 
benämningar på naturväsen, är desamma över så stora områden 
är jag benägen att tro på gemensamma mytiska föreställningar.

I Sverige genomförde Naturvårdsverket mellan 1977 och 2004 
en inventering av alla existerande våtmarker. 20 % av landets yta 
består av våtmark och ca 14 % av de inventerade våtmarkerna 
berörs av någon form av skydd. En våtmark definieras enligt 
våtmarksinventeringen som ”sådan mark där vatten under en 
stor del av året finns nära, i eller strax över markytan samt vege-
tationstäckta vattenområden”. En kompletterande definition är 
”att minst 50 % av markens vegetation ska vara hydrofil (fuktig-
hetsälskande)” (www-vmi.slu.se 2007-05-10).

Enligt denna definition är Skedemosse inte längre en våtmark, 
men under sin ”storhetstid” bör den ha kunnat beskrivas som ett 
topogent kalkkärr. Ett dylikt är en igenväxningstorvmark som 
för sin uppkomst är beroende av läget i terrängen. De finns på 
platser där grundvattnet går i dagen i en sjö, ofta i kombination 
med vattentillförsel från en bäck, och de bildas när sjön börjar 
växa igen. I botten har de gyttja och ovanpå denna kärrtorv. När 
de färdigbildats till kärr har de en plan yta täckt med kärrvege-
tation (Magnusson et al. 1949: 344 ff.). 

Lars-König Königsson, som i samband med den arkeologiska 
utgrävningen gjorde kvartärgeologiska och palynologiska un-
dersökningar i Skedemosse, menar att mossen under tiden för 
depositionerna var en öppen vattenyta som till stor del kan ha 
varit beväxt med sjöfräken, Equisetum fluviatile (Königsson 
1967: 95, Fig. 3).  

Königsson menar att gyttja började avsättas på sjöbotten om-
kring 8000 BC, då ancylustransgressionen dragit sig tillbaka och 
bildat den vall som dämde upp sjön. Samtidigt började en telma-
tisk miljö, dvs. ett växtsamhälle som tidvis står under vatten, bil-
das längs stränderna (Königsson 1967: 99). Eftersom många av 
fynden från Skedemosse verkar ha rörts om av vågrörelser kan 
man anta att den under järnåldern fortfarande var en igenväx-
ande sjö. Königsson menar att detta var fallet åtminstone fram 
till ca 500 e. Kr. (Königsson 1967: 100). Eftersom många fynd 
är daterade senare än så, och särskilt med tanke på att F 118, den 
häst som C14-daterats till sekelskiftet 1700 AD, behövde pålas 
ner med en enstör, verkar det dock troligt att det fanns öppet vat-
ten långt senare än folkvandringstid.

Königsson gjorde många detaljerade profiler över mossens 
lagringsföljd. Ytan är mycket plan och längst ner i botten finns 
morän (Königsson 1967: 98, Fig. 11). 

4: 2 Misaquaterrism
För att återvända till den västerländska misaquaterrismen dis-
kuterar Rodney Giblett i Postmodern Wetlands hur våtmarker 
i den patriarkala västerländska traditionen ses som kvinnliga 
och skadliga, de är både modern och monstret. De är varken 
land eller vatten och därför en anomali, de är oanvändbara för 
kapitalistisk ekonomisk vinning och de går inte ens att kartlägga 

ordentligt på grund av sina varierande vattenstånd (Giblett 1996:3 
ff.). Särskilt anmärkningsvärt är att våtmarker inte bara ansetts 
som farliga att vistas i på grund av risken att sjunka i dem, eller 
hälsovådliga på grund av risken att smittas av malaria utan också 
som syndiga och omoraliska. Människor som levde och verkade 
i eller vid våtmarker har ansetts vara mer besmittade med synd, 
brottslighet och skörlevnad än genomsnittsmänniskan (Giblett 
1996: 124, 127 ff.).

Ett tidigt historiskt exempel på att mossar förbands med älvor 
och onda makter finns från byn Bonstorf i Niedersachsen. Där 
meddelade den 24 juni 1450 en grupp bybor sin präst, Magnus 
Lauenrod, att de hittat en död man i mossen Bormwisch (van der 
Sanden 1996: 23; Glob 1965:124).

Only the poor fellow ś head was still to be seen above the 
surface (́ n dooden Keerl funnen, de bet ań n Hals in den 
Botterberg säten harr). They asked the priest whether they 
should bury him in the churchyard. The priest answered 
that they would do better to leave the man where they had 
found him. The elves had pulled him into the bog and would 
soon pull him down further, beneath the boǵ s surface. Only 
Christians were to be buried in the churchyard (Uṕ n Kark-
hof kunnen man bloot Christenmenchen begrawen warn) 
and a person who had ventured into a place where elves 
resided had to be possessed by the devil. The next day the 
man in the Bormwisch had indeed disappeared from sight 
(van der Sanden 1996: 23). 

Kontentan av detta är att våtmarker även under senmedeltiden 
var så laddade platser att man kunde bli betraktad som en sus-
pekt individ bara genom att vistas på dem.

Våtmarkerna har i modern tid setts som oupptäckta kontinen-
ter som måste koloniseras, dräneras och odlas upp och ordnas 
enligt samma geo-politiska, kartografiska system som andra na-
turtyper. Då detta i många fall är omöjligt eftersom våtmarker 
är så föränderliga, behandlas de som ”abjects”, dvs. icke-objekt, 
och ignoreras helt av kartritare och stadsplanerare, vilket Giblett 
visar genom en intressant studie av staden Perths utveckling 
(Giblett 1996: 55 ff.).

Även om Gibletts tolkningar i vissa fall kan tyckas gå till ytter-
ligheter tror jag att han har en viktig poäng, särskilt som jag har 
funnit exempel på snarlika tolkningar hos forskare inom andra 
ämnen, vilket jag ska återkomma till nedan.

Giblett använder sig också av Mary Douglas begrepp ”matter 
out of place” och skriver: 

Wetlands are more `scapeland´ than landscape, the geograp-
hical equivalent of the scapegoat on which communal sins 
are heaped. The scapewetland is then driven out to die in the 
wilderness and so the sins of the community are expiated, 
the community cleansed of its moral dirt by constituting 
the wetland as dirt, as `matter out of placé , to use Mary 
Douglaś terms (Giblett 1996: 13). 

Socialantropologen Mary Douglas behandlar hur olika kultu-
rers föreställningar om rituell renhet och orenhet reflekterar 
kulturernas grundläggande uppfattning om den sociala och 
kosmologiska ordningen. Hon menar att religion har att göra 
med människans behov av att strukturera sin tillvaro och ordna 
den så att den känns konsekvent och meningsfull. Det är bara 
genom att överdriva skillnaden mellan innanför och utanför, 
ovanför och under, manligt och kvinnligt, för och emot som det 
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går att skapa något som liknar ordning i tillvaron, en tillvaro 
som Douglas beskriver som ”an inherently untidy experience” 
(Douglas 1966: 4). Det som inte kan delas in i någon kategori, 
som är liminalt och anomalt, ses som orent och är det som blir 
tabu. ”To conclude, if uncleanness is matter out of place, we 
must approach it through order. Uncleanness or dirt is that which 
must not be included if a pattern is to be maintained” (Douglas 
1966: 41).

4: 3 Monster i mossen
Efter denna utvikning i modern historia ska jag vända mig till en 
av de äldsta kända skildringarna av varelser som lever i mossar, 
nämligen Beowulfkvädet. Jag menar att det i detta verk går att 
återfinna samma rädsla för det okontrollerbara, det kvinnliga 
och framförallt för blandningar av olika slag, för överskridande 
av sociala och andra gränser som jag diskuterat ovan. 

Dateringen av Beowulfkvädets tillkomst har varierat myck-
et, årtal har föreslagits från 680-talet och fram till så sent som 
1000-talet. Lingvistisk datering är naturligtvis osäker men den 
troligaste dateringen är ändå ca 685-825 e. Kr. (Beowulf 1994). 
Eposet anses dock vanligen berätta om händelser som tilldrog 
sig någon gång under 500-talet (Beowulf 1998: VIII f.). 

Dikten är alltså inte samtida med de mest kända mossoffren 
men från Skedemosse finns C14-dateringar som visar att offer 
ägt rum senare än diktens tillkomsttid, även om man accepterar 
de yngsta dateringarna av dikten. Kvädet bygger dock antagli-
gen på äldre traditioner från en tid då våtmarksoffer fortfarande 
praktiserades över större områden och bör därför ändå kunna 
säga en del om hur den tidens människor såg på företeelsen mos-
sar och våtmarker. Det är också troligt att befolkningen på Öland 
delade en allmän paneuropeisk syn på våtmarker och även om 
de inte kände till just Beowulfkvädet, kan de ha haft liknande 
berättelser om våtmarksvarelser.

Läser man Beowulfkvädet på svenska är det naturligtvis tol-
kat för att följa versmåttet och bli en poetisk upplevelse. För att 
ge ett arkaiserande intryck benämns företeelser med ord inlåna-
de från flera språk, främst kanske isländsk sagalitteratur. För att 
få fram de riktiga uttrycken har jag därför läst en modern över-
sättning av Björn Collinder (Beowulf 1998) parallellt med två 
engelska, textkritiska utgåvor på originalspråk (Beowulf 1958; 
1994) försedda med gloslista. För säkerhets skull har jag jämfört 
dessa med gloslistan i en tysk textkritisk utgåva (Beowulf 1918) 
samt slagit i ett par anglosaxiska grammatikor (Wardale 1922; 
Sievers & Brunner 1942).

Redan Knut Stjerna uppmärksammade i en rad artiklar i 
Fornvännen, senare samlade i en engelsk volym betitlad Essays 
on questions connected with the Old English poem of Beowulf 
(Stjerna 1912), Beowulfkvädets relevans för studiet av våtmarks-
offer. Stjerna är i dessa essäer främst intresserad av att hänföra 
olika kategorier av fornsaker som hjälmar och svärd till beskriv-
ningar i Beowulf för att på så sätt närmare datera både dikt och 
föremål. Han diskuterar också Beowulfs kamp med draken som 
vaktar en skatt i en hög, och liknar denna skatt vid deponeringar 
av krigsbyte i mossar (Stjerna 1912: 147 ff.). Hans essayer är 
intressanta eftersom de på arkeologisk väg daterar handlingen 
i dikten till 500-talet, genom att visa att de hjälmar, svärd och 
andra föremål som beskrivs bara användes mellan ca 550-650 e. 
Kr. (Stjerna 1912: 33, se även Lamm1980: 241 ff., Domeij Lund-
borg 2006: 40 f.). 

Modernare forskning är överens om att Beowulfkvädets för-
fattare var kristen, men att de företeelser och sedvänjor som 
skildras har sina rötter i det förkristna samhället. Poeten är med-

veten om att han omtalar en tidigare, hednisk tid och undertryck-
er därför medvetet kristna uttryck i dikten (Tolkien 1977: 21 f.). 
I en not tillägger Tolkien:

It must be observed that there is a difference between the 
comments of the author and the things said in reported 
speech by his characters. The two chief of these, Hrotgar and 
Beowulf, are again differentiated. Thus the only definitely 
Scriptural references, to Abel (108) and to Cain (108, 1261), 
occur where the poet is speaking as commentator. The 
theory of Grendel ś origin is not known to the actors: Hrot-
gar denies all knowledge of the ancestry of Grendel (1355) 
(Tolkien 1977: 22, not 20).

Poetens teori om Grendels härkomst är att han, liksom alla 
andra monstervarelser, skulle vara ättling till brodermördaren 
Kain, allt onts upphov. Detta är givetvis en kristen föreställning 
som förekommer som en kommentar till den gemensamma 
kunskap som poeten delade med sin kristna publik. Personerna 
i dikten beskrivs inte som särskilt kristna och när de (i synnerhet 
Beowulf) använder den kristne Gudens namn (Goð, Metod, ece 
Dryhten m.m.) är det snarast i betydelsen ”det gudomliga Ödet” 
(Tolkien 1977: 42 ff.).

Beowulfkvädet var enligt Tolkien arkaiserande redan då det 
skrevs. Poeten skildrar vad som redan i hans samtid var forntid 
och använder ålderdomliga ord och uttryck för att åstadkomma 
rätt ”lokalfärg” (Tolkien 1975: 84).

Trots att Beowulfkvädets poet alltså var kristen, var han up-
penbarligen inte tillräckligt kristen för senare tider; i dikten 
finns främst tre tillägg även om det är osäkert exakt hur omfat-
tande de är. Dessa är raderna 168-169, 175-188 (alternativt 180-
188) och 1724-1760 (alternativt 1740-1760) (Tolkien 1977: 41 f.; 
Beowulf 1958: 67). Dessa tillägg är ganska uppenbara moralise-
ringar över hedningarnas villfarelser. 

Första gången Grendel uppträder i dikten presenteras han som 
ellen-gaest (rad 86). Jag har nedan valt ut till diskussion några 
andra vanliga benämningar på Grendel som jag anser ger en för-
klaring till hans karaktär. Dessa är ellor-gast (rad 807), helle-
gast (rad 1274), eoton (rad 761), Þyrs (rad 426) och mearc-stapa 
(rad 103).

Först bör man dock notera att i det anglosaxiska skriftspåket är 
gaest, gast och gist samma ord. Det betyder precis som det låter 
antingen ”gast, ande” eller ”gäst”. Tolkien anser att det ”utgör en 
förvanskning av gaest, gest, ‘främling’” och inte kan översättas 
med det moderna ordet spöke (Tolkien 1977: 37 f.).  Jag anser 
ändå att det är berättigat att kalla Grendel en gast, så länge man 
håller i minnet att det inte är en svävande ektoplasmafantom det 
rör sig om, och samtidigt är öppen för att benämningen har en 
ironisk dubbelmening som syftar till att Grendel inte bär sig åt 
som en väluppfostrad gäst bör göra.

Ellen är ett substantiv som betyder ”Eifer, Mut, Tapferkeit, 
Stärke” (Beowulf 1918: 179). Det är alltså inte något negativt 
ord och används också för att beskriva stort hjältemod (t. ex. 
rad 900). I samband med Grendel betyder det alltså att han är en 
kraftig eller djärv ande.   

Helle-gast är precis som det låter en ande från Hel eller helve-
tet (Beowulf 1918: 217). Att texten skrivits av en kristen person 
gör att det är svårt att veta om det syftar på det hedniska dödsri-
ket eller det kristna helvetet. 

Ordet ellor däremot är ett adverb och betyder snarast annorstä-
des (Beowulf 1918: 180). Ellor-gast är alltså en ande som lever 
annorstädes, en ”ausserhalb der menschlichen Gemeinschaft ste-
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hender” (Beowulf 1918 : 180). Detta kan jämföras med ellor-sið 
som betyder bortgång och död, ordagrannt annorstädes-stig.

Detta känns på något vis relaterat till beteckningen mearc-sta-
pa, som för övrigt också används om Grendels moder. Mearc-
stapa betyder ordagrant ”gräns-vandrare” och betecknar ett vä-
sen som uppehåller sig på gränsen till den av människor kända 
världen. Substantivet mearc kan också betyda märke eller mål 
(Ziel) och används i dat. sg. för att beteckna att någon nalkas li-
vets slut to mearce (Beowulf 1918: 240).

Eoten används också om Grendel och betyder jotne, jätte 
(Beowulf 1918: 181). Beowulf är den enda anglosaxiska text 
som använder ordet eoten (Tolkien 1977: 38). Ordet förekom-
mer exempelvis i r. 112 i plural som eotenas, tillsammans med 
ylfe och orcne-as. Stycket är en kommentar av poeten som klar-
gör Grendels tillhörighet till dessa släkten och släktenas tillhö-
righet till Kains fördömda ätt. Ylfe betyder alfer och orcne-as 
översätts som ”evil spirits of the dead” (Beowulf 1958: 281) eller 
”Seeungeheuer” (Beowulf 1918: 253). Detta är ju en viss skill-
nad och tyvärr passar båda översättningarna in i kontexten. Or-
cn betyder enligt somliga tolkningar säl, enligt andra bara mons-
ter (Lockwood 1980: 22 ff.), och den riktiga översättningen är 
snarast ämne för ett specialstudium som inte ryms inom denna 
avhandling.

Här måste infogas att Peter Lindbom i sin avhandling Vap-
nen under Wreccornas tid 150-500 e. Kr. (Lindbom 2006) också 
tar upp Beowulfkvädet och dess förhållande till våtmarksoffer. 
Lindbom menar att det under denna tid växte fram ett kontinen-
talt elitmode hos de härskande klasserna i Skandinavien och att 
Grendel är en representant för de behärskade lokalbefolkning-
arna.

Det tycks därför som det överregionala elitmode som finns 
beskrivet i bla Beowulf-eposet användes av den framväxande 
germanska krigareliten i stort sett hela norra Europa utom 
just i Danmark, där man visserligen innehade detta sociala 
kapital, men att man fram till ca 500 e. Kr. fortsatte med 
vapenofferritualerna. Detta tyder på att Danmark under 
400-talet tycks ha genomgått en dramatisk förändring av de 
regionala maktförhållandena, där angler och saxare fördrivs 
eller migrerar och koloniserar stora delar av England, och 
danen Hrodgar och hans män strider med den mossoffrande 
`danskeń  Grendel och hans släktgrupp (Lindbom 2006: 24).

Lindbom verkar bygga sitt resonemang på Frands Herschends 
läsningar av Finnesborgfragmentet respektive den episod i 
Beowulfkvädet som refererar detta (Herschend 1997).

Dessa dikter beskriver stridigheter vid kung Finns hall mellan 
tre grupperingar som Herschend identifierar som friser, daner 
och jutar. När Lindbom kallar Grendel ”dansk”, menar han troli-
gen vad som i Beowulfkvädet kallas eoten och som Herschend 
översätter med ”jutar” (Herschend 1997: 30ff.). I gloslistan i slu-
tet av Beowulfkvädet tas inte denna översättning upp, men den 
kommenteras i en not till rad 902, där det sägs att mid eotenum 
här skall läsas ”bland jättarna”, och inte jutarna vilket ursprung-
ligen tycks vara en fantasifull översättning av 1600-talsforska-
ren Messenius (Beowulf 1958: 131, 232).  Donald K. Fry ger i 
Finnsburh: Fragment and Episode en översikt över olika tidi-
gare tolkningar och verkar själv ansluta sig till åsikten att eo-
ten betyder jätte och är en nedsättande beteckning på friserna. 
Denna teori har tidigare framhållits av Kaske (Kaske 1967: 285 
ff.; Fry 1974: 12 ff.). 

I Finnesborgfragmentet, sammanlagt 48 rader, nämns inget 
av de ovannämnda folkslagen vid namn. I referatet av striden i 

Beowulfkvädet talas däremot på ett flertal ställen om fresena ( t. 
ex. r.1093) och dene (t. ex. r. 1090). Eoten omtalas på fyra ställen, 
i formen eotena (r. 1072, 1088, 1141) och eotenum (r. 1145). Man 
kan naturligtvis läsa detta som jutar, framförallt på grund av 
ljudlikheten, men också som Herschend påpekar eftersom det i 
diktens sammanhang verkar osannolikt att det handlar om jättar. 
Formen eotenum (r. 1145) erbjuder dock svårigheter eftersom det 
om det var namn på ett folkslag, i dat. pl. borde böjas eotum 
(Herschend 1997: 30 f., Tab. 1, Wardale 1922: 71 § 95). 

Herschend förklarar detta med att det rör sig om en ordlek, där 
jutarna i det chauvinistiskt danska perspektiv som han menar 
dikten är skriven i, utsätts för en förklenande ordlek som lik-
nar deras folknamn med namnet på jättar. ”Mycket av diskus-
sionen har fokuserat på dikotymin antingen ”jätte” eller ”jute”, 
men man kan enligt min mening översätta det oproblematiska 
eotena som `jutarnaś  och förstå mid eotenum som en ordlek” 
(Herschend 1997: 31).

I sin analys tar dock Herschend bara upp de fyra tillfällen då 
eotena förekommer i Finnesborgepisoden, och beaktar inte alla 
de andra passager i Beowulfkvädet då det används som beteck-
ning på Grendel och hans moder. Om det verkligen ska läsas 
som jutar, är det aningen underligt att dessa sammanställs med 
mytologiska varelser som ylfe och orcne-as. Även om det tredje 
folkslaget i striden vid Finnesborg var jutar tror jag inte det är 
så enkelt som att säga att Grendel är någon slags motståndsman 
som representerar de förtryckta jyllänningarna och deras urmo-
diga mossofferseder (Lindbom 2006: 218), i synnerhet som va-
penoffer i mossar förekom över ett mycket större område än Jyl-
land . 

Det är sammanfattningsvis mycket möjligt att eotenum i epi-
soden om striden i Finnesborg, trots det grammatiska felet, kan 
tydas som ”jutar”, men när Grendel och hans moder betecknas 
med samma ord har det en helt annan betydelse. Ytterligare ett 
exempel på detta är att Beowulf bara kan döda Grendels moder 
med ett av monstrens egna svärd, eald-sweord eotonisc (r.1558), 
det vill säga ett åldrigt svärd smitt av jättar. Även om jutarna va-
rit kända för sina skickliga smeder vore det i detta sammanhang 
mycket märkligt att översätta eotonisc med jutiskt. Det som 
beskrivs är ett magiskt sagosvärd och att påpeka att det kom 
från Jylland vore ett poetiskt stilbrott som jag knappast tror att 
Beowulfskvädets poet skulle göra sig skyldig till.

Slutligen kallas Grendel även för Þyrs vilket också betyder jät-
te (Beowulf 1918: 292) och indirekt styrker detta att även eoten 
har denna betydelse. Benämningen Þyrs är givetvis intressant 
med tanke på att rimtursarnas i den norröna mytologin var ut-
marksväsenden med ett stort intresse av att fördärva människor-
nas värld. Dessutom kallas Grendel, eftersom han inte kämpar 
med vapen för muð-bona (rad 2079) vilket betyder mun-mörda-
re. Han biter ihjäl och äter upp sina offer och detta ger en viss 
djuriskhet åt hans karaktär som återfinns hos hans moder även 
om hon kämpar med svärd.

Sammantaget tycks Grendel alltså vara ett ensligt, illvilligt vä-
sen som kämpar som ett djur och som rör sig i utkanten av män-
niskornas värld. Dessutom finns en stark konnotation till döden 
som skulle kunna tolkas som att Grendel är en vålnad.

Grendels moder betecknas, förutom som Grendles modor (rad 
1258, 1276, 1282 etc.) och mage, anförvant i femininum (rad 
1391), också som mearc-stapa. Liksom Grendel kallas hon wael-
gaest (rad 1331) vilket betyder dödsbringande ande/gäst (Beowulf 
1918: 296). Ofta kallas hon bara för wif, kvinna (Beowulf 1918 s. 
303), med olika adjektivbestämmningar som t.ex. wif unhyre (rad 
2120) alltså ohygglig kvinna (jfr. modern danskas ”uhyre”).
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Annars skiljer sig beteckningarna på Grendels moder en smu-
la från Grendels egna. Hon kallas brim-wylf (rad 1506,1599), 
grund-wyrgenne (rad 1518), mere-wif (rad 1519) men också ides 
(rad 1259, 1351).

För att börja med det sista ordet, ides, så betyder det en hög 
fru (Beowulf 1918: 228) och används även om drottning Waelt-
heow (rad 1168). Nora K. Chadwick kommenterar detta i en es-
say om monstren i Beowulf. ”Elsewhere in the poem it is used 
only of a royal lady, or a lady of high degree. It is in fact a term of 
courtly epic diction, more dignified than wif” (Chadwick 1959: 
173). Detta är viktigt att hålla i minnet vid en analys av Grendels 
moders karaktär. 

Mere-wif betyder sjökvinna, och syftar till familjens bonings-
ort (Beowulf 1918: 241).

Edward B. Irving Jr påpekar att Grendels moder, även om hon 
också beskrivs som en wrecend, en hämnande (r. 1256), oftast 
associeras med sjön. ”Grendel’s mother is the mere, in fact: that 
is where we can see her in action, and her action is in defense of 
it” (Irving 1968: 114).

Detta avspeglas också i hur hon benämns. Wylf betyder var-
ginna (Beowulf 1918: 312) och brim betyder hav, bränning, 
havsdån (Beowulf 1918: 161), alltså blir det sammansatta ordet 
brim-wylf ungefär brännings- eller havs-varginna. 

Grund-wyrgenne översätts också med havsvarginna i den 
tyska utgåva jag använt mig av, men grund betyder inte hav 
utan tvärtom fast mark eller botten av en sjö (Beowulf 1918: 
208; Beowulf 1958: 258). ). En anglosaxisk grammatik översät-
ter också wyrgen med ”Frevlerin”, d.v.s. brottsling, förbryterska 
(Sievers & Brunner 1942: §149,1). I den engelska utgåvan tas inte 
wyrgen upp som ett eget ord, men hela grund-wyrgen översätts 
som ”accursed she-monster of the deep” (Beowulf 1958: 258). 
Det ligger alltså närmare till hands med en översättning som ”en 
bottenlevande niding”.

Både Grendel och hans moder omtalas också såsom tillhö-
rande hel-runan (rad 163), ett feminint substantiv, som översätts 
som ”one having knowledge of the secrets of the place of the 
dead, hence necromancer or sorceress” (Beowulf 1958: 247). I 
Beowulfkvädet används det dock i plural som beteckning på 
Grenel och modern tillsammans. 

Chadwick påpekar att det är besläktat med gotiskans haliurun-
nae, vilka är ett slags deformerade trollkvinnor som omnämns 
hos Jordanes, och översätts med magae mulieres på latin (Chad-
wick 1959: 174 f.). Hela stycket berättar hur den gotiske kungen 
Filimer med sitt folk intog skyternas land. 

Där fann han bland sitt folk några trollpackor, vilka han på 
sitt tungomål benämnde haliurunnae. Han misstänkliggjorde 
dem, jagade bort dem och tvingade dem att irra omkring i 
ödemarken, fördrivna långt från hans här. När orena själar, 
som hade sitt tillhåll i vildmarken, hade sett kvinnorna, 
omfamnade de dem och hade samlag med dem. Så avlade 
de detta vilda folk, som först levde i morasen och som var 
småvuxet, motbjudande och klent och knappt mänskligt. De 
var inte kända för att använda något annat tungomål än ett 
som liknar mänskligt tal. Av sådan härkomst är alltså hun-
nerna, som kom till goternas land (Jordanes 1997: 95 stycke 
121-122).

(…repperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas 
patrio sermone Haliurunnas is ipse cognominat, easque 
habens suspectas de medio sui proturbat longeque ab exer-
citu suo fugatas in solitudinem coegit errare. Quas spiritus 

inmundi per herimum vagantes dum vidissent et eorum 
conplexibus in coitu miscuissent, genus hoc ferocissimum 
ediderunt, quae fuit primum inter paludes, minutum tetrum 
atque exile quasi hominum genus nec alia voce notum nisi 
quod humani sermonis imaginem adsignabat. Tali igitur 
Hunni stirpe creati Gothorum finibus advenerunt (Jordanes 
1997:94 stycke 121-122))

I den romerske halvgoten Jordanes världsbild ansågs alltså 
hunnerna, Europas gissel, ha uppstått genom en onaturlig 
blandning mellan trolldomskunniga kvinnor och orena andar 
som levde i träsken. Detta ledde till att avkomman saknade ett 
riktigt språk och knappast var mänskliga. Jag är medveten om 
att detta är en kolonial skildring av Den Andre och att goterna 
och anglosaxarna hörde till två olika språkgrupper och mycket 
väsensskilda kulturer, men jag finner det ändå anmärkningsvärt 
att två germanskspråkiga folkslag använde samma ord för att 
beteckna trolldomskunniga personer och dessutom associerade 
dessa med träskmarker. Detta visar enligt min mening att de 
misaquaterristiska tankemönster som Giblett diskuterar (Giblett 
1996) har haft en mycket vid spridning och är en verkligt seg 
struktur.

Här bör man också notera att fastän Grendels moder specifikt 
omnämns som kvinna i rad 1382-1384, omtalas hon också med 
användande av maskulina pronomina på rad 1260, 1392, 1394 
och1497. Det har diskuterats om detta beror på slarv hos poeten 
eller på senare felskrivningar, och på andra ställen i Beowulf-
kvädet förekommer också motsatsen, att maskulina substantiv 
betecknas med feminina pronomina. ”One argument only must 
be specially mentioned, because it relates to the poet ś basic con-
ception of these assailants” skriver Margaret E. Goldsmith (1970: 
104) och fortsätter sedan med att citera utgivaren av Beowulf-
kvädet 1958. Jag citerar direkt från dennes textkritiska kommen-
tarer: 

Perhaps qua mother she is thought of as f., but qua demon 
as of either sex. For the germanic demons seem - like some 
others - to have been ambisexual: and the Gothic Scriptures 
renders the Greek neut. pl. δαιμοηια sometimes by f. unhult-
hons, sometimes by m. unhulthans (Beowulf 1958: 209, not 
till r. 1260; Luk. 8: 29, 8: 30 www.wulfila.be 2007-05-21).

Kanske rör det sig bara om en begynnande språklig uppluckring, 
modern engelska saknar ju som bekant maskulinum/femininum 
och har bara behållit neutrat ”a, an”. Men skulle det inte också 
kunna bero på att Grendels moder är en onaturlig kvinna som 
gör manliga saker, liksom Grendel kan hänföras till de feminina 
hel-runan eftersom han är en onaturlig man som gör djuriska sa-
ker? Det vill säga, de är båda varelser som har tillåtit en onaturlig 
blandning i sin karaktär och som vägrar följa rådande regler för 
sin sociala position. 

I beaktande av föreställningar om sejd i norröna myter, såsom 
en syssla som belastade utövarna, framförallt manliga sådana, 
med ergi och i praktiken gjorde dem utstötta från det vanliga 
samhället är detta mycket intressant. 

Det går naturligtvis inte, även om han betecknas som hel-rune, 
att kalla Grendel en seiðmadr eller seiðberendr, men konnotatio-
nen finns där. Grendel är inte feminin, men omanlig och ärelös, 
han är ännu ett exempel på det fasansfulla i att blanda manligt 
och kvinnligt, vått och torrt, civilisation och kaos. Se diskussion 
kring detta hos Price (2002: 210 ff.) och Solli (1999, 2002).

Till sist bor Grendel och hans moder nere under vattnet i en 
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sjö eller en mosse. Den betecknas som mor (rad 1405), d.v.s. 
mosse, hedmark eller öde bergstrakt eller fen (rad 104), d.v.s. 
kärr, sumpmark, ödemark (Beowulf 1918: 243; Beowulf 1958: 
276). Den kallas också mor-hopu (ack. pl. rad 450), fen-freoðu 
(rad 851) och fen-hop, d.v.s. tillflyktsorter eller läger i ödemar-
ken (Beowulf 1918: 186, 244; Beowulf 1958: 276).  Slutligen 
benämns det fen-hlið, vilket översätts ”Moordach, Moorbehä-
usung”. Enbart hlið har dels betydelsen klippa, klipphylla, dels 
täckelse, tak, hus (Beowulf 1918: 221). 

Grendels moder hämnas sin son genom att dräpa kung Hro-
gars favoritkrigare och sätta upp hans huvud till beskådan invid 
sjön. När Beowulf beger sig efter henne beskrivs sjön närmare 
(rad 1279-1440). Den betecknas som frecne fen-gelad, det vill 
säga farlig sumpstig och flod under foldan vilket betyder flö-
det under marken eller jorden (Beowulf 1918: 194, 186). Den 
är bottenlös och på dess yta brinner eld om natten, fyr on flode 
(rad1366-67). I samband med diskussionen ovan om rimtursar, 
frostjättar, är det också intressant att notera att trädgrenarna runt 
sjön var styva av frost, hrinde bearwan (rad 1362), och utan tve-
kan beskrivs ju sjön som just en onaturlig blandning av ämnen 
som brukar utesluta varandra: hetta och kyla, vatten och eld, 
vatten och land. 

Edward B. Irving Jr. för en diskussion om handlingen i 
Beowulfkvädet där den onda sidan representerar kaos och oord-
ning i motsats till den goda sidan där hjälten skapar och upprätt-
håller ordningen genom att bekämpa kaosmakterna ”and thus 
protecting the c̀ultivated plot´ from the èncompassing wilder-
nesś ” (Irving 1968: 86). Irving ser Beowulf som den perfekte 
kristne hjälten, Lancelots föregångare. Den delen av hans reso-
nemang kan jag inte hålla med om. Diskussionen om kaos mot 
ordning känns däremot märkvärdigt bekant för den som följt 
med i de senare årens arkeologiska Midgård/Utgård-debatt.

He [Grendel] is also nonhuman and represents the disorder 
endemic in the nonhuman world; hence he is the enemy of 
life itself as well as the enemy of a particular social system. 
He is the Other, the Darkness; he is Death. This dimension of 
Grendel is less emphasized than his ”social” dimension, but 
it is there and gives depth and power to the way Grendel is 
presented

skriver Irving (1968: 111) om Grendels natur och fortsätter: 
”In a general sense, then, perhaps Grendel suggests the dark ir-
rational in man, which exists outside that circle of light standing 
for a vision of cosmic order and which moves inexorably toward 
self-destruction” (Irving 1968: 111). 

Detta är på sätt och vis en mycket modern tankegång och sam-
tidigt en som passar märkvärdigt väl ihop med världsbilden i den 
hedniska siðr där den kända världen är ett litet grand av civili-
sation omvärvt av Ginnungagaps oändliga kaos, ett grand som 
trots att gudarna försvarar det mot rimtursarna ändå är prede-
terminerat att gå under vid Ragnarök. Även om de människor 
som lyssnade till Beowulfkvädet var kristna, hade de säkert inte 
varit det så länge att de helt glömt vad deras förfäder trott på, och 
de bör lätt ha kunnat sätta sig in i den världsbild som beskrivs 
i dikten.

Än viktigare i detta sammanhang är att påminna sig om var-
för Grendel först dyker upp. Som framgår en bit in i eposet har 
han huserat i utmarkerna i åratal utan att ställa till något större 
förtret. Men efter att kung Hrothgar uppfört Heorot, sincfage 
sel (r.167), den smyckade salen, som är urbilden för det civilise-
rade kungadömet, håller han en fest där en harpolekare sjunger 

om världens skapelse (r. 85-98). Det är egentligen ointressant om 
detta är den hedniska eller kristna skapelseberättelsen, huvud-
saken är att när Grendel detta dream gehyrde hludne in healle 
(”glädjefyllt glam hörde högljutt i hallen”, min övers.) så retade 
det honom så mycket att han följande natt när alla sov lufsade dit 
och åt upp trettio tegnar. 

Som rimtursar, kaosväsen, är Grendel och hans moder fient-
liga till mänsklig ordning och kultur men de kallas också ylfe, 
”alfer”, och dessa är ju något slags övernaturliga väsen som åter-
finns i underjorden och som har starka kopplingar till de dödas 
andar och det mörka halvåret men också till fruktbarhet och till 
vatten.

Här måste man fråga sig om motsättningen mellan Heorots 
ordning och Grendels kaos speglar den kristna civilisationens 
antagonism mot den tidigare hedniska kulturen eller om den 
kristne poeten faktiskt skildrar spänningarna inom en hednisk 
civilisation, i vars föreställningsvärld våtmarker hade en viktig 
plats?

I Beowulf skildras på rad 175-180 hur ett blot utförs æt hærg-
trafum för att vinna beskydd mot Grendels härjningar. Tyvärr 
skildras detta inte särskilt ingående och just dessa rader hör ju 
till dem som av många forskare anses vara ett senare tillägg. 
Även om detta skulle vara fallet tror jag dock att man kan säga 
att Grendel uppfattades som tillhörande en annan kategori av 
varelser än den gast-bona, ”själa-mördare”, dvs. djävulen, som 
offren sker till.

Margaret Clunies Ross delar in de fornskandinaviska myto-
logiska väsendena i tre grupper. Till den första hör gudar, män-
niskor och alfer som bebor Midgård och ur vilkas synvinkel my-
terna berättas, till den andra hör jättar och dvärgar som bor ut-
anför Midgårds gränser, och den tredje menar hon representerar 
”uncontrollable natural forces that cannot be spatially confined” 
(Clunies Ross 1994: 54). Utmärkande för denna tredje grupp är 
att de, till skillnad från de andra varelserna, inte är ”susceptible 
to social control”. De har djurliknande drag, och om de alls har 
familj, är det en bestående av en singel-förälder (Clunies Ross 
1994: 62 f.).

Baserat på denna diskussion av Clunies Ross hänför Agne-
ta Ney Grendel och hans moder till den tredje gruppen av my-
tologiska väsenden och sammanför dem därmed med varelser 
som Midgårdsormen och Fenrisulven. Ney menar att om Clu-
nies Ross första grupp hör hemma i Midgård och den andra i 
Utgård, skulle denna tredje, icke-sociala och icke-verbala grupp 
kunna placeras i ett Útangarðr (Ney 2006: 63 ff.).

Also they do not speak. Not speaking is a point that goes well 
with a third difference between the gods and the giants and 
the supernatural beings outside: the children are in the shape 
of animals. And the parents are also animal-like. One of my 
hypotheses is therefore that the zone outside Miðgarðr and 
Útgarðr is filled with none-speaking beings, in contrast to the 
verbal ability of gods and giants (Ney 2006:66). 

Den skarpa uppdelningen mellan Midgård och Utgård är dock 
en av de saker Clunies Ross ifrågasätter. Hon påpekar att ordet 
Útgarðr endast förekommer en gång i de fornskandinaviska 
texterna, som namn på jätten Utgårda-Lokes hem och menar att 
jättarnas hem kanske inte är fullt så perifert som tidigare antagits 
(Clunies Ross 1994: 51 f.). 

Emellertid kan man ju inte förneka att det finns något slags 
motsättning mellan civilisationen i Midgård och det icke-soci-
aliserade och kaotiska utanför, men problemet löses knappast 
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genom att infoga en tredje mytologiskt rymd för den tredje ka-
tegorin att vistas i. Motsättningarna mellan de olika grupper-
na av varelser är inte i första hand spatial, utan baseras på att 
de två första lever i olika hierarkiskt uppdelade samhällen där 
varje kategori har sin bestämda plats och uppgift. Den tredje är, 
som Clunies Ross skriver, den icke kontrollerbara (Clunies Ross 
1994: 54), en grupp varelser som överskrider gränser, både so-
ciala, fysiska och fysiologiska. De är varken helt djur eller helt 
människor, deras intersektionella identitet är inte helt självklar 
och deras liminala status ses som onaturlig och förknippas ofta 
på ett eller annat sätt med vatten och våtmarker.

Frands Herschend diskuterar hur resandet i Beowulfkvädet 
och andra skildringar fungerar som en slags grand tour som in-
socialiserar den unge mannen i hans sociala klass. Den kvinn-
liga passageriten däremot, är mycket kortare och består bara i att 
föra över den unga kvinnan från hennes faders vård till hennes 
makes. På vägen till brudsängen skildras ofta hur hon passerar 
genom en vildmark full av rovdjur och hotfulla varelser (Her-
schend 2001: 28 ff.). 

There is a flaw in both the male and the female journey to 
civilisation. It is revealed in the relationship between sexu-
ality and landscape; in the one hand, the civilised landscape, 
on the other, nature, the uncivilised landscape. The ideal 
is sexuality within the civilised landscape, on the farm, in 
the marriage bed. On the other hand, there is a wilderness 
sexuality which attracted and frightened Gerd. The key 
to understanding this phenomenon is the role of violence. 
Violence is part of the male tour, albeit a violence serving 
civilisation. Violence, even sexual violence, is to be expected 
in the wilderness or the uncivilised world where violence 
must be applied (Herschend 2001: 35).

Både den manliga och kvinnliga passagen sker för att passa in 
män och kvinnor på deras rätta platser i ett binärt genussystem. 
När detta misslyckas uppstår situationer som Grendels moders, 
eller den som Skirne hotar Gerd med (Herschend 2001: 35 ff.).

The positive ideal of civilised male violence and repro-
ductive female sexuality in marriage runs the risk of being 
transformed into an ideal signified by uncontrolled violence 
and sexuality outside the orderly society. The ideals of 
these outsiders can be understood as the gender ideals of a 
complementary world (Herschend 2001: 36).

Jag skulle dock inte beskriva detta så mycket som en komplet-
terande världs ideal, utan som denna världs anti-ideal. I den 
världsbild som skildras i Beowulfkvädet och i isländska sagor 
förvandlas människor som kliver över sina sociala gränser, ut-
sätter sig för situationer som belastar dem med ergi eller motsät-
ter sig äktenskap, till monster och blandvarelser. Motsättningen 
står inte så mycket mellan civilisation och natur som mellan den 
naturliga och normala civilisationen och o-naturen, det som, inte 
ens är objekt utan abjekt.    

Nora K. Chadwick menar att det i Grendel och hans moder 
samt draken, som Beowulf senare besegrar, går att urskilja en 
”monster-triad” som återfinns i åtskilliga senare norska och is-
ländska sagor. ”In the Norse sagas which claim comparison with 
the story of Beowulf, the hero overcomes a triple group of mons-
ters having some apparent connexion with one another, and the-
se monsters individually have features which appear to reflect 
those of the monsters in Beowulf” (Chadwick 1959: 178). 

Many sagas tell of the fight of a hero with a draugr and the 
cutting off of the monsters head, which is the only way of 
finally destroying him. Sometimes we hear also of the mother 
of the draugr, who has long claws and is in consequence 
described as a ketta (a `she-cat́ ), and is even more formi-
dable than her monstrous son (Chadwick 1959: 178).

Även om jag inte tror att man kan jämföra Beowulfkvädet  och 
norröna sagor fullt så detaljerat som Chadwick gör, är detta inte 
heller det väsentliga i hennes resonemang. Det viktiga är istället 
att det går att urskilja en bakomliggande generell kunskap om 
hur en viss typ av monster är beskaffade och hur hjälten bör 
förhålla sig till dem. Denna kunskap tycks vara äldre än både 
Beowulf och sagorna och gå tillbaka på hedniska föreställningar 
som sedan levat kvar i västerländsk tradition långt fram i tiden.

Dessa tre monstertyper uppvisar de drag som diskuterats 
ovan, de är varken-eller och både-och på samma sätt som våt-
marker. De har både djuriska och mänskliga, både manliga och 
kvinnliga drag, de är varken levande eller döda, och de håller 
sig aldrig på den lämpliga platsen i förhållande till sin sociala 
position. Även om Grendel och hans moder lever i en hall, så är 
den också onaturlig genom att ligga på bottnen av en bottenlös 
sjö, som även den består av onaturliga kombinationer av jord och 
vatten, is och eld.

Men om nu våtmarker i den fornskandinaviska kulturen för-
knippades med utmarksväsenden, kaos, död och onaturliga 
blandningar och överskridande av sociala normer, varför blev 
de då föremål för offer?  

Denna fråga för tillbaka till Mary Douglas resonemang om att 
det är just liminala företeelser som får en numinös laddning. Det 
som inte kan inordnas i den strukturerade världen och därmed 
betraktas som rent eller orent, kan ändå ses som en stor kraft-
källa som ofta kommer till användning i ritualer.

    
In a given culture it seems that some kinds of behaviour 
or natural phenomena are recognised as utterly wrong 
by all the principles which govern the universe. There are 
different kinds of impossibilities, anomalies, bad mixings and 
abominations. Most of the items receive varying degrees of 
condemnation and avoidance. Then suddenly we find that 
one of the most abominable or impossible is singled out and 
put into a very special kind of ritual frame that marks it off 
from other experience. The frame ensures that the categories 
which the normal avoidances sustain are not threatened or 
affected in any way. Within the ritual frame the abomination 
is then handled as a source of tremendous power (Douglas 
1966:166).

Denna orenhet eller pollution kan alltså vara både farlig och he-
lig, något som också stämmer överens både med hur våtmarker 
och liminala personer betraktats under tidigare skeden.

4: 4 Våtmarksfolklore 
Innan jag helt lämnar Beowulfkvädet och går över till mo-
dernare källor, är det ytterligare en företeelse jag vill ta upp. 
Beowulfkvädet bevarar nämligen i sig en mycket ålderdomlig 
syn på våtmarksväsenden. När Beowulf kommer till Grendels 
sjö för att hämnas på hans moder beskrivs olika vattenvarelser 
som lever där.

På rad 1411 nämns nicor-husa, näckfolks-boning. Nicor över-
sätts med ”Meerungeheuer”, men är ju alldeles tydligt samma 
ord som isl. nikur, ty. nixe och skandinaviska näck. Det förekom-
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mer på flera ställen i texten, första gången i ack. pl. då Beowulf 
berättar hur han ute till havs dräpte näckar om natten (rad 421-
422). När Beowulf senare berättar om sin kappsimmning med 
Breka, säger han att han medan han var i havet dräpte nio näckar 
med svärd (rad 574-575). Åter är formen ack. pl. niceras. 

I rad 845 förekommer det i gen. pl. on nicera mere = på/fram-
för näckarnas sjö, dit den döende Grendel flytt.  På rad 1427 före-
kommer formen nicras ack. pl. swylce on naes-hleoðum nicras 
licgean, vilket betyder ” näckar sådana som ligga på näsets klip-
pa”. Genomgående tycks vara att ordet används i plural, det finns 
inte bara en Näck som i senare folktro, utan en uppsjö av oknytt 
som mest verkar existera för att hjälten skall kunna visa sin tap-
perhet och som dessemellan inte verkar göra någon förnär.

Dessa näckar är bara några av de sjöodjur, som kallas wyrm-
cynnes, ormsläkte, och sae-draca, havs-drakar, och som sim-
mar omkring i vattnet när Beowulf kommer fram till sjön för att 
slåss med Grendels moder (rad 1425-1430). 

Föreställningar om att vatten och våtmarker har varit befolka-
de av olika slags varelser som varit mer eller mindre farliga för 
människor har levt kvar långt in i historisk tid. Det mest kända 
av dessa väsen är förstås Näcken, som i en del trakter uppträder 
som Bäckahästen och i andra som det (oftast) kvinnliga Sjörået. 
Det är naturligtvis mycket vanskligt att följa ett sentida sägen-
komplex bakåt för att hitta någon form av mytologiska eller ar-
keologiska belägg. Ändå låter det sig i vissa fall göras, och jag 
ämnar därför försöka just detta med de ovannämnda figurerna.

I det område som idag är Sverige är de tre vattenväsendena i 
viss mån uteslutande varandra. Tron på Bäckahästen är vanligast 
i södra Sverige, i Skåne och Halland, medan Näcken uppträder 
mest i Mellansverige, dock med ett kraftigt inslag av Bäckahäs-
ten. I norra Sverige kallas vattenväsendet för Sjörå (Egardt 1944: 
125), även om sägner om Sjörået finns också från sydligare trak-
ter (Liungman 1958).

Jag ska här behandla de tre väsendena vart och ett för sig och 
sedan försöka visa att de sentida vidskepelserna kring dem går 
tillbaka på mycket äldre, förkristna traditioner.

”Länderna kring Nordsjön samt söder och norr om Östersjön 
utgöra vad vattenväsendena beträffar en enhet, om också inte 
alltid ensartad. Överallt finna vi namnet `näck´ fastän självfallet 
i olika former” skriver Waldemar Liungman i inledningen till 
sitt kapitel om vattenväsen (Liungman 1958: 17).

I Sverige finns tron på Näcken belagd sedan 1300-talet, och i is-
ländska sagor finns varelser som lever i vatten och vilka verkar ha 
mycket gemensamt med senare tiders näcktradition (Tillhagen 
1997: 128 f.). Exempelvis förekommer ordet nikur som benäm-
ning på en vattenhäst i Landnamabok (Egardt 1944: 142 f.).  

Den äldsta kända beskrivningen av Näcken i Sverige är från 
Östergötland där han visade sig i juni 1599. ”Han var kullot 
[skallig], hade ett krås om sig, en blå jacka med knappar uti, 
svarta byxor” (Tillhagen 1997: 130). I litet senare uppteckningar 
från olika trakter beskrivs han som en gubbe med långt skägg, 
grå kläder och röd mössa. På Öland beskrevs han under sent 
1800-tal som ”en liten rödklädd gubbe” (Tillhagen 1997: 130).

Enligt Brita Egardt ses i Mellansverige ofta Näcken och Bäck-
ahästen som två olika uppenbarelseformer av samma väsen, 
medan man i Sydsverige skiljer på dem.

I vattenhästens kärnområde berättas även sägner om ett 
vattenväsen, kallat näcken eller älven, på samma platser där 
vattenhästsägnerna förekomma. Vi kunna alltså konstatera, 
att vattenhästen och näcken inte äro beroende av varandra 
(Egardt 1944: 140).

Egardt skriver att Näcken och Bäckahästen är samma väsen i 
Norge och att den på Island aldrig visar sig som något annat 
än häst men kallas för Nikur eller Naenir (Egardt 1944: 142 f.). 
I en artikel i Namn och Bygd behandlar dock Dag Strömbäck 
det isländska namnet kumbr på näcken. Detta ord förekommer 
i fornspråket endast i sammansättningen trékumbr och betyder 
enligt Strömbäck t̀räkloss, kubbe, stycke av trädstam ,́ och han 
menar att detta syftar till näckens förmåga att skifta hamn och 
förvandla sig till en trästock för att lättare komma åt att dränka 
människor (Strömbäck 1974: 39 ff.). I Landnamabok uppträder 
också ett antropomorft (havs-)vattenväsen som är spådomskun-
nigt (Tillhagen 1997: 128 f.). Sammantaget gör detta det troligt 
att näcken även på Island har uppträtt i andra former än hästens 
och jag är överhuvudtaget osäker på att det går att så tvärt av-
skilja Näcken från Bäckahästen, även om de i ett visst begränsat 
område uppträder som två skilda väsen.

Bäckahästen förekommer som sagt bara i Sydskandinavien. 
Som fristående väsen med eget sägenkomplex uppträder den i 
Skåne, Danmark och Island samt Skottland, Irland och Bretag-
ne. På grundval av detta menar Brita Egardt att föreställningen 
om bäckahästen kommit till Skandinavien från de keltiska om-
rådena i väster under vår vendeltid (Egardt 1944: 155 ff.). De 
keltiska sägnerna för hon tillbaka åtminstone till La Téne-tidens 
början (Egardt 1944: 157).

Hästen var ett viktigt mytologiskt djur med starka kopplingar 
till vatten långt före vendeltiden, och jag tycker därför att det 
verkar vara en sen datering att säga att vattenhästen skulle ha 
införts då. Inte minst det stora antalet hästar i våtmarksoffer ta-
lar för att en association mellan häst och vatten funnits långt ti-
digare. Troligare är att det ända sedan La Téne-tiden pågått ett 
kulturellt utbyte mellan de olika områdena så att likartade säg-
ner påverkat varandra och utvecklats på liknande sätt på olika 
platser.

I Tyskland förekommer Näcken under beteckningen ”die 
Nixe” och kan vara både manlig och kvinnlig (Tillhagen 1997: 
132).  Detta för oss tillbaka till Sjörået som i Sverige mest upp-
träder i norr. Det är egentligen egendomligt att det tycks finnas 
en lakun i Sydskandinavien där kvinnliga vattenväsenden till 
största delen saknas, när de är vanligt förekommande både i Eu-
ropa och i norra Sverige.

Näcken äger som alla vet förmågan att spela så vackert att han 
drar ner folk till sig i vattnet. Han kan också skifta gestalt och 
uppträda till exempel som en stock i strandkanten som sjunker 
och dränker den som försöker sitta på den och han roar sig ofta 
med att dra ner badande. Som hamnskiftare kan han också ta ge-
stalt av en kvinnas fästman eller äkta make för att lyckas förföra 
henne och han kan vara till nytta för människor genom att lära 
dem spela fiol, ge fiskelycka eller en lyckad mäld, men detta gör 
han bara mot betalning i form av mynt, tobak eller dylikt.

Jag ska här inte mera diskutera om Bäckahästen är ett eget 
väsen eller om den är Näcken som bytt gestalt. Bäckahästens 
specialitet är ju att locka folk, gärna barn, att rida på den för att 
sedan störta sig ut i vattnet och dränka dem. Om man använder 
ett betsel av stål kan man få makt över honom och han gör då 
två vanliga hästars arbete. Denna sägen är mycket gammal och 
en av dem förekommer redan i Landnamabok. Bäckahästen är 
vanligen apelgrå, i senare skildringar vit eller brokig (Tillhagen 
1997: 165 f.).

Sjörået slutligen beskrivs ibland som en vacker kvinna som 
brukar sitta på stranden och kamma sitt långa, gyllene hår och 
liksom skogsrået har hon ibland ihålig baksida. Ibland beskrivs 
hon däremot som en ganska gräslig matrona, som kan ha fisk-
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stjärt eller hästhuvud (Liungman 1957: 19 ff.; Tillhagen 1997).  
Liksom Näcken beskrivs hon i en del sägner som mycket kär-
lekskrank. Hon har ibland många barn men inte någon man. 
Hon bor i en vacker bostad på sjöbottnen och håller sig med 
kreatur som kan ses beta på stränderna. I en del sägner åker hon 
i vagn, i andra i en båt som ibland är halv. Hon kan göra samma 
tjänster som Näcken men liksom denne endast mot betalning.

Brita Egardt påpekar att det vid analys av sagoväsen är mycket 
viktigt att skilja mellan allmängiltiga och väsensspecifika drag. 
Allmängiltiga drag är sådana som t.ex. föreställningen att över-
naturliga väsen lever ett liv liknande människornas, gifter sig, 
får barn, bakar och brygger osv. Väsensspecifika är drag som 
endast förekommer hos en viss varelse och skulle verka främ-
mande eller underliga hos en annan (Egardt 1944: 119 ff.).

På sätt och vis är detta en mycket viktig distinktion att göra, 
men samtidigt är den problematiskt eftersom allmängiltiga drag 
kan finnas hos sagoväsen utan att för den skull tyda på sam-
manblandning eller senare påverkan eller dylikt. Så till exempel 
gifter sig asagudarna och får barn men man kan inte påstå att 
denna egenskap, även om den är allmängiltig, är mindre viktig 
när det gäller att beskriva gudarnas karaktär. Jag skulle tro att 
både gudar och sagoväsen ingår äktenskap, brygger och bakar, 
delvis eftersom de människor som tror på dem har svårt att före-
ställa sig ett annat sätt att vara, men främst för att ett annat sätt 
att vara inte är särskilt intressant. Gudar skulle till exempel kun-
na föröka sig med sporer och nära sig av doften av östanvinden, 
men myter som behandlade detta skulle inte tala på samma sätt 
till människans andliga behov. Eftersom fortplantningsdriften 
och näringsbehovet hör till våra mest grundläggande instinkter 
är det också frågor vi ägnar mycket andlig energi, och vi har be-
hov av myter som behandlar dessa ämnen.

Frågan är alltså vilka egenskaper hos vattenväsendena som 
är väsensspecifika och vilka som har uppstått senare, under på-
verkan från andra sägenkomplex eller samhällsförändringar. Jag 
anser att det är väsensspecifika egenskaper att Näcken/Sjörået 
bor i ett palats på sjöbotten, att de håller kreatur och att de inlåter 
sig i amorösa förbindelser med människor. Framför allt är viljan 
att draga ner och dränka folk och hamnskiftet väsensspecifika 
för näcken. Detta förekommer visserligen också hos andra sa-
goväsen, men i näckens fall är förmågan att förvandla sig till 
en häst eller en stock nödvändig för hans verksamhet. I själva 
verket är detta en så grundläggande egenskap att det än i dag 
inte lyckas oss att avgöra om näcken och bäckahästen är samma 
varelse. Det är också viktigt att vattenväsendena inte är enbart 
skadliga utan att de kan vara människor behjälpliga under förut-
sättning att de behandlas på rätt sätt. 

Kopplingen mellan sentida folklore och forntida våtmarksof-
fer verkar säkert långsökt för många, även om jag är långt ifrån 
den första som gjort den. För att ge ett exempel på kontinuitet i 
trosföreställningar som jag anser vara så välbelagt det går att få 
det inom arkeologin ska jag vända mig till den tyska offerplatsen 
Oberdorla som har ett mycket välbevarat trämaterial.

4: 5 Gudarna i Rieth
Den forna offersjön Rieth, vid Oberdorla, Kr. Mühlhausen i Thü-
ringen, grävdes ut av Günter Behm-Blancke redan mellan 1957 
och 1964 men blev inte slutgiltigt publicerad förrän 2002 och 
2003. Publikationen upptar två foliovolymer med katalog, foton 
och schaktplaner och en mycket detaljerad analys. När man läst 
den har man full förståelse för att den tog så lång tid att skriva, 
och fyndplatsen i Oberdorla skulle utan tvekan kunna tillhanda-
hålla material till flera avhandlingar. I min egen avhandling kan 

jag naturligtvis inte ge platsen det utrymme den förtjänar, men 
eftersom den i stort sett är samtida med Skedemosse och en av 
de mest välbevarade offerplatserna utan krigsbyte kan jag inte 
undvika att ta upp den. 

Platsen har använts från och med 700-talet f. Kr. till och med 
700-talet e. Kr., och här finns spår av en mängd helgedomar som 
följer varandra kronologiskt och där flera olika gudar dyrkats. 
När en av de inhägnade kultplatserna vid strandkanten tjänat 
ut har den övergivits, i vissa fall rivits ner, och en ny har inrät-
tats en bit bort. Eftersom sjön efterhand har torvat igen och haft 
goda bevaringsförhållanden för både trä och ben har ett rikligt 
fyndmaterial avsatts.

Naturligtvis genomgår kulten stora förändringar under denna 
långa tid men trots detta finns vissa återkommande företeelser 
som antyder en kontinuitet i gudarnas identitet. Det tycks ha dyr-
kats en slags gudatriad bestående av ett gudapar, möjligen en 
himmelsgud och en jordgudinna, samt en tredje, troligen manlig 
gud. Eventuellt kan till dessa läggas en krigsgud i gestalt av ett 
La Téne-svärd, vilket mottagit offer vid ett enstaka tillfälle, samt 
en gudinna vars främsta attribut är ett skepp. Särskilt i den sist-
nämndas fall är det emellertid osäkert om hon är en egen gestalt 
eller bara en manifestation av gudinnan i det ovannämnda guda-
paret. Behm-Blancke går i sitt kapitel VII noggrant igenom olika 
idoltyper, deras attribut och offerdjur och försöker länka dem till 
senare namngivna gudar (Behm-Blancke 2003: 183 ff.).

Jag ska här främst inrikta mig på gudinnan/orna och hennes 
attribut eftersom jag anser att Behm-Blancke faktiskt lyckas län-
ka den förhistoriska gudinna som dyrkades i Oberdorla till en 
som finns omnämnd i tidiga kristna källor. Detta i sin tur gör 
det möjligt att jämföra spåren av de forntida offerritualerna med 
sentida så kallade vidskepelser om våtmarker och våtmarksvä-
senden.

Redan under Hallstattperioden uppträder en gudinna som 
verkar ha förknippats med vävning och spånad och som fort-
sätter att dyrkas åtminstone fram till sen romersk kejsartid. På 
200-talet e. Kr. koncentreras kulten kring vad som verkar vara 
en jaktgudinna och under folkvandringstiden blir skeppsattribut 
vanliga (Behm-Blamcke 2003: 207 ff.). Jag upplever det dock 
som ett problem att kronologiskt dela upp gudinnekulten och 
dess attribut som Behm-Blancke gör. Redan i de äldsta helge-
domarna från Hallstattiden finns jämte vävutensilier också en 
paddel eller åra, de äldsta exemplen på inhägnade helgedomar 
formade som skepp uppträder under La Téne och jaktgudinnan 
under romersk kejsartid har också en sländtrissa bland sina attri-
but (Behm-Blancke 2002: 7 ff. Taf.11a, 12; 2003: 210 ff.). 

Jag anser det därför vara fullt möjligt att det är samma gudinna 
som dyrkats under hela denna tid. I olika tider har olika aspekter 
av hennes personlighet betonats mer men även då har de övriga 
funnits där latent. För att exemplifiera detta ska jag närmare dis-
kutera helgedomen SR 1, från sen romersk kejsartid, närmare 
bestämt sent 200-tal e. Kr. (Behm-Blancke 2003: 63 ff.).

Helgedomarna i Oberdorla är inhägnader av trä och vidjor vid 
vad som under deras brukningtid var strandkanten. Deras ut-
formning varierar en del men i de flesta finns ett slags altare av 
torv, en eller flera idolbilder, ofta ett kärl som stått bredvid altaret 
samt mängder av djurben. När de upphörde att brukas lämnades 
de åt sitt öde, och även om de både översvämmats och övertor-
vats står många av strukturerna kvar in situ.

SR 1 är den enda helgedomen i bruk under sen kejsartid och 
den är litet speciell. Den låg på en udde på sjöns västra sida och 
var fyrkantig, 6 x 4, 8 m, med en halvrund absid i norr.

Mitt i den fyrkantiga inhägnaden fanns vad Behm-Blancke 
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kallar en ”casula”, och i denna har ett 90 x 170 cm stort torvaltare 
legat. Sydost om altaret hittades en stor skalle av en vildsvins-
galt nerpressad i marken. Eventuellt kan denna ha legat på alta-
ret, där även idolbilden på grund av sin ringa höjd på 40 cm bör 
ha varit uppställd. En knapp meter från vidsvinshuvudet låg en 
sammanpressad fotskål av keramik. Nära idolen som välts ned 
på södra sidan om altaret, två meter väster om vildsvinshuvu-
det, fanns ett stort keramikkärl med märgkluvna ben från nöt-
kreatur, och en mindre del häst, svin och får. Omkring detta låg 
utspritt fler ben av nöt, katt, en trana och en tamgås. Väster om 
inhägnaden låg märgspjälkade ben av hjort tillsammans med ett 
hjortkranium med en fjortontaggad hornkrona (Behm-Blancke 
2003: 63 ff.).

I nordvästra hörnet av inhägnaden låg ben av häst, nöt och 
människa. Människobenen härstammar från en 12-15-årig 
flicka. Hennes skelett är så gott som fullständigt och bär inga 
spår av våld även om det inte ligger i anatomiskt korrekt posi-
tion. Benanhopningen var omgiven av en stor mängd stavar, 
av den typ som i Oberdorla på något vis verkar ha ingått i kult-
handlingarna. Ytterligare delar av skelettet, mest revben, samt 
underkäken, hittades ca 2 m längre norrut. Dessa har troligen 
spolats dit vid en översvämning. De människor som offrats i 
Oberdorla har vanligen styckats och det är sällan hela skeletten 
deponeras. Flickan i SR 1 är alltså ovanlig och Behm-Blancke 
spekulerar över om hon kan ha varit prästinna (Behm-Blancke 
2003: 64 ff.). 

Strax utanför det sydvästra hörnet fanns vad Behm-Blancke 
kallar för en ”kulthydda”, det vill säga en liten kon flätad av vid-
jor. Dylika användes i en del av helgedomarna, antagligen som 
ett skydd över idolbilden. Tyvärr kan jag inte hitta denna på pla-
nen (Behm-Blancke 2003: 64 f.; 2002 Taf.106-107). 

Behm-Blancke menar att gudinnan i SR 1 har attribut som 
gör henne till en jaktgudinna och anser att hon skiljer sig från 
andra gudinnor men redan tidigare och även senare försågs gu-
dinnebilder med attribut som tyder på en anknytning till jakt 
(Behm-Blancke 2003: 244 f.).  Jakrattributen är främst vildsvi-
net, hjorten och ett böjt föremål som Behm-Blancke kallar för en 
bumerang, men som kanske snarare föreställer en båge. En del 
av bumerangerna ser snarast ut som skäkteträn, men det är inte 
en koppling Behm-Blancke gör.

I helgedomen SR 1 förekommer inte någon ”bumerang” utan 
något som ser ut som en del av en båge vilken bör ha varit 91 
cm lång i komplett skick. Det bevarade fragmentet är ca 36 cm 
långt.  Bågen är dock gjord av hassel och måste därför ha varit av-
sedd för rituellt bruk, då hassel är ett mjukt träslag som knappast 
lämpar att tillverka pilbågar av (Behm-Blancke 2002: 204; Taf. 
108:9). Tyvärr saknas också själva spetsen av bågen så det går 
inte att se om där fanns någon skåra för bågsträngen, och det är 
alltså möjligt att det i själva verket är resten av något helt annat fö-
remål. I SR 1 hittades också en sländtrissa av fågelbärsträ, invid 
den största samlingen av den unga flickans ben (Behm-Blancke 
2002 s.203).  Eventuellt förknippas gudinnan även med skepp, då 
en paddel av bok hittades strax söder om inhägnaden. 

Spritt över och runtomkring helgedomen låg delar av en 2,00 - 
2,25 m lång träbehållare som Behm-Blancke diskuterar mycket 
ingående. Hans första teori var att den var ett köttråg, av en typ 
som inte är alltför ovanlig i mossoffersammanhang. Det finns 
flera mindre i Oberdorla, och även i exempelvis Käringsjön har 
liknande hittats (Behm-Blancke 2003:64 ff.; Arbman 1945: 132 
ff., Fig. 92, 93; Lindahl Jensen 1994). Emellertid har behållaren 
från Oberdorla en lagning som är anbragt på ett sådant sätt att 
det är mindre troligt att den fungerat som tråg.

Behm-Blancke överväger också om den snarare är en stock-
båt. Den är onekligen mycket lik den typ av båt som i Skandi-
navien hittats i flera våtmarksfynd från hela järnåldern (Larsson 
2007: 238 ff.) och som även har hittats på tyskt område. Emeller-
tid är den i minsta laget för att ha fungerat som båt och den skul-
le också ha legat oroväckande djupt i vattnet. Enda alternativet 
tycks vara att den i så fall var en kultbåt, endast avsedd för den 
lilla idolbilden. Dessutom har den i sina kortändor borrade hål 
med avbrutna träpluggar (Behm-Blancke 2003: 65, Fototaf. 49).  

Det alternativ som Behm-Blancke finner troligast är att behål-
laren är en ekkista, med ännu en urholkad trädstam som lock, av 
den typ som var vanlig under bronsåldern och som även har hit-
tats i medeltida kontexter. I denna kista skulle kvarlevorna av den 
unga flickan ha legat. Några spår av locket har dock aldrig hittats 
och Behm-Blancke lyckas inte heller riktigt förklara hur flickans 
ben kunnat bli så spridda och dessutom hittas på andra ställen än 
kistdelarna (Behm-Blancke 2003: 65 f.). I sin egenskap av ett sa-
kralt föremål är det också möjligt att träbehållaren hade en dub-
bel konnotation och sågs som en båt även om den fungerade som 
kista. Jag anser emellertid inte att det är fullkomligt säkert att 
den unga flickans skelett verkligen låg i behållaren. Många tyska 
mosslik hittas med ett ”staket” av lodrätt stående stavar av den 
typ som hittades liggande runt flickans skelett, och kanske har 
hon begravts på samma sätt som de. Skelettet visar också, även 
om det inte bär spår av våld, andra intressanta anomalier som kan 
ha varit en av orsakerna till flickans ovanliga begravning.

De skeppsattribut av olika slag som förekommer i de olika 
helgedomarna i Oberdorla skulle också kunna höra till en an-
nan gudinna (Behm-Blancke 2002 Taf. 106, 108; Behm-Blancke 
2003: 65, Fototaf. 20:4, 50:2 , Kap. VII: 183 ff.). Eftersom attri-
but som pekar på både jakt, textilsslöjd och skeppsfart återfinns 
både i SR 1 och i andra helgedomar anser jag dock att detta är 
mindre troligt.

Utan tvivel har dock gudinnan i Oberdorla bland annat var 
beskyddare av jakt, och Behm-Blancke jämställer henne med 
den ”Diana” som enligt den yngre Kilians-legenden dyrkades i 
trakten under 700-talet (Behm-Blancke 2003: 244 f.).

Fynd av talrika hundben i torvskiktet på den då igenväxta of-
fersjön visar att denna fortfarande på 600-700-talet användes till 
djuroffer, liksom fynd av keramikskärvor av medeltida typ ty-
der på att platsen var i bruk så sent som under 900-1000 -ta-
let (Behm-Blancke 2003: 238). Denna sena användning gör att 
Behm-Blancke anser det berättigat att jämföra sedvänjor i histo-
risk tid med det arkeologiska materialet. 

I trakten kring Oberdorla firas nämligen pingsten genom 
kringförandet av en med löv och blommor smyckad kon av sla-
nor som går under namnet ”der Schöβmeier”. Detta kan länkas 
till kulten vid Oberdorla genom att festtåget tidigare gick förbi 
två källor vid namn ”Maienrieth” där Schöβmeiern bestänktes 
med vatten. Dessa källor ligger på en platå alldeles bredvid den 
sakrala våtmarken och var urspungligligen ett av dess tillflöden. 
Behm-Blancke anser det vara utom allt tvivel att dessa källor 
spelade roll även i den förhistoriska kulten och ser dem som kon-
taktzonen mellan denna kult och det historiska pingstfirandet 
med ”der Schößmeier” (Behm-Blandke 2003: 241).

Vidare tycker hans sig kunna länka ”der Schöβmeiers” kägel-
form till de konformiga kulthyddor av flätade vidjor som är van-
ligt förekommande i de förhistoriska helgedomarna. 

”Der Altar und das ursprünglich dazugehörige Idol - es wurde 
nach Aufgabe der kultischen Handlungen abseits niedergelegt 
- waren von einem halbrunden Rutenbau überdacht” (Behm-
Blancke 2003: 242). Dessa hyddor återfinns främst hos gudo-
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mar med hammar- eller skepps-attribut och eftersom inte alla 
helgedomar har dem kan det inte röra sig om enbart skydd mot 
vädret.

År 743 behandlade en kyrklig synod förbjudna kulthandlingar 
som skulle straffas med en penningbot. Bland dessa fanns ock-
så bruket av ”dem Häuschen, Götterhüttchen genannt (fanis)”. 
Dessa gudahyddor smyckades om våren med grönt och blom-
mor och igenkänns därmed som fruktbarhetssymboler (Behm-
Blancke 2003: 242).

Liksom Behm-Blancke återför bruket av ”der Schöβmeier” till 
företeelser i den förhistoriska kulten, anser han att han kan föra 
fram 700-talets kult av den ovannämnda gudinnan ”Diana” till 
sentida vidskepliga föreställningar kring sagogestalten Frau Hol-
le (Behm-Blancke 2003: 244 ff.). Redan Burchardt av Worms, 
som levde 965-1025, jämställde den gudinna som av kyrkan kal-
lades Diana med den tyska Holda och talar om nattliga sam-
mankomster då kvinnor ägnade henne dyrkan. Något senare gör 
dominikanern Johannes Hordet samma koppling då han skriver 
”qui deam quidem Dianam nominant in vulgari frauhuld dicunt 
cum suo exercitu ambulare” (Behm-Blancke 2003: 245), alltså, 
den gudinna som heter Diana kallar de på folkspråket Frauhuld, 
[och] med sitt följe vandrar hon omkring (min övers.).

Det synes alltså stå utom allt tvivel att i det tidigmedeltida 
Tyskland förekom en gudinna som kallades ”Huld”, ”Holda” el-
ler något liknande och som av kyrkliga lärde identifierades med 
den romerska Diana, förmodligen därför att hon hade liknande 
ansvarsområden såsom jaktlycka och problemfria födslar. Svå-
righeten ligger givetvis i att koppla denna historiska gudinnege-
stalt till en av de gudinnor som dyrkades i de förhistoriska hel-
gedomarna i Oberdorla.

Många av försöken att länka förhistoriska idolbilder till senare 
dokumenterade gudagestalter som Behm-Blancke gör i sitt sjun-
de kapitel är nog dessvärre ganska omöjliga att bevisa och måste 
förbli teorier (Behm-Blancke 2003: 183 ff.). Jag anser emellertid 
att den koppling Behm-Blancke gör mellan ”Diana/Holle” och 
den gudinna som bland annat dyrkades i helgedomen SR 1 är 
en av de mest välbelagda och trovärdiga. Denna gudinna går, 
enligt min mening, att identifiera i flera olika helgedomar från 
olika tider genom sina attribut vilka bland annat är vildsvinet, 
hjorten och det böjda bumerangliknande föremål, som eventu-
ellt föreställer en båge.    

För att emellertid återvända till frau Holle anser jag alltså, lik-
som Behm-Blancke, att det är möjligt att återföra den gudinna 
som nämns i tidiga skriftliga källor till en gudinna som tillbads 
i Oberdorla under järnåldern. Detta gör i sin tur att det faktiskt 
är möjligt att studera de föreställningar om Holle som folk haft 
i historisk tid för att ytterligare belysa den förhistoriska gudin-
nans funktioner.

Frau Holle uppträder över större delen av det tyskspråkiga om-
rådet, även om Thüringen tycks vara något av ett centrum, och 
hon har olika namn i olika trakter. Hon kan kallas Holle, Rolle, 
Wolle, Werra, Harre, Harf, Arche och Perchta (Liungman 1957: 
40). Hon beskrivs ömsom som en skön, vitklädd kvinna ömsom 
som ”ein hässliches, buckliches Mütterchen” och uppträder ib-
land med ihålig rygg. Hon visar sig spinnande under ett träd eller 
badande i ett dike. Ibland åker hon i vagn, ibland rider hon i luf-
ten på en skimmel eller en svart häst och kallas då ”Rollegaul”. 
Hon förknippas med (lin-)spånad, med jakt och beskydd av vil-
da djur, med skörden och husdjuren (särskilt kor, hästar och kat-
ter) och hon håller sig också med egna vita kor.  Hon beskyddar 
kvinnlig fruktbarhet och barnsbörd och kan påverka vädret samt 
leder/deltar i den vilda jakten. Hennes attribut är en slända, en 

skära och ett hjul. Hon lever i en håla under ett berg eller under 
ett träd och i brunnar och diken, men kan också uppehålla sig i 
nybyggda, osignade hus (Behm-Blancke 2003: 245 f.).

Holles underjordiska rike beskrivs som en jättestor, bjärt upp-
lyst grotta, i vilken det finns en förskräcklig hund, träd och bus-
kar och en bäck (Behm-Blancke 2003: 247).

Framför allt knyts Holle på många håll till de ofödda barnen 
som sägs vistas i hennes rike tills de föds, alternativt hämtas där 
av storken. Döda barn återvänder till fru Holle (Behm-Blancke 
2003: 245 ff.; Schnittger 1916: 106 f.).

Hier befinden sich nach dem Volksglauben die Seelen der 
neugeborenen Kinder unter der Obhut der Holle, die an 
diesen Orten aber andererseits auch bereits geborene 
Kinder als Ertrunkene wieder zu sich nehmen kann. Frauen, 
die Fruchtbarkeit und Kindersegen wünschen, baden in 
‘Holle-Brunnen’ (Behm-Blancke 2003:  247). 

Denna tro härskade också i Oberdorla där det tidigare ansågs att 
barnen kom ur ”dem Manchenspring”, en källa sydväst om den 
förhistoriska kultplatsen (Behm-Blancke 2003: 247).

Bror Schnittger skrev redan 1916 om just föreställningen att 
storken hämtar barnen i ett vattendrag. Hans intresse var stor-
kens mytiska betydelse men han tar också upp föreställningen 
om Frau Holle/Hulda även om han inte känner till föreställning-
en om ”barnabrunnar” på skandinaviskt område. ”Det nordli-
gaste belägg jag känner för en dylik ”Kinderbrunnen” är Flens-
burg med sin ”Grönnerkeel”, som är av intresse, eftersom nam-
net är av danskt ursprung (Kilde)” (Schnittger 1916: 106).

Brita Egardt tar dock upp platsnamn som ”Barnasjön” och 
”Barntjärn” och knyter dessa till sjöar där barn dränkts av bäck-
ahästen. Hon nämner även en uppsats av David Palm med titeln 
Barnasjön och liknande namn och i denna tas föreställningen 
om ”att de nyfödda barnen sägas komma från sjö, mosse, bäck 
eller liknande” upp. Dessa namn finns spridda i västra Sverige 
(Egardt 1944: 131 f. enl. information från Palm). I östra Sverige, 
närmare bestämt i Småland finns dock åtminstone en plats som 
kallas ”Barnakällorna” (Stjerna 1906: 158).

Eftersom föreställningen om vattenväsen, av bägge kön, som 
på ett eller annat vis förbinds med hästar och med olika aspek-
ter av fruktbarhet och död även på skandinaviskt område synes 
vara mycket äldre än 1500-tal, förutom att de finns över i stort 
sett hela Nordeuropa, tycker jag att dessa kan vara av intresse för 
studier av våtmarker även i Norden.

Britt-Mari Näsström skriver om offer i vattendrag att det råder 
stor regional variation och hon vill gärna länka dem till förhis-
toriska gudinnor redan under tiden före 500 e. Kr. ”Vilka guda-
makter det rör sig om under denna tid vet man inte, men man 
erinrar sig att många gudinnor som finns belagda i senare litte-
ratur tänktes ha sin boning i vattnet. Sådana gudinnor var Frigg, 
som bodde i Fensalir, ”huset i träskmarkerna”, liksom Saga i 
Sökkvabekkr, ”den sjunkna bäcken”, och Urd i brunnen under 
världsträdet Yggdrasil” (Näsström 2002: 118).  

Det finns litet bättre belägg för namnet Holle/Holda i det att 
en del forskare velat likna henne vid den frisiska gudinnan Hlu-
dana, något som dock Behm-Blancke tillbakavisar (Behm-Blan-
cke 2003: 249). Namnet Holda existerar ju dock bevisligen redan 
på 900-talet. Schnittger säger i en not att: ”Namnet Holda är be-
släktat med det nordiska huldra och går tillbaka till det fht. helan 
dölja (parte. pass. fem. *huldi); det betyder ‘den underjordiska’” 
(Schnittger 1916: 106).

Både ordstammen och Behm- Blanckes beskrivning av Hol-
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les rike (Behm-Blancke 2003: 247) får ju en skandinavisk ar-
keolog att även associera till Hel, som ju också lever i ett under-
jordiskt rike med en flod och en hund, och har starka kopplingar 
till liv och död.

Ytterligare en känd förhistorisk gudinna som eventuellt skul-
le kunna länkas till Holle och framför allt till gudinnan i Ober-
dorla är den keltiska Nehalennia. Hennes attribut är skeppet och 
hunden. 

Hundoffer är relativt vanliga i Oberdorla, även om de inte fö-
rekommer i helgedomen SR 1. Dit leder dock en processionsväg 
kantad av hundkranier (Behm-Blancke 2003: 67 f.). 

Den förhistoriska gudinnans identitet måste dock förbli teo-
rier men utan tvivel går det att belägga förekomsten av en gu-
dinna med anknytning till vatten, fruktbarhet och död, vars sen-
tida alter ego uppvisar många gemensamma drag med näcken, 
sjörået och bäckahästen.   Behm-Blancke skriver: ”Durch die 
Einwirkung des Christentums wurden die alten mythischen 
Vorstellungen zerrüttet, die ursprüngliche Trennung von We-
sen der höheren und niederen Mythologie aufgehoben und die 
heidnischen Götter in die Unterschicht herabgedrückt” (Behm-
Blancke 2003: 237). 

4: 6 Att binda och kontrollera 
I de flesta av de bäst kända våtmarksoffren har utgrävarna för-
bryllats av mängder av ungefär knytnävsstora stenar, ofta vita, 
som finns utspridda över hela den utgrävda ytan. De är för små 
för att ha kunnat fungera som sänken, och ligger i allmänhet för 
långt ifrån varandra för att det ska verka troligt att de knutits in 
i en påse eller liknande. Redan tidigt länkades dessa stenar till 
olika traditioner av offerkast och dylikt.

Förekomsten av småsten ute i mossarna i samband med 
fynden är en företeelse, som troligen hänger samman med 
själva offerhandlingarna. De vittna om ett bestämt, för oss 
okänt bruk, som i stort sett bör ha varit detsamma på alla 
platserna. I Käringsjön påträffades nästan över allt spridda 
småstenar, ca 3-8 cm långa, ofta av vit eller ljus kvarts 
och kvartsit, tillsammans med trävirket och även längre 
ut i mossen. Att de ej tillfälligt kommit ut från grusåsen är 
uppenbart. I ett sådant fall som då ett 20-tal småstenar lågo 
runt omkring en större sten, D 5, fig. 18, ha de otvivelaktigt 
med avsikt fått denna placering (Arbman 1945: 103).

Vita stenar finns även i Foerlev Nymølle och deras närvaro där 
är ”ligeledes ganske markant, og det både som kvartsitiske sten-
arter og flintstykker” (Lund 2002:184). Även här är de spridda 
över mossen men också samlade i koncentrationer i och omkring 
fyndhoparna. Koncentration V är särskilt intressant i jämförelse 
med Käringsjön eftersom här finns en anhopning av småsten, 
tillsammans med keramikskärvor från ett tiotal olika kärl, om-
kring en större sten på 60x55x66 cm (Lund 2002: 155).

I Rislevfyndet noterades ca 125 stenar, de flesta mindre än 
knytnävsstora (Ferdinand & Ferdinand 1961: 53). Utgrävarna 
menar att medan de större stenarna kan ha fungerat som täck-
material eller för att lägga enskilda offergåvor på passar denna 
förklaring inte de små stenarna. ”Vi nødes derfor til, som saa of-
te i Arkæologin, naar vi ikke kan finde nærliggende Forklaring-
er, at tillægge ogsaa Stenene en eller anden rituel Betydning” 
(Ferdinand & Ferdinand 1961: 54 f.).

Samma förhållanden gäller i Ejsbøl: ”Endelig må det nævnes, 
at hundreder af sten er kylet ud i søen på samme tid. De ligger 
ind imellem oldsagerne og må høre til ofringen. Denne sidste 

stening skal måske ses som en slutfase i det ødelæggelsesværk, 
der skulle dræbe tingene og gøre dem til gudernes eje” (Ørsnes 
1959: 107).

Gustav Rosenberg skriver om Hjortspringfyndet att: ”Spredt 
over hele Fundpladsen fandtes smaa Haandsten indlejrede i Old-
saglaget” (Rosenberg 1937: 37). Stenarnas förekomst kan inte 
förklaras av naturliga orsaker. De är mest av flinta, 5-10 cm sto-
ra och är ofta bearbetade men är mera sällan formade till något 
igenkännligt redskap. De låg både över, under och emellan de 
offrade föremålen, en hel hop av dem låg i den offrade båten, 
men Rosenberg konstaterar att man inte kan ”komme en Bes-
temmelse nærmere, end at Anbringelsen maa have været om-
trent samtidig” (Rosenberg 1937: 37 f.).

Rosenberg diskuterar om stenarna kunnat fungera som ballast 
i båten eller om de varit använda som projektiler av den bese-
grade här vars utrustning offrats i Hjortspring, men han finner 
inte tillräckliga belägg för någondera tolkningen. Stenarnas läge 
talar dock för att de kastats i vattnet och på offergåvorna under 
offernedläggningen (Rosenberg 1937: 39).

Även i Skedemosse fanns talrika vita stenar bland offerfyn-
den. Särskilt vanliga var de bland benkoncentrationerna i fält 
1:10 A. De flesta är mellan 4 och 10 cm och väger mellan 50 
och 150 gram. De är mest av väderpåverkad kalksten, och ef-
tersom dylika stenar är vanliga på Ancylus-vallen intill mossen 
är det troligt att de kommer därifrån. De är dock inte naturligt 
förekommande i organiska sediment som gyttjan i Skedemosse 
utan måste ha hamnat där genom mänsklig förmedling (Hag-
berg 1967 b: 36). 

Holger Arbman menar att Käringsjön var avsedd för den lant-
brukande befolkningen, och offren kan då ”knappast ha haft nå-
gon annan uppgift, än att utverka god gröda och skydd åt boska-
pen. Kaststenarna böra ha bidragit härtill på något sätt, som vi 
ej känna, men att fruktbarhetskulten är det väsentliga i detta fall 
torde ej behöva betvivlas” (Arbman 1945: 105).

Men de små, vita stenarna förekommer, som visats ovan bå-
de i så kallade fruktbarhetoffer och i vapenoffer, och de före-
kommer under en period av flera hundra år. Forlev Nymølle och 
Hjortspring är från förromersk järnålder, Ejsbøl används från 
sen romersk järnålder och in i folkvandringstid, övriga ovan-
nämnda platser dateras däremellan. Skedemosse används i in-
tervaller från 300-talet f. Kr. till åtminstone 900-talet e. Kr. ( 
Rosenberg 1937: 95 ff.; Lund 2002: 161; Ørsnes 1988; Monikan-
der 2001: 1, 22 Tab.1). 

Det rör sig sålunda om en tradition med mycket lång kontinui-
tet, och även om det naturligtvis inte går att bevisa att denna tra-
dition varit oavbruten förefaller detta mycket troligt. Med detta 
i åtanke är det heller inte orimligt att anta att traditionen fortsatt 
framåt i tiden.

Offerkastar av sten, kvistar eller annat material är en över 
stora delar av världen känd företeelse. Dessa offer ha 
mycket olika föreställningar till grund, men i stort sett kan 
man skilja mellan dödsofferkasten, där det gäller att binda 
eller besvärja den döde, och lyckoofferkasten, vilka äro ett 
offer för olika former av framgång. Det ligger nära till hands 
att sätta de i mossfynden förekommande stenarna i samband 
med en magi liknande den man känner från offerkasten. 
Något om denna magis närmare innebörd kan man dock 
ej sluta sig till av fynden i Käringsjön eller andra mossfynd 
(Arbman 1945:  104).

Både Arbman och Anne Carlie, som senare har studerat Käring-
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sjön, tar upp de vita stenarnas användning i gravkontexter under 
äldre jänrålder. Carlie nämner framför allt en sekundärbegrav-
ning från tidig romersk järnålder i en bronsåldershög i Kårarp, 
3, 5 km från Käringsjön och en järnåldersdös i Breared i södra 
Halland. ”In my opinion, the fact that small white stones have 
been used in the burial customs of that time, speaks in favour 
of the hypothesis that also the stones found in Käringsjön had a 
special religious or ideological meaning” (Carlie 1998: 24).

Arthur Nordén tar i en artikel i Fornvännen upp förekomsten 
av stenar i gravar och deras samband med räknebesvärjelser för 
att binda gengångare. Han ger exempel på hur dylika stenar an-
vänts på detta vis i historisk tid, till exempel vid återanvänd-
ning av gamla högar och rösen för begravningar av hundar och 
brottslingar (Nordén 1928).

En annan teori som ofta diskuterats i samband med vita stenar 
av olika storlek i gravar är att de skulle representera bröd. Hans 
Christiansson skriver i Tor om ornerade stenklot, de så kallade 
gravkloten, att de ”markerat ett bröd eller en korg med bröd och 
ev. andra matvaror, framsatt som offergåva på eller i en grav” 
(Christiansson 1948: 124). Han säger vidare: ”Man torde kanske 
också våga räkna de små kvartsitstenar, som påträffades i Kä-
ringsjön till denna grupp” (Christiansson 1948: 127).

Ytterligare en tradition som diskuterats i samband med vita 
stenar, dels de gravfunna, men framför allt de som förekom-
mer i mossarna, är de så kallade offerkasten. Dessa uppträder 
som nämnts dels som dödsofferkast och dels som lyckoofferkast. 
Dödsofferkast uppstår genom att man på den plats där någon lju-
tit bråddöd kastar en liten sten eller en kvist, sannolikt för att på 
detta sätt binda den osaliga anden, eller för att avvärja den ne-
gativa energi som platsen är behäftad med. Det rör sig alltså om 
apotropeisk magi. 

Lyckoofferkasten verkar däremot ha flera syften. Sigurd Erix-
on tar i en artikel upp flera exempel. På Gotland uppträder något 
som kallas ”kavelvarp” vid vägskäl. På dessa skulle man kasta 
en gren och exempelvis säga: ”Jag ökar på dig, kallvarp, du ökar 
på min part” (Erixon 1929: 118 f.). Detta var för att få fiskelycka 
men varianter på ramsan garanterar olika sorters lycka, till ex-
empel väglycka.

Från Jämtland redovisas ett exempel där ett offerkast kallat 
”gammelstårschkastår” förhindrar att en flicka förblir ogift om 
hon kastar en gren och tänker på ”vad hon gör det för” (Erixon 
1929: 119). Det används alltså för vad Erixon definierar som ”po-
sitiv lyckomagi”.

I Ångermanland uppträder offerrösen som skall ha uppstått 
genom att småstenar kastades dit till boskapens skydd (Erixon 
1929: 119). I Härjedalen fanns i Hede socken ett offerkast där det 
offrades när boskapen skulle till sätern och för tursam jakt och 
fiske. Detta offerkast var i bruk ännu när Erixon skrev sin artikel 
(Erixon 1929: 121).

Vid en hälsokälla i Odensvi socken i Småland fanns ett offer-
kast men det är oklart om offren där skett enbart för bättre hälsa 
eller om också andra motiv spelat in (Erixon 1929: 120). Flera 
lyckoofferkast är kända från Bohuslän och Dalarna, bland annat 
fanns två stycken vid Skärberget i Särna. Dessa kast skedde mot 
två större stenar, den ena kastade man mot på väg uppför ber-
get, och mot den andra på nervägen (Erixon 1929: 120 ff.). Att 
kasten skedde mot ett större stenblock förekom även på andra 
håll och detta erinrar om stenkoncentrationerna runt de större 
blocken i Käringsjön och Forlev Nymølle (Arbman 1945: 103, 
Lund 2002: 155).   

De små, vita stenar som hittats i gravkontexter från järnåldern 
är intressanta oavsett om deras betydelse var ställföreträdande 

offergåva eller om de hade en apotropeisk funktion. Det väsent-
liga i en offerkast är inte bara att stenar anhopas på ett ställe utan 
själva handlingen att kasta förefaller ännu viktigare. Detta är en 
handling som också går att belägga i mossfynden, där stenarna 
placerar sig så att de måste ha kastats från stranden.

Även Wilhelm Holmqvist diskuterar heliga vita stenar i sam-
band med de gravklot som hittades vid utgrävningarna på Hel-
gö. Han tar upp både teorin om att de skulle vara bröd och den 
äldre teorin att de skulle vara fruktbarhetssymboler innan han 
påpekar att i det enda skriftliga omnämnandet används de för att 
begå eder. Därefter tar Holmqvist upp hur de flätbandslika orne-
ringarna på gravkloten kan ha symboliserat stenens, och därmed 
edens, bindning. Han jämför detta med ännu en typ av små, vita 
stenar som hittats i gravar.  Dessa är inneslutna i en slags metall-
korg och bars antagligen som en amulett. Bindningssymboliken 
på gravkloten skulle i analogi med detta ha haft som funktion att 
binda den döde vid graven (Holmqvist 1959: 208 f.). Jag måste 
säga att denna teori låter betydligt troligare för mig än den om 
symboliska brödkorgar i synnerhet som vita stenar, som måste 
betraktas som heliga även uppträder i vapenoffren där det ju är 
ännu svårare att förklara dem som bröd. Däremot förefaller det 
ganska troligt att de användes för att binda något, om det sedan 
var vapnen eller något annat. Man kan förstås leka med tanken 
att det var den besegrade fiendens hämnd som skulle bindas och 
avvärjas, men detta måste förbli en hypotes.

Jag skulle emellertid vilja påstå att både för de historiska of-
ferkasten och för de vita stenar som hittas i våtmarksoffer är 
det viktiga ritualen, själva kastandet, och eftersom ett kast är 
något som sker i riktning från utövaren kanske man kan ana en 
ursprunglig apotropeisk funktion i en dylik ritual. Arbman sä-
ger ju som nämnts ovan att offren i Käringsjön hade som syfte 
att utverka skydd åt boskapen. Liknande funktioner finns ock-
så hos flera av de diskuterade historiska offerkasten. Kastritua-
lens syfte tycks alltså vara att ge lycka åt boskapen, åt vägfa-
rande, åt fiskare och så vidare genom att avvända olycka ifrån 
dem. Lyckoofferkasten är på detta sätt inte så väsensskilda från 
dödsofferkasten som man skulle kunna tro, då även dödsoffer-
kasten syftar till att avvända den olycka som kan drabba en från 
en osalig ande. 

För att så återvända till våtmarkerna så har det in i modern tid 
förekommit en sedvänja som gick ut på att ”binda näcken” för att 
vara trygg vid bad eller vid arbete i och invid vatten.

”Att binda näcken tillgår nämligen då på det sätt att man kas-
tar en sten, helst liten och rund, i vattnet; faller den ned utan att 
stänka (vatten omkring sig), vilket blott kan ske, om den med 
stark fart kommer rätt ned i vattnet, så är näcken bunden” (Li-
ungman 1958: 124).

För att sedan släppa lös näcken kastades en ny sten men denna 
gång så att det stänkte så mycket som möjligt.

En annan metod att binda näcken var att sticka ned eggstål, en 
kniv eller dylikt i strandkanten. Man kunde också sätta en nål 
i vassen innan man badade. Både i fallet med stenkastning och 
vid stål i strandkanten uttalades ett slags besvärjelse, som med 
lite variation mellan olika landsändar kunde låta så här:

Näck, näck, stål i strand,
far din var en ståltjuv,
mor din var en nåltjuv,
så långt skall du vara härifrån
som detta rop höres!
Ho hagla! (Liungman 1958: 131).
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Dessa ritualer, samt några till, tas också upp av Jochum Stattin 
i en monografi om Näcken. Han kallar dessa sedvänjor för offer 
och fortsätter sedan:

Det är alltså vattnet som får mottaga olika offer som 
tillhör människornas värld. Och det är där man utför vissa 
handlingar. Utbytet är ett visst utnyttjande av vattnet eller 
naturkraften. För att binda näcken ska stenen kastas på ett 
speciellt sätt som avviker från det slumpmässiga och som i 
sig är en rituell handling. Stålet, människofödan och andra 
offer vid vattenbrynet eller i kvarnrännan bär alla en tydlig 
prägel av att vara ”kultiverad” materia (Stattin 1984: 110 f.).

Sådana ritualer, vare sig det gäller offerkast, eller att binda 
näcken med stenkast eller med stål, finns naturligtvis bara 
upptecknade från modern tid, och samma svårigheter gäller 
vid analysen av dem som vid försöken att länka en figur som 
är belagd i sägner från historisk tid till en förhistorisk gudinna. 
Eftersom de förklaringar som tidigare givits de vita stenarna 
inte förefaller mig så helt tillfredställande skulle jag vilja fram-
lägga en egen hypotes. Enligt min mening är de ovannämnda 
sedvänjorna reminiscenser av en förhistorisk ritual vars syfte 
var att skydda och ge lycka åt utövarna och deras samhälle 
genom att blidka och kontrollera väsenden som ansågs ha makt 
över sådana saker.

Jag har valt att här inte ingående ta upp varianten med att 
sticka stål i strand eftersom den snarare hör samman med ritua-
ler i samband med vapenoffer än med så kallade fruktbarhets-
offer, även om det framgår att stenkastritualen även användes 
i vapenoffren. Jag vill bara hastigt nämna som ett par exem-
pel att i de senaste utgrävningarna i Nydam hittades 36 dragna 
svärd och en lansspets stående nedstuckna i en ring runt en hög 
med andra vapenoffer. Fyndet kallas Nydam IV och dateras till 
450-475 e. Kr. (Jørgensen & Vang Petersen 2003: 281 f.). Även i 
Oberdorla, som ju annars är ett utpräglat fruktbarhetsoffer finns 
ett svärd av La Tène-typ, som hittades i helgedom FR 1.  Det 
stod nedstucket i torven och verkar ha fungerat som något slags 
idol som man offrat häst och nöt till (Behm-Blancke 2003: 56, 
2002 Taf. 54).

Ritualer där man kastade stenar och stack ner eggjärn i en 
våtmark går alltså att belägga arkeologiskt, även om de natur-
ligtvis inte behöver ha betytt samma sak för de förhistoriska 
människorna som för sena tiders bondebefolkning. Jag skulle 
tro att det är en allmän psykologisk mekanism att riten, vanan 
att utföra något ofta överlever sin orsaksförklaring. Hur många 
moderna människor kan till exempel på rak arm redogöra för 
varför man ska spotta tre gånger bakåt när en katt går över ga-
tan framför en?  I fallet med de vita stenarna har själva kastri-
tualen fortlevt och även om den gradvis fått en annan mening 
så har den bevarat sin apotropeiska funktion och sin koppling 
till våtmarker. 

Dessa våtmarker sågs under förhistorisk tid som utmarker och 
gränstrakter, dels mellan olika bebodda områden, dels mellan 
den här världen och andra. De beboddes av monster men också 
av gudamakter, i båda fall väsen som var mäktigare än männis-
korna. Att offra i våtmarker är alltså ett sätt att blidka och kon-
trollera dessa makter som hade förmåga att förhärja den mänsk-
liga världen men som också kunde vara hjälpsamma om de be-
handlades på rätt sätt. Våtmarksoffer är således ett sätt att upp-
rätthålla den mänskliga ordningen och därigenom kontrollera 
kaos. Ritualerna med de vita stenarna hör samman med denna 
tradition av återskapande verksamheter.

Även de rösen av vita stenar som finns i vissa järnåldersgra-
var skulle i tillägg till sin sannolikt apotropeiska funktion ock-
så kunna ha en liknande kontrollerande innebörd i och med att 
även gravar kan ses som liminala platser.

4:7 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag försökt att förstå hur mossar och våtmarker 
uppfattats av de människor som använde dem till offernedlägg-
ningar och vad våtmarkerna kan ha symboliserat. Jag började 
med att titta på fenomenet mossar, vad som är speciellt för denna 
naturtyp, hur de bildas, varför de bevarar olika material och hur 
de har använts.

Ur arkeologisk synvinkel är det viktigt att skilja mellan så kal-
lade högmossar och andra mossar och kärr, främst på grund av 
att de ger olika bevaringsförhållanden. Skedemosse är ingen 
högmosse och bevarar därför inte organiskt material som skinn 
eller ylletyg särskilt bra. Av samma anledning är de fynd av 
människor som gjorts där ett rent skelettmaterial och ger alltså 
en annan sorts information än de mossmumier som bevarats i 
högmossar.

Mossarna användes redan under förhistorisk tid till torvtäkt 
och åtskilliga av de arkeologiska fynd som kommit i dagen vid 
modern torvgrävning tros ha deponerats i gamla, vattenfyllda 
torvgravar. Moderna tiders torvtäkt och dränering har också lett 
till att över 90 % av norra Europas våtmarker har försvunnit. 

Många av de mest kända våtmarksoffren som till exempel Ny-
dam, Thorsberg och inte minst Skedemosse har dock lagts ned 
i öppet vatten, i grunda sjöar som inte växt igen och/eller drä-
nerats förrän i modern tid. Skedemosse började dikas ut under 
1600-talet men blev inte ordentligt torrlagd och uppodlad förrän 
under andra hälften av 1800-talet (Hagberg 1967 a: 13 f.). Under 
hela bronsåldern användes sjön för fiske och förutom barkflö-
ten har två fiskfällor, så kallade katsor, grävts ut (Hagberg 1967 
a: 39 f.). Helig tycks inte sjön ha blivit förrän under förromersk 
järnålder.

För att förstå fenomenet våtmarksoffer anser jag att det är vik-
tigt att försöka förstå hur de samtida människorna såg på våt-
markerna. Långt fram i tiden tycks dessa ha ansetts som tillhåll 
för älvor och andra väsen som kunde vara skadliga för män-
niskor, men tillsammans med framför allt källor har våtmar-
kerna också använts för att försäkra sig om fruktbarhet och an-
nan slags lycka. Detta är dock sentida föreställningar och för 
att komma närmare de förhistoriska människorna har jag vänt 
mig till Beowulfkvädet som är en av de äldsta skriftliga källorna 
som beskriver varelser som lever i en mosse.

I denna visserligen kristna dikt betecknas Grendel och hans 
moder ändå med ord som återfinns i den skandinaviska myto-
login. De kallas jotnar, ylfar och Þyrs, men också exempelvis 
mearc-stapan och hel-runan, ord som signifierar ett samband 
med underjorden och gränser mellan olika dimensioner. Allt 
som allt verkar de uppfattas som ett slags kaosväsen som be-
bor en liminal plats och är fientliga mot den mänskliga världens 
ordning.

Sjön som de bebor kallas bland annat för niceras mere vilket 
leder in på en analys av ordet näck, och föreställningar om näck-
en, bäckahästen och olika vattenväsen i tidigmodern folklore. 
Delar av denna har nämligen så stora likheter med föreställning-
ar som finns beskrivna i tidiga kristna källor att jag anser att det 
är berättigat att jämföra folkloren med förhistoriska praktiker.

I publikationen av den stora och oerhört välbevarade offerplat-
sen Oberdorla i Thüringen har Günter Behm-Blancke genom-
fört en framgångsrik jämförelse av detta slag. Han visar här att 
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en av de gudinnor som dyrkats i den förhistoriska kulten finns 
omnämnd i tidiga kristna källor och har fortlevt i den tyska sa-
gogestalten Frau Holle. 

Även på skandinaviskt område finns likheter mellan arkeo-
logiska fynd och en gestalt av Holle-typ, och inte minst mel-
lan förhistoriska offer och föreställningar om bäckahästen och 
näcken, vilket jag försökt visa ovan, väl medveten om att det är 
förenat med stora svårigheter att använda folklore i en diskus-
sion om förhistoriska trosuppfattningar och sedvänjor.

I samband med en diskussion om Odin som djävulen i ”med-
ieval and later North European folklore and magic” skriver Neil 
S. Price: ”Such material is wholly unreliable as a source for the 
religion of nearly a millennium earlier, and need not concern us 
further here” (Price 2002: 99). Detta är naturligtvis riktigt men 
jag tror att om man helt avstår från att dra in ”such material” i 
sina analyser går man också miste om mycket som skulle kunna 
leda till en närmare förståelse av de förhistoriska människornas 
världsbild. Behm-Blanckes undersökningar visar att det faktiskt 
går att göra dylika jämförelser utan att för den skull förlora det 
vetenskapliga perspektivet.

Det är omöjligt att inte slås av de stora likheterna mellan Frau 
Holle och vårt sjörås gestalter, och eftersom Behm-Blancke 
lyckats knyta den förstnämnda till den gudinna som bland an-
nat dyrkades i helgedomen SR 1 i Oberdorla, anser jag att man 
kan anta att den skandinaviska näckgestalten, i alla sina inkarna-
tioner, också är en sista reminicens av en dylik gudamakt. Detta 
antagande stärks av att offer av samma typ som i Oberdorla, det 
vill säga föremål som hör till denna gudinnas attribut återfinns 
även på skandinaviskt område till exempel i Forlev Nymølle och 
Käringsjön (Lund 2002; Arbman 1945).

 Även Grendels moder kan faktiskt kopplas till minnet av en 
dylik gudinna. Hon är visserligen en fruktansvärd hämnare som 
kräver människoliv, men hon är också en ”ides”, en hög fru och 
hennes boning, en rikt smyckad sal med en stor eld på bottnen av 
en bottenlös sjö är väldigt lik beskrivningar av Frau Holles bo-
ning. Jag vill dock åter understryka att det här rör sig om något 
slags minnen av en tidigare gudinna, det är inget gudomligt över 
vare sig Grendels moder eller Sjörået och inte heller bör de identi-
fieras med varandra. Det intressanta är att man kan finna likheter 
i deras respektive väsen och genom att länka dessa till arkeologis-
ka material kan komma närmare den ursprungliga gudinnans vä-
sen och framför allt de förhistoriska människornas tankevärld.

Jochum Stattin skriver i sin monografi om Näcken: ”Näcken 
kan i detta sammanhang betraktas som en operatör eller medi-
ator mellan polerna natur och kultur. Genom att människor ut-
förde riter och iakttog tabun blev det okända och okontrollerade 
i viss mån hanterbart” (Stattin 1984: 47). De människor han talar 
om här är 1800-talets svenska bondebefolkning och det förefal-
ler alltså som om näcken och övriga våtmarksväsenden även i 
sen historisk tid behållit sina egenskaper som utmarksväsen och 
den nödvändiga motpolen till mänsklig ordning.

En sådan seg struktur som fortlevt under mycket lång tid är 
den över stora delar av Europa och över hela Sverige kända sed-
vänjan att kasta stenar och kvistar på så kallade offerkast men 
också i vatten om man hade förrättningar där. Denna ritual har 
främst en apotropeisk funktion, att avvärja olycka och skadliga 
krafter men därigenom kan den också användas för att framkal-
la olika slags lycka åt utövaren. Jag har försökt visa att denna tra-
dition går att belägga arkeologiskt i snart sagt alla de mera kända 
våtmarksoffren, både av fruktbarhets- och vapenoffertypen.

I modern tid har kasten ofta skett i ett försök att kontrollera 
det okontrollerbara som fiskelycka eller trygghet vid bad eller 

ett lyckat gifte. Jag menar att det är befogat att anta att ritualen 
med att kasta vita stenar även under förhistorisk tid har haft ett 
liknande syfte. 

Mary Douglas menar att religiösa bruk har att göra med män-
niskans behov av att strukturera sin tillvaro och ordna den så 
att den känns konsekvent och meningsfull (Douglas 1966: 4).  
Inom ramen för den skandinaviska mytologin sker denna kon-
troll genom att försvara den mänskliga ordningen mot rimtursar 
och andra kaosväsenden. Offerritualer kontrollerar sådant som 
är okänt och ångestskapande, och upprättar samtidigt en kontakt 
med det numinösa och det är i detta sammanhang man bör se 
de vita stenarna.

Avslutningsvis kan man säga att fastän bilden av våtmarker 
som det Avskyvärda Andra möjligen kulminerade i det vikto-
rianska borgerskapets syn på kultur och moral, är denna bild 
något som fortlever än idag och som uppstod långt tidigare. Jag 
kan inte yttra mig om andra kulturer än den västerländska men 
här tycks behovet av ett utanför, ett annanstans där alla de sub-
limerade drifter som inte rymdes inom civilisationens gränser 
ha uppstått senast någon gång under tidig järnålder. I Nordeu-
ropa sker detta parallellt med framväxandet av ett hierarkiskt 
samhälle baserat på en ädelmetallekonomi och dominerat av en 
patriarkalt styrd krigarklass.
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I detta kapitel gör jag en närstudie av ett begränsat område av 
Skedemosse. Detta är ett av de mest fyndrika, men är inte lika 
väl dokumenterat som de andra fyndrika områdena. Det har 
också en intressant placering vid den östra stranden av den forna 
offersjön, på och runt en landtunga som sträckt sig ut i vattnet. 
Avsikten är att undersöka vid hur många tillfällen nedläggningar 
skett här, exakt vad de innehållit i olika tider och om depone-
ringarna gått till på olika sätt vid olika tillfällen. Kort sagt vill 
jag genom att studera föremål och strukturer från detta område 
försöka se om det går att urskilja hur ritualerna gick till.

5: 1 En närmare presentation av fälten 1:14, 
1:12 och 1:5 A öst
Föremålsfynden i Skedemosse är som nämnts mycket söndriga, 
dels genom att de i vissa fall rörts omkring vid jordbruksarbete 
och dels genom att de rostat sönder. Föremål av järn har urlakats 
av det kalkhaltiga vattnet så att de knappast längre har något me-
tallinnehåll. De ger mycket svaga utslag vid undersökning med 
metalldetektor och de syns mycket dåligt på röntgen (Hagberg 
1967a: 67 ff.). Visserligen har vapnen i Skedemosse utsatts för så 
kallad rituell destruktion, svärd och spjut har bräckts, spjutspet-
sar har hettats upp och böjts samman i nystan, och sköldbucklor 
av både järn och brons har huggits sönder. Det är dock inte detta 

som gör det till ett besvärligt material att arbeta med utan kor-
rosionen. Exempelvis består ett svärd i Skedemosse vanligen av 
ett femtontal rektangulära bitar av mellan fem och tio centime-
ters längd. I vissa fall finns längre bitar, upp till 30 cm, men 
inget enda svärd är helt. Samma sak gäller för spjutspetsar; de 
är alla sönderbrutna och de flesta saknar holk och udd. Ibland 
har holken hittats tillsammans med bladet, ibland är även bladet 
brutet i flera bitar. I tursamma fall kan man pussla ihop delarna 
tillräckligt för att göra en typbestämmning.

En analys av spridningsmönstren lik analyserna som gjorts i 
Illerup Ådal och Ejsbøl (Ilkjaer 1990, Ørsnes 1988) där man kan 
se tydligt vilka vapen som offrats samtidigt och i vilken ordning 
är alltså inte möjlig. I Skedemosse ligger vapen och andra före-
mål huller om buller tillsammans med ben av djur och männis-
kor i ”slarviga” högar. De fyndrikaste områdena är i allmänhet 
de djupaste delarna av den forna sjön. Troligen har dessa avsikt-
ligt valts ut till depositionerna. Ett undantag från detta är den 
yta som grävdes ut på fält 1:12. Den ligger tvärtom på vad som 
förefaller ha varit strandkanten av en liten landtunga som gått ut 
i sjön. Fyndlagren är här extremt tunna, det finns endast upp till 
ca 25 cm jord ovanpå morängruset i sjöbottnen (Hagberg 1967a: 
43). Varken här eller i mossens djupare delar har man någon stör-
re hjälp av stratigrafin. Alla föremål har sjunkit ner genom gytt-

Kapitel 5. 
En studie av ett fyndrikt område 
vid Skedemosses östra strand

Bild 2. F 740, delar av svärd i Statens historiska muséums magasin. Foto förf.
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jelagren på sjöbottnen, och saker som har helt olika typologisk 
datering kan ligga bredvid varandra eller det äldre ovanför det 
yngre, med bara ett par cm skillnad (LF).

Trots dessa problem går det att urskilja mönster i deponering-
arna. Somliga vapen har tydligtvis offrats i buntar, svepta i tyg, 
och olika områden av offersjön verkar ha använts under olika 
tider. Ulf Erik Hagberg gick i sin avhandling igenom de olika ty-
perna av föremål, svärd för sig och spjut för sig osv. och försökte 
sätta in dem i ett större kulturellt och samhälleligt sammanhang 
(Hagberg 1967a+b) . Före publiceringen av Illerup och Ejsbøl 
var det dock inte möjligt att upprätta en så detaljerad typologi 
över vapen från romersk järnålder som det nu är.

Efter Hagbergs publikation har vapenfynden från Skede-
mosse studerats av Andreas Rau i en tysk magisteravhandling 
(2003). Denna är tyvärr inte publicerad, men en kort redovis-
ning av hans resultat finns i Reallexikon der Germanischen Al-
tertumskunde (2005 sökord: Skedemosse - kriegsbeuteopfer). 
Före Rau har också Jørgen Ilkjaer studerat vapenfynden från 
Skedemosse och i sin publikation om Illerup Ådal anför han 
fynden som jämförelsematerial (Ilkjær 1990 a och b). Han tar 
dock främst upp de typer som även finns i Illerup, och i Skede-
mosse finns flera sorters spjut och lansar som inte återfinns i Il-
lerup. Att inom ramen för denna avhandling göra en total analys 
av fyndmaterialet från Skedemosse har inte varit möjligt, och 
jag har inte heller tyckt detta vara nödvändigt, eftersom ett så-
dant arbete redan gjorts av Rau, och förhoppningsvis kommer 
den undersökningen att publiceras så småningom.

Här nedan ämnar jag istället försöka beskriva företeelser och 
gå igenom den del av materialet som härstammar från ett be-
gränsat område i Skedemosse, nämligen fälten 1:14, 1:12 och 1:5 
A öster om dräneringskanalen (se karta A). Jag vill se om det 
går att urskilja vid hur många tillfället nedläggningar skett, hur 
dessa gått till och om det skett en förändring i hur föremålen 
behandlats. 

Det rör sig om en yta öster om x 200 och mellan y 350 och 470 
som är ganska fyndtät men inte lika väl dokumenterade som de 
andra utgrävda områdena i mossen. För den undersökta ytan på 
fält 1:5 A saknas en schaktplan. Syftet med detta närstudium är 
att försöka få en klarare bild av vad som skett vid Skedemosse 
under offerritualerna. 

Föremålsfynden har i det utvalda området en mycket vid 
spridning i tid och stammar förmodligen från flera nedläggning-
ar både från äldre romersk järnålder och från folkvandringstid 
(Rau 2005, Taf. 13) vilket gör det intressant att undersöka när-

mare. Exempelvis har de flesta vapenfynd från 
Skedemosse bränts innan de deponerades men 
inom detta område finns föremål som inte ver-
kar ha bränts så kraftigt, exempelvis finns flera 
spjutspetsholkar med trärester (LF).

Fyndens koordinater finns utskrivna i tabell 
6 och kan återfinnas på kartorna A och B. Man 
bör vara medveten om att uppdelningen i fält 
är sentida. Fynden är utspridda över anslutan-
de fält och de avgränsningar som i forntiden 
kan ha styrt deras deponering överensstäm-
mer inte med nutida ägogränser. En del an-
läggningar finns beskrivna både i den löpande 
fyndförteckningen i ATA (LF) och i Hagbergs 
publicerade fyndlista och text (Hagberg 1967 
a: 42 ff.). En del anläggingar finns också med 
på schaktplanen (Hagberg 1967a, App.VI).

Det studerade området har grävts ut vid flera 
tillfällen av olika personer. Detta gör det ofta svårt att förstå la-
gerföljder och fyndens fördelning, dels eftersom schaktplaner 
och dylikt för det mesta saknas från Ture J. Arnes och Karl Al-
fred Gustawssons utgrävningar under 1900-talets första hälft, 
dels eftersom fynden från dem förts samman under samma in-
ventarienummer i Historiska museet. Individuella fyndnummer 
saknas oftast från dessa äldre utgrävningar och i samma inven-
tarienummer ingår även föremål som är inköpta från privatper-
soner och som därför inte har någon exakt fyndplats. Vilka de 
aktuella inventarienumren är och från vilka fält fynden här-
stammar finns redovisat i tabell 2.

När det gäller föremålens datering, följer jag, om inget annat 
anges, det kronologiska schemat i Sejrens triumf (2003), men ef-
tersom jag inte anser att man kan datera föremålen från Skede-
mosse så exakt som till årtionde, har jag när jag anger årtal av-
rundat dessa till jämna halvsekel. Årtalsangivelser bör betraktas 
som ungefärliga angivelser avsedda att underlätta läsningen.

I avsnitten 5:2 - 4 behandlar jag bara sådana föremål som jag 
anser ger en fördjupad kunskap om vad som har hänt vid detta 
område av mossen. Övriga föremål finns redovisade i avnitten 
5: 5 - 8 samt i tabell 6 som är ett utdrag ur LF. Slutligen diskute-
ras benfynden i avsnitt 5: 9.

År 1962 utgrävdes en yta inom fält 1: 12 som antagligen under 
vissa tider varit en liten landtunga.  Denna landtunga ligger över 
17,0 m ö.h. och utgrävningsytan, som är avbildad på schaktpla-
nen i appendix VI i skala 1:60, ligger mestadels på denna höjd, 
men sluttar i nordväst ner mot nivån 16,5 m ö.h. (Hagberg 1967 
a, App. II, VI). Övriga fynd från fält 1:12 framkom inte vid ut-
grävning utan togs till vara i samband med plöjning. De mättes 
in, men några heltäckande schaktplaner från denna yta finns in-
te, utan bara ett par detaljritningar, där särskilt intressanta struk-
turer är inritade. Jag har därför gjort en egen plan över hela om-
rådet, och ritat in alla fynd som är koordinatsatta, även de up-
plöjda, eftersom de bör kunna ge information även om de rub-
bats något från sitt ursprungliga läge (karta B).

Jämför man den befintliga schaktplanen från 1:12 med dem 
från andra delar av mossen ser man att det här finns mycket fler 
stenar. Det är stora stenar som inte bildar något särskilt möns-
ter, och att döma av fotografier från utgrävningen rör det sig om 
kalksten (t.ex. Hagberg 1967a: 36, Fig.32). Enligt Sveriges Geo-
logiska Undersökningar (hädanefter SGU) är den dominerande 
moräntypen i området ”lerig sandig-moig kalkstensmorän” med 
en mycket hög andel kalksten (Rudmark 1981: 36 f.). Alltså är 
det troligen så att de sediment som bildats på den forna sjöbott-

Tabell 2. Fynd från olika inventarienummers i       
Statens historiska museums samlingar fördelning  
på olika fält i Skedemosse.

Fält 1:14 Fält 1:12 Fält 1:5 A Fält 1:5 A väst Fält 1:6 A
SHM 11698 X
SHM 12975 X
SHM 16470:90 X?
SHM 12290 X
SHM 19855 X X
SHM19856 X X
SHM 27207 X
SHM 27596 X X
SHM 26732 X
SHM 27121 X X
SHM 26239 X
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nen här är så tunna att moränen sticker upp igenom dem (Ris-
berg muntl. 2009-01-28).

På kartan med höjdkurvor (karta A; Hagberg 1967 a, App. 
II; Königsson 1968, Fig. 99) ser man att de djupaste delarna av 
mossens överyta ligger 16 m ö.h. medan utgrävningsytan på 
landtungan på fält 1:12 ligger en meter högre, på 17 m ö.h. Ni-
våskillnaderna är alltså mycket små och även föremålen på de 
mest höglänta ytorna har förmodligen befunnit sig i vatten un-
der någon period. Men vissa strukturer, framför allt en grop vid 
y 433-434 och x 265-266, verkar ha varit svåra att åstadkomma 
under vatten. 

Med kännedom om hur öländska vattensamlingar även nume-
ra dunstar bort sommartid för att åter uppträda nästa vår är det 
mycket troligt att något liknande skett här, så att delar av denna 
landtunga åtminstone periodvis befunnit sig över vattenytan. På 
detta vis bör man kunna förklara hur det varit möjligt att gräva 
en minst 15 cm djup grop, utan att den omedelbart fyllts igen 
med lersediment, vilket borde ha skett om den grävts på botten 
av en sjö. 

Fält 1:5 A öster om dräneringskanalen, som är det närmast 
söder om landtungan på fält 1:12,  undersöktes efter plöjning 
1962. Tidigare provschakt hade inte resulterat i några fynd, trots 
uppgifter om att ben och järnföremål plöjts upp förut. Den nog-
grannaste undersökningen ägde rum i området x 256-262 och y 
390-402 där en regelrätt utgrävningsyta togs upp. Någon schakt-
plan finns inte men ytan är utmärkt som en svart rektangel på 
kartan över mossen (Karta A, Hagberg 1967 a, Appendix II).  
Hagberg påpekar att benfynden här, liksom fynden av brons- 
och järnföremål, låg i en ca tio meter bred remsa som sträckte 
sig i nord-sydlig riktning mellan x 258 och x 267, och att fynden 
öster och väster om denna remsa var betydligt färre. Dock fanns 
västerut några enstaka järnföremål utspridda, mest i ploglagret 
(Hagberg 1967 a: 44). 

Med kännedom om hur fynden i Illerup Ådal kastats ut i vatt-
net av kultutövare som stått på den dåvarande stranden är det 
troligt att denna ”remsa” av fynd även i Skedemosse ansluter till 

en tidigare strandlinje. I så fall ger dessa fynd också ett bidrag 
till förståelsen om hur offerritualerna gått till. 

5: 2 En nedgrävning på landtungan vid x 265 y 
433
På landtungan på fält 1:12 upptäcktes en nedgrävning. Denna 
låg utanför utgrävningsytan, men det finns en specialplan över 

Bild 3. Morän i dagen på utgrävningsytan på fält 1:12. Foto mot norr. ATA

Bild 4. Schaktplan över förhistorisk nedgrävning på fält 1:12, x 
432-438 y 263-268. Skala 1:20. Ritat av M. Beskow. ATA
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den. Gropen hade en diameter på 80 cm och dess botten låg ca 
15 cm lägre än det omgivande gruslagret. Inga fynd gjordes 
i den utan den var istället fylld med material från det störda 
torvlagret. I området närmast runt gropen låg dock en hel del 
föremål. Eftersom lagren här är så tunna hittades många av dem 
i odlingslagret. Av de föremål, som låg in situ i det mycket tunna 
gyttjelagret kring gropen, låg de högst belägna på 16,45 m. ö .h. 
och de lägst belägna på 16,34 m. ö. h.

Runt gropen låg F 701 ”a remarkable amount of iron pyri-
tes” (Hagberg 1967 a: 42). Detta är ett gult, kristalliskt mine-
ral som på svenska heter pyrit eller svavelkis och som har den 
kemiska beteckningen FeS2 (järndisulfid). Det finns naturligt i 
berggrund och morän på åtskilliga ställen i landet, men knap-
past i gyttjesediment på en sjöbotten. Tillsammans med flinta 
kan det användas för att slå eld, och i modern industri används 
det för att framställa svavelsyra. Dess kristallstruktur är kubisk 
och dessutom glänser den vackert (Schumann 1973: 184). Några 
av mineralklumparna från F 701 finns i Historiska museets ma-
gasin och ser mest ut som bitar av någon hård sten som färgats 
rödbruna av ett rostlager. Möjligen kan de ha förändrats under 
tiden i magasinet men de liknar inte längre svavelkis. 

På kanten av gropen låg också F 709, en del ben av en vuxen 
häst, ett vuxet nötkreatur, en kalv samt en vuxen och en unge av 
får/get (Boessneck et al. 1968:123).

Här fanns också F 663, som bestod av en mängd tunna, tum-
nagelstora bronsflagor samt en nit och en större bronsbit som av 
Hagberg beskrivs som ”a couple of large pieces of bronze, which 
together form a mount 2-3 cm wide and 6 cm long” (Hagberg 
1967a: 42). Beslaget är starkt korroderat, och är täckt med den 
svarta beläggning som återfinns på många av bronsföremålen i 
Skedemosse. Bara på ett par ställen syns en svag grönfärgning. 
Detta gör det mycket svårt att förstå hur F 663 ursprungligen sett 
ut men det verkar ha bestått av två plattor vars långsidor ligger an 

mot varandra och hålls samman av en ring. Allt detta har ärgat 
ihop i 90 graders vinkel. På den ena plattan syns en fyrkantig 
bricka i jämnhöjd med ringen och en nit går genom denna och 
den underliggande plattan. Niten syns även på baksidan, där det 
dessutom verkar finnas ännu ett tunnare metallbleck, som nu är 
uppböjt. Precis i brottkanten syns ytterligare en nit, av finare di-
mension än den bredvid ringen, och utan nitbricka. Detta tredje 
metallbleck skulle kunna ha fungerat för att fästa beslaget vid ett 
underlag av läder, med samma slags konstruktion som använts 
för att fästa bälteplattorna med guldbleckfigurer (Hagberg 1967 
a: 54 ff., Fig. 46, 47). 

I gropens omgivning låg även en del andra bronsföremål, till 
exempel remändebeslaget F 696. Detta är mest likt Raddatz typ 
O 12 eller O 13 (Raddatz 1957: 83 ff., Abb.1), även om det är så 
skadat att det inte riktigt går att se några detaljer. Det är till ex-
empel omöjligt att avgöra om det har den lilla vulsten ovanför 
knoppen som Raddatz exempel på O 12 har. Den övre änden, 
där nitarna sitter, är mer utsvängd på F 696 och påminner mera 
om O 13, medan den nedre änden är smäckrare och mer lik O 
12. Hagberg anger dess längd till 7, 3 cm (Hagberg 1967 a: 59, 
Pl. 5). Oavsett om det rör sig om typ O 12 eller O13 härstam-
mar det från Raddatz period C1, vilken infaller ungefär 150-
250 e. Kr. 

Ilkjaer påpekar att de beslag av typen O 12 som hittats i Illerup 
och som hör till hästutrustningar i flertalet fall är av silver och 
endast undantagsvis av brons. När samma typ har använts till 
svärdsgehäng är de däremot oftast av brons, någon enstaka gång 
av järn men aldrig av silver. I Illerup förekommer denna typ inte 
i bältena som hört till krigarnas klädsel utan enbart i svärdsbäl-
tena (Ilkjaer 1993 a: 200 f.). Eftersom det i Skedemosse endast 
har påträffats en remtunga av denna typ, medan en hästutrust-
ning pryddes av dussintals remtungor, bör vi här ha att göra med 
resterna av ett svärdsgehäng.

Bild 5. F 714, länk till betselkedja av Thorsberg-typen. Foto förf.
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Tillsammans med F 696 låg F 693, en samling oidentifierbara 
bronsfragment.

Nära gropen fanns även ett fragment av en länk till en betsel-
kedja av brons, F 695. Ca en och en halv meter norrut hittades en 
hel likadan länk, F 714 (Hagberg 1967 a: 75, Pl 18). I den löpande 
fyndföreckningen har den koordinaterna x 265 y 433, men enligt 
Hagbergs tryckta fyndlista ligger den på x 281 y 451 (LF; Hag-
berg 1967: 75). Jag har här valt att följa den löpande fyndförteck-
ningen som skrevs i samband med utgrävningen och därför bör 
ha högre källvärde än den tryckta publikationen som kom flera 
år senare. F 714 hittades i odlingslagret och har samma svarta 
beläggning som F 695 och remtungan F 696. De båda länkarna 
har en annan form än länkarna till den typ av betselkedjor som 
är den vanliga i Skedemosse.  

Susanne Wilbers-Rost hänför den vanligaste typen av betsel-
kedjor i Skedemosse till sin typ Z 6, som hon för att följa den 
äldre benämningen kallar Thorsbergtypen. Hon menar att dessa 
hör hemma i period C2, men möjligen kan ha börjat användas 
redan i C1b. F 695 och 714 menar hon dock hör till den tidigare 
typen Z 5d (Wilbers-Rost 1994:49 ff.,195 f., Beilage 1). Typ Z 5 
har flera undertyper a-d som tycks användas parallellt och kän-
netecknas av att vara blandtyper mellan typ Z 6 ”Thorsberg” 
och den äldre Z 4. Ingen av de Z 5-typer som Wilbers –Rost av-
bildar är dock särskilt lik F 714 och 965. 

Det finns liknande länkar i Illerup, där de har beteckningen 
SAQX (von Carnap-Bornheim & Ilkjaer 1996 a: 266; 1996 c: 
Taf. 18). Dessa är dock något mer långsträckta än exemplaren i 
Skedemosse och saknar deras ornamentik. Betselkedjelänkarna 
från Illerup kommer från Plats A och dateras till period C1b, 
alltså ca 200-250 AD (Ilkjaer 1990: 332, Abb. 201; von Carnap-
Bornhiem & Ilkjaer 1996: 15, 36 § ff.). De länkar från Thorsberg 
som är mest lika dem från Skedemosse (Raddatz 1987: 78, Nr. 
587, Taf.41) har spetsiga ändar, medan exemplaren från Skede-
mosse inte bara har tillplattade ändar utan också avslutas med 
två parallella linjer/vulster, lika dem som finns mitt på.

Typen Z 5 finns i ganska få exemplar och har sådana fynd-
kontexter att de är svåra att datera. Wilbers-Rost placerar dem 
i period C 1 b men menar att undertyperna Z 5c och d även 
skulle kunna härstamma från period C2. Här måste infogas att 
Wilbers-Rost använder sig av Godłowskis periodindelning, men 
att denna i de aktuella perioderna inte skiljer sig från den jag an-
vänt mig av (Wilbers-Rost 1994: 28, 51; Sejrens triumf 2003). 
Hon verkar även vara av uppfattningen att inga deponeringar i 
Skedemosse är äldre än period C2, vilket troligen påverkar hen-
nes egna dateringar av materialet. Eftersom Skedemosse innhål-
ler andra typer av föremål som kan dateras till period C1b, finns 
det ingen anledning att inte också betselkedjorna skulle kunna 
härstamma från denna tid. Även om jag inte någonstans hittat en 
exakt parallell till F 714 och F 695 så menar jag alltså att de kan 
dateras till samma tid som betselkedjelänkarna från Illerup och 
Thorsberg, alltså period C 1 b.

Man kan också tillägga att medan betselkedjorna av typen Z 
6 i Skedemosse, viserligen är förstörda, men verkar ha varit av 
yppersta kvalitet när de tillverkades ger F 714 och 965 ett litet 
klumpigare intryck. Formen är visserligen elegant strömlinjefor-
mad men gjutningen ser aningen amatörmässig ut. Länkarna 
har gjutits i två halvor och den längsgående gjutsömmen är inte 
bara mycket synlig, den ger intryck av att inte hålla ihop ordent-
ligt. Det är också just här som F 965 gått sönder.

F 715, en bronsplatta, och F 716, ett rektangulärt bronsbeslag, 
låg tillsammans med F 714. F 715 var böjd och hade ett kornigt 
rostfärgat hölje i vilket satt skal av arten valvata, en liten sötvat-

tensnäcka (LF). Det är osäkert vad den haft för funktion (Hag-
berg 1967 a: 42). F 716, det rektangulära beslaget var silverpläte-
rat (coated with silver) (Hagberg 1967 a: 42) men i övrigt är det 
svårt att säga något om dess ursprungliga utseende.

Någon meter nordost om gropen fanns fler oidentifierbara 
bronsfragment, F 697 och F 698. En meter öster om dessa hit-
tades F 702, fragment av piken till en sköldbuckla av järn där 
själva spetsen var avbruten. Den kvarvarande biten var konisk 
(Hagberg 1967 a: 73) En meter söder om denna hittades F 700, 
som i LF beskrivs som en svärdsknapp av brons, men som i 
Hagbergs fyndlista fått den mer neutrala beteckningen ”fitting 
plate”. Dess diameter är 3, 9 cm och på den flata översidan sit-
ter en liten knopp. På den likaledes flata undersidan sitter den 
grova, avbrutna fästniten kvar (Hagberg 1967 a: 76). Plattan är 
inte heller fullkomligt cirkelrund, utan har ett litet runt utskott på 
vardera sidan. Allt sammantaget bör den kunna vara en svärds-
knapp, särskilt som niten på undersidan är onödigt grov för att 
vara gjord för att fästa på ett underlag av till exempel läder.

På något större avstånd, men ändå tydligt inom samma fynd-
koncentration fanns fler intressanta föremål. Två och en halv 
meter norr om gropen låg F 667, en rektangulär benplatta, 2,6 
cm lång och 1,9 cm bred. Den är försedd med två hål och or-
nerad med en linje runt kanten och sju punkter på den fria ytan 
runt hålen. Den är förmodligen avsedd för att hålla ihop rem-
marna i en förslutning med dragsko (LF, Hagberg 1967a: 78, Pl. 
8), till exempel på en liten pung. Detta är inte något praktföre-
mål, men på sätt och vis intressantare eftersom det ser ut att ha 
tillverkats av någon med avsikt att användas i dennes person-
liga tillbehör.

F 694, funnet ytterligare en meter norrut, består av fyra frag-
ment av sköldbucklor av järn . Två av dem var trattformade, två 
hade markerade, men nu avbrutna pikar (Hagberg 1967 a: 73). 
Generellt kan man säga att eftersom de allra flesta sköldbucklor i 
Skedemosse är av järn, framför allt på de här diskuterade fälten, 
är de så sönderrrostade att det är svårt att göra någon noggran-
nare typologisering. Den vanligaste typen, trattformade med pi-
kar, hör till Ilkjaers typer 2 och 3. Typ 2 finns från sen period 
B 1 och hela B 2, typ 3 a börjar inte användas förrän i period B 
2 och finns sedan fram till och med halva C 1 a, typ 3 b upp-
träder först mitt i period B 2 och används sedan parallellt med 
typ 3 a (Ilkjaer 1990: 330). Räknat i kalenderår blir detta tiden 
mellan ca 50 och 200 e. Kr. Denna datering är bland de äldre i 
Skedemosse och kan tolkas som att sköldarna offrades tidigare 
än övriga föremål.

Ett alternativ skulle vara att skölbucklepikarna istället hör till 
Ilkjaers typer 8af eller 8 be (Ilkjaer 1990 b:330, Abb. 199). De 
är faktiskt så trasiga att båda bestämningarna kan vara riktiga. 
Typerna 8 tillhör period D 1, d.v.s. ca 400-450 e. Kr. 

Två meter väster om sköldbucklepikarna låg F 691, en 19, 4 
cm lång och 4, 8 cm bred del av bladet från ett tveeggat svärd 
(Hagberg 1967 a: 67).

Ytterligare två meter väster om detta hittades F 669, en myck-
et välbevarad lansspets. Den hör till den typ som Hagberg kal-
lar bajonettfomad och är 25,5 cm lång, men spetsen är avbruten 
och holken saknas. På det bredaste stället nedtill är den 3,2 cm 
(Hagberg 1967 a: 70). Den liknar mest en lansspets från Krage-
hul (Engelhardt 1867, Pl. II, Fig. 3). Inom Skedemossematerialet 
är den mest lik F 733 som är avtecknad hos Hagberg (1967a: 68, 
Fig 65). Bland lansspetsarna från Illerup finns heller inget exakt 
motstycke men den hör förmodligen Ilkjaers Typ 14 Skiaker. 
Dock ser övergången mellan bladet och holken ut att vara min-
dre tvär än på typ 14, men eftersom holken på F 669 är avbruten 
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kan detta vara en synvilla. Typ 14 Skiaker hör hemma i period C 
1 b, alltså ca 200-250 e. Kr. 

F 669 ligger ensam och skall kanske, även om den ser ut att 
höra till fyndkoncentrationen kring gropen, istället räknas till en 
annan koncentration ca 5 m norrut, där det finns flera spjut, om 
än inte av samma modell.

Över ett åtta kvadratmeter stort område strax norr om gro-
pen fanns järnfragment, F 705, spridda. Ungefär mitt på fältet 
plöjdes dessutom F 717 upp, en benpilspets med avfasad tånge, 
upp. 

Drygt fem meter sydost om gropen låg även F 708, ett höger 
underarmsben av en människa. Det tillhör Individ 21, en vuxen 
man. Benet, som är kraftigt, saknar den distala epifysen, det 
vill säga den nedre änden som skulle ansluta till armbågsleden. 
Det är också kraftigt vittrat och blekt på ytan (Gejvall 1968: 
229) vilket skulle kunna tyda på att det varit utsatt för väder och 
vind. Om detta skett före deponeringen eller om benet avtäckts 
vid en äldre torrperiod eller om det plöjts upp och sedan blekts 
går dock inte att säga. Tyvärr hör detta ben inte till dem som da-

terats så det går inte att säga om denne man är ungefär samtida 
med vapnen eller inte.

Samma fyndnummer har också ben från häst, nötkreatur, får 
och hund. Hundbenet är en tibia, och beräknat på detta var hun-
dens mankhöjd 52,1 cm (Boessneck et al 68:82). 

Sammantaget kan man säga att om de folkvandringstida da-
teringarna är korrekta för spjutet F 669 och för sköldbucklorna 
F 694 och F 702, så finns det två offerhorisonter inom detta be-
gränsade område på ca 20 kvadratmeter. 

Föremålen närmast gropen härstammar från romersk järnål-
der, förmodligen från period C 1 b, ca 200-250 AD, och verkar 
vara resterna av utrustning från en man och en häst. Denna ut-
rustning är mycket fragmentarisk och långt ifrån fullständig vil-
ket förmodligen beror både på att den utsatts för rituell destruk-
tion och på att den tagit skada av tiden i mossen. De föremål som 
man kan tänka sig att det funnits fler av, som remtungan och 
betselkedjelänkarna, hör dock till typer som endast hittats här 
och inte i någon annan del av mossen, och därför är det troligt 
att de tillhör samma utrustning och deponerats tätt tillsammans 

Bild 6. Stolphål efter träpålen F 745. ATA
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och sedan spritts ut genom plöjning. Fragmenten av sköldbuck-
lor, som också hittats på denna relativt begränsade yta tyder på 
en annan tradition där föremål av en viss typ sorterats ut och 
deponerats tillsammans. 

 Fynden kring gropen tycks alltså inte bara representera två 
olika tider utan också två olika rituella praktiker, dels urval av 
en typ, dels urval av föremål tillhöriga en person och en (hans?) 
häst.

I samband med de romartida föremålen är gropen särskilt in-
tressant. Varför finns inte ett enda föremål i den? Är den grävd 
före eller efter föremålsdepositionerna? I beaktande av att den 
bara var fylld av vanlig mörk jord, utan ett enda föremål trots 
svavelkisen och bronsfragmenten som låg på kanten, verkar det 
vara troligast att den grävts och fyllts igen före. Om den grävts 
senare än bronsföremålen deponerades, borde åtminstone något 
av dessa har råkat falla ner i den. Frågan är förstås i vilket syfte 
den grävdes? Är det möjligt att något organiskt deponerades i 
den som inte lämnade några spår? Och var området täckt av 
vatten när den grävdes? Vid utgrävningen antogs att föremålen 
deponerats i vatten och det finns inget konkret som tyder på att 
så inte skulle vara fallet. Det förefaller emellertid vara svårt att 
gräva en grop på en sjöbotten utan att den omedelbart slammar 
igen, men om området var torrlagt måste gropen ha grävts ef-
ter att föremålen deponerats. Eftersom de översta jordlagren är 
störda av plöjning, är det litet svårt att avgöra var gropen börjar 
men den verkar inte ha gått ända upp till den moderna marky-
tan. Det är också svårt att finna en förklaring till att någon i sen 
historisk tid skulle ha grävt ett hål mitt på en åker, och fyllt igen 
det, och detta som sagt utan att råka få något bronsfragment att 
ramla ner i gropen. 

En gissning skulle kunna vara att gropen grävts under en torr-
period och att landtungan där den ligger, senare svämmat över 
igen så att föremålen kunnat deponeras i vatten. Detta är dock 
bara en gissning som saknar stöd i de geologiska iakttagelserna 
från platsen. Om man kunde finna liknande nedgrävningar vid 
nya utrgrävningar av den forna strandkanten, skulle man kanske 
komma närmare ett svar, men för närvarande tror jag inte det är 
möjligt att komma med en slutgiltig lösning på detta stratigra-
fiska problem.

5: 3 Trärester
F 745 är en delvis bränd trästolpe som stuckits ned ca 20 cm 
djupt i grusbottnen vid x 272 y 449. Någon närmare beskrivning 
av stolpen finns inte men att döma av fotografier bör den ha haft 
en diameter på ca 25 cm. Runt omkring den låg några stenar 
utspridda (LF; Hagberg 1967 a, App. VI). På planen ser det 
också ut att finnas stora rörben av häst eller ko, men de finns inte 
omnämna någonstans, vare sig i fyndlistan hos Hagberg eller i 
den osteologiska analysen (Hagberg 1967 a: 42 f., 79 ff., 129 ff.; 
Boessneck et al 1968: 107 ff.), och de tycks dessvärre också ha 
städats undan före fotograferingen av F 745.

 Ungefär sex meter sydost om F 745 hittades en annan delvis 
förkolnad träbit, F 755, på x 276 y 445. Denna låg på grusbott-
nen på 40-50 centimeters djup. På planen ser den ut att vara en ca 
50 centimeter lång och 10 centimeter bred trädgren men inte hel-
ler denna beskrivs vidare någonstans och inga fynd är inritade i 
närheten av den. Den är också inritad på en specialplan och där 
ser det ut som om det funnits en nedgrävning i grusbottnen intill 
grenen, som man kan föreställa sig att den stått i. 

Träbiten är bevarad i Historiska museets magasin där den lig-

Bild 7. Profil över trästolpen F 755, x 445 y 276. Skala 1:10. 
Ritat av M. Beskow. ATA.

Bild 8. Rester av trästolpen F 755 i Statens historiska muséums magasin. Foto förf.
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ger som små fragment i en tvåliters plastpåse. Så vitt jag kan av-
göra är den inte bearbetad men det är svårt att säga något säkert 
om hur den kan ha sett ut när den hittades. 

Dessa två träfynd befinner sig för långt ifrån fiskekatsorna 
från bronsåldern för att kunna höra till dem (Hagberg 1967 a: 
84 ff.). Harald Andersen, den förste utgrävaren av Illerup Ådal, 
påpekar att det över hela fyndplatsen finns ett antal pålar som 
står nedkörda i botten. De följer inget mönster men de kan ha 
varit synliga över vattnet och gjort tjänst som sikten när vapen-
offren slungades ut i vattnet (Andersen 1956: 12).

I våtmarken i Oberdorla i Thüringen, finns bland de nedlagda 
föremålen något som benämns ”kultstavar”. Dessa långa trästö-
rar är mycket talrika på offerplatsen och har uppenbarligen haft 
någon ännu oklar funktion vid ritualerna. De hittas liggande i 
de inhägnade helgedomarna, ofta i närheten av altaret (Behm-
Blancke 2003: 111 ff.). De har dock i allmänhet mycket klenare 
diameter än F 745 och F 755 och det är därför troligast att dessa 
senare har fungerat som ögonmärken. Från den romartida offer-
platsen Ullentuna i Skepptuna socken i Uppland finns uppgifter 
från 1700-talet om en ännu stående stolpe med järnringar på, 
och rester av denna hittades vid markarbeten i modern tid (Ols-
son 1993: 122).

5: 4 Ett åttonde bälte?
Ulf Erik Hagberg tar i sin tryckta fyndlista med även de föremål 
från Skedemosse som redan fanns i Historiska museets sam-
lingar före hans utgrävningar på 1960-talet. Det rör sig alltså 
dels om saker som köptes in från privatpersoner i början av 
seklet, dels om föremål från tidigare utgrävningar. Två av de 
solfjäderformade remändebeslagen kommer från de inköpta 
samlingarna med numret SHM 12975. Egendomligt nog har de 
båda undernumret A4 (Hagberg 1967a: 58, Pl. 4). I museets sam-
lingar finns dock även ett tredje solfjäderformat remändebeslag 
med nummer SHM 12975:A4. Det är fragmentariskt, men finns 
fotograferat och ligger nu i utställningen med de andra liknande 
beslagen (www.histo-
riska.se Utställda föremål 
SHM 12975:A4). 

I sin avhandling sätter 
Hagberg samman de be-
slag som hittades under de 
av honom ledda utgräv-
ningarna till fyra bälten. 
Han baserar rekonstruk-
tionerna dels på likhet 
mellan föremålen men 
även på fyndomständig-
heterna. Så är till exempel 
bälte nr 1 hittat i en fynd-
koncentration som bör ha 
deponerats samtidigt. De 
övriga tre rekonstruerade 
bältena låg inte lika sam-
lade, men kommer ändå 
från samma utgrävnings-
yta på fält 1:5 C väster 
om kanalen, och eftersom 
flera av bältebeslagen är 
exakt lika varandra är det 
rimligt att anta att de fak-
tiskt hör ihop (Hagberg 
1967a: 58 ff., Pl. 2, 3).

Däremot gör Hagberg inga försök att sätta samman bältebe-
slagen från de äldre fynden, antagligen eftersom dessa saknar 
närmare proveniens. De flesta av dessa är insamlade av privat-
personer på 1800-talet och i bästa fall finns en vag uppgift om 
vilken del av Skedemosse de kommer ifrån. Man kan dock anta 
att även de äldre fynden av solfjädersformade beslag hört till 
varsitt bälte, vilket gör att sammanlagt sju bälten av denna typ 
en gång lagts ner i offermossen. Med det tredje, fragmentariska 
SHM 12975:A4 stiger detta till åtta möjliga bälten.

Till SHM 12975 hör även ett propellerformat remändebeslag 
med undernumret D3. Det har ett runt hål i mitten och är dekore-
rat med punktcirklar och halvcirkelformiga ornament. Tyvärr är 
båda ändarna avbrutna, så man kan inte se hurdana fästnitarna 
varit. Detta beslag liknas av Hagberg vid det propellerformade 
remändebeslaget F 785 som hör till bälte nr 1 (Hagberg 1967a: 
59). F 785 är dock ornerat med punkter kring hålet i mitten och 
med linjer i kanten längs hela beslaget, och 12975: D3 kan alltså 
inte höra till samma bälte, om inte bäraren gick runt med ett 
omaka beslag.

Fynden med inventarienumret SHM 12975 anses åtminsto-
ne till en del härstamma från fält 1:14 (Hagberg 1967a: 51). De 
flesta solfjäderformade och propellerformade remändebeslag 
som hittades under utgrävningarna på 1960-talet kom dock från 
fält 1:5 C väster om kanalen och fält 1:5 A öster om kanalen. I 
Hagbergs tryckta fyndlista finns dock ännu en post, F 94, som 
anges som den mittersta biten av ett propellerformat beslag or-
nerat med halvcirklar (Hagberg 1967a:59). Detta är hittat på fält 
1:14. Detta lilla fragment har samma ornamentik som det omaka 
SHM 12975: D3, och de hör alltså samman med varandra sna-
rare än med F 785. De borde också på stilmässiga grunder kunna 
föras samman med det solfjäderformade beslaget 12975:A4 nr 3, 
som liksom dem verkar elegantare och har gracilare ornamentik 
än de övriga remändebeslagen. På detta sätt kan man inte bara 
sammanfoga dem till ett åttonde bälte utan också styrka deras 
proveniens till fält 1:14.

Bild 9. Solfjäderformat remändebeslag SHM 12975:A4. Foto Peter Sillén/ SHMM
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5:5 Bestämningar och dateringar av föremål 
från fält 1:14, 1:12 och 1:5 A öst 
Här ämnar jag närmare gå igenom materialet från samma 
begränsade område på fälten 1:14, 1:12 och 1:5 A öster om 
dräneringskanalen, som jag tidigare diskuterat ovan. Jag har 
gått igenom alla fyndposter som kommer härifrån och tittat på 
föremålen i Historiska muséets magasin. De föremål jag tar upp 
här nedan är dock så pass förstörda att de inte ger särskilt mycket 
inormation om själva offerritualerna. De är dock fortfarande 
intressanta i sig själva och förtjänar en ordentlig redovisning 
och en noggrannare bestämning till typ och datering än det var 
möjligt för Ulf Erik Hagberg att göra på 1960-talet. De finns 
dessutom uppställda i tabellen i Appendix 2, samt naturligtvis 
i Hagbergs publikationer (Hagberg 1967 a & b). Jag tänker i 
följande diskussion ta upp de aktuella fälten från norr till söder, 
men när jag anser att en viss föremålskategori eller ett fynd-
komplex bör diskuteras tillsammans frångår jag deras placering. 
Koordinaterna finns dock utskrivna i tabellen och kan återfinnas 
på kartan (karta B).

Det är min förhoppning att denna genomgång, även om den 
är långdragen också kan säga något om hur föremålen i Skede-
mosse behandlats och hur de förhåller sig till varandra och till 
benfynden från samma område.

Fält 1:14
Från fält 1:14, där fynden i norra delen ansluter till det berömda 
guldfältet 1: 10 A, härstammar troligen många av fynden från en 
samling som köptes in av Historiska museet vid förra sekelskif-
tet (SHM 11698 och 12975, Hagberg 1967 a: 51).

Gränsen mellan de båda fälten går längs linjen y 500 men ut-
grävningsytan på fält 1:10 A sträcker sig till y 499. Söder därom 
verkar fynden tunna ut en smula och uppträder dels isolerade 
och dels i koncentrationer, högar av föremål samlade på en yta 
av bara några kvadratmeter. 

Från detta område kommer sex av de sammanlagt tretton eld-
slagningsstenar som hittats i Skedemosse. Tre av dem hittades i 

en koncentration på ett område av 9 kvadrat-
meter mellan x 312-315 och y 477-480. Före-
målen i denna koncentration har fyndnumren 
F 71 – 96. Undantaget är F 74, som utgör en 
egen fyndhop 7 meter längre västerut. En del 
av dessa fyndnummer refererar dock till ben-
fynd, och dessa omtalas i ett eget avsnitt ned-
an.

En trasig eldslagningssten har numret SHM 
12975: A21, två stycken behölls av upphit-
tarna och är fortfarande i privat ägo i byarna 
runt mossen. De tre som hittades under un-
dersökningen 1959 i den ovan omtalade fynd-
koncentrationen har numren F 80, F 84 och F 
85 (Hagberg 1967a: 41). Alla tre är spetsovala 
med en konkav inskärning runtom som gör 
det troligt att de varit fästa i något.

Spetsovala eldslagningsstenar var i bruk 
från omkring år 200 AD och fram till ca 500 
AD. Parallellt med dem finns också rundare 
och mindre arbetade stenar av en typ som 

använts sedan förromersk järnålder. Eldslag-
ningsstenar med mer eller mindre spetsig form uppträder också 
jämsides med varandra under hela denna tid och det går alltså 
inte att närmare datera varje form (Rydh 1917: 184).  

Eldslagningsstenarna från Illerup är generellt sett rundare 
än de från Skedemosse. Endast fyra stenar från Illerup plats C, 
XS, KAGR, KAGS och KAGT liknar F 826 och F1024 från helt 
andra delar av Skedemosse. Detsamma gäller de flesta stenar 
från de andra danska mossfynden.

Fynden från denna koncentration är annars av samma slag 
som de som härstammar från den tidigare nämnda inköpta sam-
lingen. Detta gäller framför allt betselkedjorna av brons, av vil-
ka det finns kedjelänkar av samma slag både bland de äldre fyn-
den och bland Hagbergs fynd. Det är därför sannolikt att även 
de tidigare upphittade föremålen härstammar från denna del av 
mossen.

F 71 är järnfragment från främst spjutspetsar men även en 
sköldbuckla med avbruten pik. F 72 är en bit flinta som hittades 
tillsammans med djurben. F 73 är ett 6 cm långt, mycket frag-
mentariskt järnföremål. I den löpande fyndförteckningen anges 
det som ”söljeram?”, i den tryckta fyndlistan står bara ”iron” 
(LF; Hagberg 1967 a: 129). Föremålets nuvarande tillstånd är så-
dant att det inte går att göra någon närmare bestämning.

F 79 anges som en sadelring av brons med avbruten del av 
krampan. Ringen är böjd (LF). 

F 81 är en skadad bronskrampa och F 87 är ytterligare en ring 
med krampa. Hagberg kallar den för sadelring i sin fyndlista 
(Hagberg 1967 a: 129). Ringen är bara hälften så stor som F 79, 
nämligen ca 1, 3 cm i diameter, och krampan är ca 4 cm lång. 
De är dock betydligt bättre bevarade än F 79 och ringen kan 
utan problem dingla från krampan. Denna krampa bör ha sut-
tit inslagen i en sadelbåge av trä, och genom ringen har tyglarna 
löpt (Se t.ex. rekonstruktion av en dylik sadel Norberg 1929: 104, 
Fig. 8).

F 89 anges i LF som bronsfragment. Det ser ut som krampan 
och en bit av ringen till ännu en sadelring. Krampan är ca 3, 3 
cm lång och något grövre än de ovan uppräknade. Det man ser 

Bild 10. Delar av de propellerformade remän-
debeslagen SHM 12975:D3 och F 94. Foto förf.
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av bronset är ärgat men halva föremålet är täckt med det svarta, 
bubbliga lager som är så vanligt på bronserna i Skedemosse. 

F 82 är fragmentariska spjutspetsar av järn. De största bitarna 
är ca 8 cm, det finns rester av ca 100 spjutholksfragment och 
flera rester av träskaft. Dessutom finns åtta bitar av klingan till 
ett eneggat svärd (Hagberg 1967 a: 66). Eftersom sådana endast 
var i bruk under förromersk och äldre romersk järnålder tyder 
detta också på en offerhorisont före år 200 e. Kr.

F 83 är rester av runda, spetsiga träföremål, som är kolade 
efter att ha bränts. Dessa föremål skulle kunna vara rester av 
pil- eller spjutskaft, även om de i den tryckta fyndlistan bara 
anges som ”wooden fragments” (Hagberg 1967 a: 129). Det är 
tre stycken fragment och det längsta är 4,7 cm långt, ca 1 cm 
brett på det bredaste stället och 0,3 cm i spetsen. De två andra 
fragmenten är kortare, 1,5 respektive 1,6 cm, men har samma 
bredd, och verkar ha varit spetsade på samma sätt, även om den 
yttersta spetsen nu är avbruten.

Pilskaft av denna typ måste ha använts till en spets med holk. 
Dylika spetsar anses höra till den centraleuropeiska kulturen och 
är talrikt förekommande i de danska mossofferfynden, medan 
det i norra delarna av Skandinavien är vanligare med tångepil-
spetsar. Holkpilspetsar anses i dessa områden höra till ett elit-
mode (Lindbom 2006:157 f.).

Ytterst få pilspetsar har hittats i Skedemosse. Faktiskt finns 
bara sex stycken järnpilspetsar med i Hagbergs fyndlista, fyra 
av dem med holk. Ingen av dessa kommer från fält 1: 14 men jag 
väljer ändå att diskutera dem här, i samband med pilskaften. F 
790 och F 1077 kommer från fält 1:5 A och F 710 och F 740 från 

fält 1:12. I den löpande fyndförteckningen men inte i den tryckta 
publikationen finns också holkpilspetsen F 712 från fält 1:12 och 
tångepilen F 799 från fält 1:5 A. Att så få pilspetsar hittats be-
ror förmodligen på att de rostat bort. Många av de obestämbara 
järnfragment som hittades i ploglagret är antagligen rester av så-
dana. Förutom dessa järnpilspetsar har också några benpilspet-
sar hittats i Skedemosse (Hagberg 1967 a: 71).

F 1077 är bara en holk med rester av trä inuti, medan F 710 
och F 712 visserligen är skadade och anfrätta men ändå i sådant 
tillstånd att det går att se hurdan form de haft från början. De är 
lancettformade med en tydlig ås ända ner till den runda holken 
och har i helt tillstånd varit ca 10 cm långa. De liknar mest ett par 
spetsar från Ejsbøl, av den typ som Ørsnes kallar pilspetsar med 
brett, tvåsidigt blad (Ørsnes 1988 Taf. 137: 1, Taf. 139: 8, 18).

F 790 är mer fragmentarisk men den förefaller ha haft litet an-
norlunda form med skarpare vinklar där bladet gått över i hol-
ken. Av denna holk syns för övrigt inte längre några spår. Den 
spets i Ejsbøl som är mest lik är Tafel 139, Fig.15 (Ørsnes 1988), 
och den hör alltså också till spetsar med breda, tvåsidiga blad.

Pilspetsen F 740 finns inte avbildad hos Hagberg, och jag kun-
de inte heller finna den när jag besökte Historiska museets ma-
gasin. Fyndnumret syftar dock på en koncentration med frag-
ment av olika vapen och det är möjligt att den fanns i denna sam-
ling av rostiga järnbitar utan att jag kunde identifiera den. Hag-
berg beskriver den som fragmentarisk men med bevarad holk 
(Hagberg 1967 a:71), så det är möjligt att den hör till samma typ 
som de andra.

Holkpilspetsar av denna typ tycks ha varit i bruk från ca 150 e. 

Bild 11. F 83, spetsiga träföremål. Rester av spjutskaft? Foto förf.
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Kr och genom hela yngre romersk järnålder och folkvandrings-
tid (Lindbom 2006: 168, Fig. 61) och jag kan därför inte datera 
dem närmare.

Hagberg nämner att ett av de fragmentariska pilskaften var 
gjort av askträ, men omtalar tyvärr inte fyndnumret (Hagberg 
1967 b: 49).

Dock måste man ju erkänna att en tjocklek av ca 1 cm är gan-
ska tjockt för en pil, särskilt som detta är den spetsiga ändan som 
ännu inte börjat plana ut i skaftet. En modern hemsida av män-
niskor som tillverkar egna bågar anger 11/32 ” och 5/16 ”, det 
vill säga 0,87 cm respektive 0,79 cm, som exempel på  tjocklek 
hos pilskaft (www.primitivabagar.se). F 1077 har en diameter på 
endast 0,6 cm. Om man till detta lägger att trä som utsatts för 
eld tenderar att krympa, och att ytan på ett par av fragmenten är 
kolad, så att de kan ha varit ännu tjockare i sitt originaltillstånd, 
är det kanske snarare spjutskaft det rör sig om. I så fall måste det 
dock vara den allra yttersta spetsen längst in i holken, och inget 
av dem har heller hål efter en eventuell fasthållande nit. 

F 86 är en svärdsknapp av brons. Den är mycket smäcker i for-
men, 5 cm lång och 1,9 cm bred och 0,9 cm hög. Hagberg beskri-
ver den som ”boat-shaped, with four concave sides and extended 
points; perforated for the tang” (LF; Hagberg 1967 a: 65, Pl. 9). 
Yttersta änden av tången sitter kvar i hålet.

Elis Behmer tar upp denna knapptyp såsom hörande till svär-
den i sin grupp B, typ V (Behmer 1939: 83 ff.). Dessa svärd kan 
ha antingen båtformiga knappar eller knappar med djurhuvud-
formiga ändar, och Behmer menar att knappar som F 86 inte hör 
till de båtformade utan är ett förstadium till dem med djurhu-
vudformiga ändar. Ursprungligen är de fyrkantiga men dras se-
dan ut till romber. De saknar ornamentik, och istället för att som 
de båtformiga fästas med små nitar har de vanligen ett hål i mit-
ten där änden på tången hamras ut till ett nithuvud. I början är 
de alltid massivt gjutna men lite senare görs de mer eller mindre 
ihåliga. Detta kan ses genom en liten urholkning på undersidan. 
Samtidigt börjar de också förses med små streck eller punktor-
nament (Behmer 1939: 85 f., Taf. XV 4, 5; XVI 1 a, 1 b). Just en 
sådan urholkning som Behmer talar om är tydlig på undersidan 
av F 86, däremot har den ingen ornamentik. Det verkar alltså 
som om denna knapp tillhör mitten av Behmers typologiska se-
rie. Svärdsknappar av denna typ finns även i mossofferfyndet i 
Ejsbøl t. ex. Taf. 83 : 7 (Ørsnes 1988). 

Typen borde dateras till period C 3, det vill säga från tiden om-
kring mitten av 300-talet och fram till ca 400 e. Kr. 

F 88 är ett 3 cm långt järnföremål. Det ser ut som huvudändan 
på en tjock handsmidd spik med fyrkantigt tvärsnitt. Eftersom 
några av föremålen i denna fyndhop uppenbarligen kommer 
från en sadel, skulle det kanske kunna ha varit en spik som varit 
inslagen i sadeln, men längd och diameter verkar lite väl stora.

F 90 är en naturlig kalksten, antagligen en av dem som Lars-
König Königsson tog reda på för att undersöka deras proveniens 
(Königsson 1967: 93 ff.). 

F 92 är en liten klump av glasslagg som smält samman med 
brons. Det är inte möjligt att se vilken sorts föremål glaset eller 
bronset kommer från, men det kan ses som ett tecken på att före-
målen i denna fyndhop bränts innan de hamnade i mossen. Till 
F 92 hör också en platt skiva av brons med en diameter på 3 cm. 
Undersidan är flat, och på ovansidan, som är lätt konvex, löper 
en tunn linje runt skivans kant. Troligen är det ett ornament av 
något slag, men hur det fästs vid ett underlag är ovisst.

F 93 är ett par fragment av ett betselbeslag av brons med nit-
huvuden täckta av silver. Hagberg påpekar att det är av samma 
typ som de fragmentariska beslagen till betselkedjor av Thors-

bergtyp i SHM 12975: C5 (Hagberg 1967 a: 51, 74 f.). Denna 
information kan användas för att placera också SHM 12975: C5 
i detta område.

F 94 är ännu ett bronsbeslag, ca 3,5 cm långt och platt, samt 
en liten platt ring, som dock är tjockare än beslaget, F 95 är två 
fragmentariska bronsbleck. 

F 96 söndriga spjutspetsholkar av järn, och en fragmentarisk 
betselkedja av brons med linjeornerad ring. Även denna är täckt 
av den svarta beläggningen och är tillböjd. Till samma fynd-
nummer hör också en bit runt, bränt trä. 

F 74 var en liten fyndkoncentration, några meter väster om 
den ovan diskuterade fyndhopen. Den bestod av en bronsnit 
med välvt silverpläterat huvud, ett fragmentariskt omböjt brons-
bleck och av några små järnfragment, vilka enligt den löpande 
fyndförteckningen kastades bort (LF). Vidare fanns här bränt 
trä, harts och ben från nötkreatur och häst.

I den norra delen av fält 1:14 hittades två pärlor, F 56 och F 
104, ca 30 meter ifrån varandra (Hagberg 1967a: 41). F 56 är en 
kulformig blå glaspärla med platt yta runt hålet och en diameter 
på 0, 8 cm. F 104 är rund, gjord av bärnsten och har diametern 
1,1 cm. Bärnstenen är mycket klar och färgen är brandgul, ett 
mellanting mellan ljus sirap och mörk citrusmarmelad (LF). Un-
gefär mitt emellan dem men ca fem meter längre norrut hittades 
F 68 i odlingslagret. Detta är en skivformad bärnstenspärla med 
0, 9 cm i diameter (LF). Den är dock mycket lik den förra till 
färgen även om den inte är fullt så genomskinlig.  

Dessa små pärlor kan naturligtvis vara så kallade svärdspärlor, 
alltså amuletter som hängt i en rem från svärdsfästet och som 
var ganska vanliga under folkvandringstiden (Hagberg 1967 b: 
43 ff. och där anförd litteratur). Eftersom de är så små, och inte 
kan knytas till något speciellt svärd, kan de dock lika gärna ha 
varit ”vanliga” pärlor som fungerat som prydnad. Eftersom en-
staka pärlor även hittas i manliga gravar behöver deras närva-
ro i Skedemosse inte nödvändigtvis tyda på att de är kvinnliga 
votivoffer eller kommit från offrade kvinnors klädsel (Hagberg 
1967b: 32). Detta är givetvis riktigt, men man kan också vända 
på hela argumentet: de kan mycket väl ha varit kvinnliga offer 
eller hört till kvinnor som offrats. Med de fyndomständigheter 
som råder i Skedemosse går inte detta att avgöra.

F 70 och 114 är en ganska stor mängd hartsbitar och bränt 
trä. Hartset från F 70 finns bevarat och består av oregelbundna 
klumpar, de största av en knytnäves storlek. Det är alltså svårt 
att säga vad det möjligen använts till, Hagberg föreslår att det an-
vänts till att fordra ett träkärl eftersom flera av dem har avtryck 
av trä eller näver (Hagberg 1967 a: 78). Deras form är dock sådan 
att det verkar osannolikt. I F 114 ingår också delar av ett häst-
kranium, ben från nöt och gris samt en mänsklig visdomstand 
(Hagberg 1967a: 41, 79, 129). Visdomstanden hör till individ 25, 
en person i tjugoårsåldern. Gejvall anger denna som troligen 
manlig (Gejvall 1968:230). 

F 101 och 106 som hittades endast ett par meter ifrån varandra 
består av länkar till betselkedjor av brons av Thorsberg-typ samt 
några oidentifierbara järnfragment.  

F 102 ca 20 m västerut består av obestämbara bronsbleck samt 
fotben av hästar, och nöt och får.

F 107 utgörs av fullständigt sönderrostade spjutspetsar under 
ett antal ben av häst, F 108 en järnten med runt tvärsnitt. 

F 100 är en bunt böjda spjutspetsar och sköldbucklor av järn 
som rostat samman. De låg tämligen isolerat på västra delen av 
1:14 och är i sådant skick att det inte går att urskilja några typer. 
Av det som går att se verkar det dock som om sköldbucklorna 
varit trattformade. Till samma fyndnummer hör dock även ett 
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litet föremål av järn Det är en platt ca 4,5 cm lång rektangel. Ena 
änden är avbruten, den andra är rundad med en nit, men böjd 
i 180 grader så att föremålet är dubbelvikt. Längs långsidorna 
är föremålet dekorerat med fåror och mitt på med ännu en men 
mycket bredare fåra. Det är svårt att säga vad detta kan ha varit, 
men det ser inte ut att vara en del av en sköld.

I de sydligaste delarna av fält 1:14 hittades F24 som består av 
två hoprostade spjutspetsar samt ca 30 fragment av fler spjut-
spetsar. Fragmenten ligger nu i en ask och verkar inte gå att 
pussla ihop. Jag kan inte heller urskilja hur spjuten en gång sett 
ut, och därför inte datera dem. Hagberg skriver dock om två av 
spetsarna från F 24, med underbeteckningarna A och C, att de 
hör till den bajonettformade typen. De har romboida tvärsnitt 
och markerad mittås (Hagberg 1967a: 70). Detta gör det antag-
ligt att de också hör till Ilkjaers typ 14. Det intressantaste är att 
dessa spjut har rester av trä i holkarna. Detta trä vedartsbestäm-
des på 1960-talet av Eric Åberg och spjutskaften har varit gjorda 
i ask, Fraxinus excelsior (Hagberg 1967 a: 70). En bit trä finns 
nu i ett provrör i Historiska muséets magasin. Somliga spjut i 
Skedemosse har bränts innan de offrades och därför är bevarat 
trä ovanligt. I detta fall kan man fråga sig om träet bevarats för 
att det inte bränts, eller om det svetts av elden och på så vis be-
varats bättre. Den lilla träbiten i provröret är dock ganska ljus i 
färgen och ser inte förkolnad ut. Jag lutar därför snarare åt att 
dessa spjutspetsar inte bränts. 

Fält 1:12
På detta fält undersöktes 1961 och 1962 en yta på 200 kvadrat-
meter. Dessutom har en mängd fynd koordinatsatts, som inte är 
utgrävda utan upplöjda. Vid plöjning 1961 hittades stora mängder 
järn och ben i ett område som angränsar till det område på fält 
1: 14 där F 24 och F 113 hittades. De allra flesta fynden gjordes 
dock i ett ca 130 kvadratmeter stort område i östra delen av fältet, 
med koordinaterna x 445-455 y 270-282, ett tiotal meter nordöst 
om området med gropen. Detta är den yta som finns avbildad på 
schaktplanen (Hagberg 1967a, App. VI).

Eftersom detta område verkade bli rikt på fynd gjordes en rik-
tig utgrävning 1962. Den utgrävda delen är ganska höglänt och 
ligger 17 m över havet. Lagerföljderna tyder emellertid på att 
fynden även här har lagts ner i vatten. Lagren är mycket tätt 
sammanpressade, under odlingslagret kommer ett kompakt la-
ger detritusgyttja och under denna sten och morän. Denna mo-
rängrund ligger endast 25-30 cm under markytan. 

Föremålen som hittades i området bestod mest av rostiga va-
pen, mest spjutspetsar men även svärd och sköldbucklor. De låg 
ofta samlade i högar eller buntar, liksom på fält 1: 5 A. De är ofta 
relativt välbevarade jämfört med järnföremål från andra områ-
den av mossen. Delvis plöjdes de upp i det mörka odlingslagret, 
delvis låg de inbäddade i grov detritusgyttja och delvis var de 
inbäddade i själva jättern. De bäst bevarade spjuten F 737 och F 
738 låg i det mycket tunna snäckskalslagret ovanpå jättern. Hag-

Bild 12. F 24, rester av spjutskaft av ask (Fraxinus sp.) i ett provrör i Statens historiska muséums magasin. Under syns resterna av någ-
ra av de spjut skaftet hört till. Foto förf.
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berg noterar att det, trots att så många föremål plöjts upp under 
årens lopp, fanns en förvånansvärt stor mängd som kunde grä-
vas fram in situ (Hagberg 1967 a: 43).

En intressant fyndhop låg inom 6 kvadratmeter mellan x 442-
444 och y 261-264. Här återfanns F 656, F 660, F 661, F 664 
och F 713.  F 656 är en samling av fragment av spjutspetsar och 
svärd. F 661 och F 713 bestod bara av spjutholkar och går därför 
inte att klassificera. F 713 är dock intressant eftersom en bit av 
skaftet är bevarat i holken och vid fyndtillfället fortfarande hölls 
fast av bronsnitar (Hagberg 1967a: 42). 

F 660 är en 26 cm lång lansspets som böjts på mitten och se-
dan rostat kraftigt. Detta har haft till följd att de yttre lagren av 
järn fallit bort i böjen och lämnat kvar endast den innersta kär-
nan. Spetsen ser därför mycket märklig ut och även om Hagberg 
klassificerar den som bajonettformad (Hagberg 1967 a: 70) är 
det svårt att säga något mer detaljerat. Eftersom holkens tvärsnitt 
verkar ganska rundat och det saknas tydliga åsar skulle jag dock 
snarast vilja hänföra den till Ilkjaers Typ 5 Havor, som dateras 
till sen period C3 fram till och med tidig D1, alltså årtiondena 
närmast före och efter 400 e. Kr.

F 664 är en mycket stor lansspets. Den bevarade biten är 24 cm 
och bladet är 6,4 cm brett. Holken har fallit bort och övergången 
från bladet till den bevarade stumpen är mycket tvär. Hagberg 
kallar spetsen för ”angular” och anger att bladets längd när det 
var helt var 47 cm (Hagberg 1967 a:71). I avhandlingens andra 
del säger han att han inte känner till någon motsvarighet, och 
att den enda som är något så när lik i hur vinklarna på bladet 
övergår i holken är SHM 5485. Detta är ett gotländskt fynd som 
gjordes på 1800-talet och som brukar dateras till tidig vendeltid 
(Hagberg 1967 b:48 f.). Denna spjutspets är dock mycket min-
dre och inte särskilt lik heller. Ytterligare en liknande lansspets 
finns i Kragehul (Engelhardt 1867 Pl. II, Fig.5) men dess holk är 
bredare, själva bladet verkar ha ett annat tvärsnitt och mittåsen 
är mycket mindre markerad.

Inom hopen återfanns F 661, tre pikar från sköldbucklor av 
järn, samt en spjutspetsholk av järn med trä i, F 662, som låg 
nära F 656. Det gjorde även F 713 liksom järnpilspetsarna F 710 
och 712.

F 652 bestod av upplöjda järnfragment som låg i det omrörda 
ploglagret. Det innehöll bland annat stora spjutspetsar med ut-
svängda eggar och låg ås längs mitten. De är dock väldigt sönd-
riga och följaktligen mycket svåra att bestämma. De skulle kun-

na tillhöra Ilkjaers typ 15 Vennolum, som ibland har något lägre 
ås än typ14 Skiaker, men i övrigt är tämligen lik. Typ 15  började 
användas något tidigare än typ 14, redan under första delen av 
period C 1 b, men båda spetsarna fanns parallellt och emellan 
dem uppstod också blandformer (Ilkjaer 1990 a: 95 ff, 328, Abb. 
197). Hagberg anger att på ena sidan av en av dessa spjutspet-
sar finns spår av smält metall (Hagberg 1967 a: 71) som dock ej 
syns nu. 

F 738 var en efter Skedemosses förhållanden välbevarad lans-
spets av järn. Den är 30 cm lång och 4,5 cm bred, med böjd udd 
och kraftig mittås (Hagberg 1967a: 70, Fig. 31, 66). Tyvärr ser 
det inte ut att vara samma lansspets som avbildas på fotot fig. 31 
och teckningen fig. 66. Detta skulle ju möjligen kunna bero på 
att den konserverats innan den tecknades av men jag har ändå 
valt att klassificera spetsen utifrån fotot. Där ser den inte ut att ha 
särskilt kraftig mittås och liknar snarast Ilkjaers typ 6. I så fall 
skulle den härstamma från perioden B1-C1a (Ilkjaer 1990:60 ff., 
328). Det verkar därför troligare att den hör till typ 15 Venno-
lum, som finns under period C1b, även om de flesta Vennolum-
spetsar i Illerup har kraftigare mittås än vad F 738 ser ut att ha 
(Ilkjaer 1990 a: 95 ff., 328). 

F 754 är en lansspets av järn (Hagberg 1967a: 64) som är 16,5 
cm lång och 5,3 cm bred, lancettfomad och tämligen flat. Den 
har gått av mitt på, men bitarna passar samman, och den ver-
kar inte ha någon mittås. Ytan är dock mycket vittrad, så möj-
ligen skulle en sådan kunna ha rostat bort helt. Övergången till 
den avbrutna holken är också tämligen flat, Hagberg kallar den 
oval, men på den tecknade bilden visas den som rund (Hagberg 
1967a: 69 f. Fig. 66). De lansspetsar från Illerup den påminner 
mest om är typ 6, en långlivad form som uppträder redan vid 
Kristi födelse, men fortsätter att användas in i period C 1 a (Ilk-
jaer 1990 a: 328, Abb.197, 1990b: Taf. 23-26).

F 737 är en slank, 46,5  cm lång, bajonettformad lansspets av 
järn. Den har rostat så mycket att den nu ger intryck av att vara 
lätt rundad, men ursprungligen var den nästan platt med små 
vingar och mycket utdragen spets (Hagberg 1967a: 70). Detta 
anges som en av de bäst bevarade spjutspetsarna från Skede-
mosse. Om man tänker sig att rostlagren som ger det rundade 
utseendet döljer en inte alltför markerad mittås, bör detta vara 
en spets av Iljaers typ 11 Mollestad. Denna upträder under pe-
riod C3 och D1, andra fjärdedelen av 300-talet till ca 450 e. Kr. 
(Ilkjaer 1990 a: 79 ff, 238 Abb. 197). I Historiska museets maga-

Bild 13. F 664, en lansspets av ovanlig modell. Foto förf.



52 Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Anne Monikander 2010

sin finns med detta fyndnummer även en tveeggad svärdsklinga 
(Hagberg 1967a: 67).

F 752 består av en bredbladig spjutspets och resterna av ett 
svärd, F 751 av piken till en sköldbuckla av järn och F 750 av 
ännu en sköldbuckla och några spjutspetsfragment. Sköldbuck-
lan F 750 kan höra antingen till Ilkjaers typer 2 eller 3 eller till 
någon av hans typer 8 af eller 8 be. De förra dateras till äldre 
romersk järnålder, de senare till början av folkvandringstiden, 
men utan mycket mer ingående materialstudier går det inte att 
avgöra vilketdera.

F 730 är resterna av ett svärd med fastsittande bronsknapp. 
Svärdet, som varit tveeggat, hittades i 17 bitar (Hagberg 1967a: 
65, 67). Sammanlagt har det hittats tre pyramidformade svärds-
knappar i Skedemosse. Den först hittade, SHM 18197, kommer 
från en undersökning 1926 och hittades väster om dränerings-
kanalen på fält 1:5 A (Hagberg 1967a: 51, Pl. 9). Denna knapp 
avbildas i Behmer, Taf. XXXIII: 7 (Behmer 1939: 121 ff.) och 
är av samma typ som F 730 men är något mindre och klenare 
till sin form.

Knappen F 730 har, liksom knappen SHM 18197, ett genom-
gående hål i den flata toppen där svärdets tånge hamrats ut till 
ett nithuvud för att hålla fast den, och kortsidorna avslutas av en 
liten flat kant, vilket är typiskt för de pyramidformade knappar-
na. Senare slutade man att tillverka knappar med centralt nithål 
och ersatte detta med mindre nithål på kortsidorna. Klingorna 
till denna knapptyp är i allmänhet smalbladiga och räknas till 
Behmers typ VI (Behmer 1939: 121). Enligt Behmer förekom-
mer denna svärdstyp inte alls i Vimose, Thorsberg, Nydam el-
ler Kragehul (Behmer 1939: 157). De förefaller heller inte fin-
nas i Ejsbøl (Ørsnes 1988). Behmer daterar F 730 till mitten av 
400-talet eller något senare (Behmer 1939: 161). 

Den svärdsklinga som hör till F 730 är 4,8 cm bred vilket i mitt 
tycke är ganska smalt, smalt nog att räknas till typen VI. I jämfö-
relse är klingan som hör till SHM 18197 hela 5,5cm bred.

F 732 är en bunt med tolv järnspjutspetsar. En av dem är välbe-
varad, slank och bajonettformad, med rombiskt tvärsnitt. De öv-
riga är udden av en likadan och fragment av ytterligare tio obe-
stämbara spetsar (Hagberg 1967a: 70). Den välbevarade lans-
spetsen F 732 är avtecknad och även om holk och spets saknas 
går den att bestämma som tillhörig Ilkjaers typ 5 Havor, vilket 
placerar den i sen period C 3 eller tidig D 1, det vill säga ca 350-
450 e.Kr. (Hagberg 1967a: 68; Ilkjaer 1990 a: 53 ff, 328).

F 729 är en del av en spjutholk. Den är nästan totalt förvittrad 
men omsluter resterna av ett spjutskaft av ask med en fastsit-
tande bronsnit ( Hagberg 1967a: 71).

F 762 och F 763 är ytterligare två lansspetsar och F 759 är ett 
spetsigt järnföremål med bronsskoning i änden. Eftersom en del 
spjutspetsar på fält 1:12 av okänd anledning har fått insidan av 
holkarna klädda med brons kanske F 759 kan vara ytterligare en 
sådan. F 763 saknar holk, men är ganska flat och liknar för öv-
rigt mest F 754. Om de tillhör samma typ kan även F 763 dateras 
till period C 1 a.

F 765 är ännu en järnspjutspets. Den är mycket korroderad, 
övre halvan är avbruten och den saknar holk. Den ger intryck 
av att ha ganska platt tvärsnitt och vinkeln där bladet går över i 
holkstumpen liknar snarast F 664, vilken den också motsvarar 
i bredd. F 765 förefaller dock smalna av mot en eventuell spets 
snabbare än F 664 men då bara ca 7 cm av bladet är bevarat är 
det svårt att avgöra. Inte heller har den F 664:s tydliga mittås.

F 766 är ännu fler järnspjutspetsar av vilka en troligen från 
början hade rombisk form och oval holk. Dess spets saknas men 
övre delen är böjd (Hagberg 1967a: 71).

F 733 är en vapenbunt som även innehöll bronsfragment och 
en bronsnit. Vapenbunten låg omgiven av det sönderhackade 
käkbenet och en metatars av häst. Ett av spjuten finns avtecknat 
hos Hagberg (1967a: 68) och är mycket likt F 669, alltså av typ 14 
Skiaker. Detta daterar den till period C 1 b, ca 200-250 e. Kr.

F 764 är en fragmentarisk sköldbuckla av järn. Den har fallit 
i en mängd små bitar som förefaller omöjliga att sammanfoga 
till ett helt. Dock kan man säga att den bevarade piken snarast 
ser ut att tillhöra en Ilkjaers typ 8be, men utan att kunna se hela 
bucklans profil gäller samma sak för den som för övriga sköld-
bucklor i materialet. 

F 760 är den tredje pyramidformade svärdsknappen av brons 
från Skedemosse. Den sitter kvar på tången, varav ca 10,5 cm är 
bevarad. Knappen är av samma typ som de båda andra men är 
kraftigare än SHM 18197 och har högre och smalare topp än F 
730, som den låg ca 2 meter sydost om. Det är inte alltför djärvt 
att anta att både F 760 och F730 deponerats samtidigt i mossen.

F 742 består av fler spjutspetsar och en sköldbuckla av järn 
och F 665 är en kort och kraftig bajonettformad lansspets som 
Hagberg kallar för ”spike”. Tvärsnittet är rombiskt och längden 
16,2 cm (Hagberg 1967a: 70). Jag skulle snarast hänföra den till 
Ilkjaers Typ 9 men den skulle eventuellt kunna vara en mycket 
kort Typ 5 Havor (Ilkjaer 1990 a: 53 ff.).

F 744 är en bredbladig spjutspets av järn samt fragment av ett 
svärd, F 741 och F 774 är ytterligare två spjutspetsar. F 741 är li-
kadan som lansspetsarna i vapenbunten F 732, det vill säga Typ 
5 Havor, från ca 350-450 e. Kr.

F 740 är ännu en vapenbunt som innehöll fragment av svärd, 
en yxa och vad som tolkats som ett svärdshjalt av asp (Populus) 
med en järntånge i mitten, samt en spjutspetsholk med rester av 
skaftet av ask (Fraxinus). Resterna av skaftet var omvirade med 
ett tunnt bronsfolie och i detta fanns även en mikroskopisk rest 
av ett människohår (Hagberg 1967a: 64; 1967b: 47). Om man 
utgår från att hårstrået inte är en nutida kontaminering, är det 
ännu ett tecken på att dessa föremål inte bränts. Som Hagberg 
skriver, är brons inte något praktiskt material om avsikten varit 
att fästa spjutspetsen bättre på skaftet och både bronset och håret 
kan ha haft någon form av magisk funktion. Bronsfoliet skulle 
också kunna ha varit ristat med runor, men i så fall kan man inte 
längre se några spår av detta (Hagberg 1967b: 47). Även en del 
andra spjutholkar i Skedemosse verkar av okänd anledning ha 
varit klädda invändigt med bronsfolie, se exempelvis F 759. 

Hagberg skriver att åtminstone en av spetsarna i F 740 såg ut 
som F 738 (Hagberg 1967a: 70), vilket gör att den hör till typ 15 
Vennolum och alltså placeras i period C 1 b. En spets med detta 
fyndnummer finns fotograferad i Historiska museets fotosam-
ling och visserligen är den mycket trasig, men den bevarade bi-
ten ser verkligen ut som fotot av F 738 (Hagberg 1967a: 35, Fig. 
31; www.historiska.se SHM 27121:740).

F 776 är ett 6 cm långt beslag av brons till en svärdsskida. Det 
är anfrätt och ser ut att ha rost på sig. Ena änden är tvärt avhug-
gen och den andra något böjd.

F 768:B är en del av en skiva av vit kalcedon som låg i odlings-
lagret ett par meter från ytterligare en bit kalcedon F 768:A. De 
båda bitarna passar ihop och lägger man samman dem får man 
nästan en halv pärla. Denna skivas diameter är 5, 1 cm, den är 1, 
3 cm tjock, platt med avfasade kanter och mitthålet är 0,7 cm i 
diameter. Kalcedon är en kiseloxid (SiO2) och har en densitet på 
2,58-2,64 g per kubikcentimeter. Hagberg diskuterar den i sam-
band med svärdspärlor, men säger att den förefaller väl stor för 
att ha fungerat som en sådan och föreslår att den istället är res-
terna av en svärdsknapp (Hagberg 1967b: 43 ff.). Att använda en 
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så stor och så pass tung sten till svärdspärla måste verkligen ha 
varit mycket opraktiskt. Om den dinglade löst måste den ha sla-
git till den stridande över knogarna med jämna mellanrum och 
om den drog åt en fästerem runt handleden måste den ha känts 
mycket stor och klumpig. Ett mitthål på 0, 7 cm förefaller också 
väl stort för att trä en rem att fästa svärdet med som på Hagbergs 
bild (Hagberg 1967 b: 43).

Två meter väster om det ritade området låg F 706, en bit vit, 
vasskantad kvarts, som ursprungligen måste ha varit en del av 
en kristallnodul. Ena kanten är full med små glittrande, genom-
skinliga kristaller. Den är naturligtvis omöjlig att datera, men 
skulle kunna falla i kategorin vita stenar. Oavsett datering och 
användning är den vacker och fantasieggande, och bara dessa 
egenskaper bör ha gjort den lämplig till offer.  

Över hela den utgrävda ytan hittades tämligen många ben, 
men inga i koncentrationer. 

Fält 1: 5 A
På detta fält grävdes öster om kanalen, en mindre yta på 83 kva-
dratmeter, ut 1962. Tyvärr saknas en schaktplan även om ytan 
markeras med en svart rektangel på den övergripande planen 
över Skedemosse. Östra delen av fältet undersöktes också vid 
plöjning. Enligt markägaren hade ben av hästar och människor, 
samt järn, plöjts upp här under första världskriget (Hagberg 1967 
a: 43 f.).

Benfynden från utgrävningsytan samlade sig till fyra koncen-
trationer. F 1053 och F 1055 bestod mest av hästben, F 1053 
innehöll en förvånantsvärt hög andel revben. F 1068 innehöll 
käkar av häst och nötkreatur och F 1061 bestod av det halverade 
kraniet av en ung ko med hornet kvar (Boessneck et al 1968: 48, 
Abb.12, 129).

Fynden sträckte sig som nämnts ovan i ett ca 10 meter brett 
bälte som löpte i nord-sydlig riktning. Öster om detta bälte hit-
tades bara enstaka ben, väster om det enstaka järnföremål, ex-
empelvis F 1059, fragment av spjut och svärd av järn. Järnfrag-
menten kom ofta upp i odlingslagret som i detta område endast 
var ca 10-15 cm tjockt och låg direkt ovanpå jättern. En dryg 
meter väster om F 1059, vid x 220 y 386 hittades dessutom en 
skafthålsyxa av järn, F 1075 (Hagberg 1967a: 44).

Noggrannast undersöktes en yta på 75 kvadratmeter mellan 
x 256-262 och y 390-402. Här hittades många små bronsföre-
mål, mest bältedetaljer, som tyvärr plöjts upp så att de låg i od-
lingslagret. Några av dem har lagts ihop till bälte av Hagberg 
(Hagberg 1967a: Pl 2: 1) även om det naturligtvis inte går att 
säga med säkerhet att alla dess beslag ursprungligen hörde till 
samma bälte.

Bältebeslagen från detta område var delvis av en annan de-
sign än de som hittades på utgrävningsytan väster om kanalen. 
De liknar inte beslagen från Illerup, men däremot finns samma 
typer i Nydam (Engelhardt 1865, Pl. XIV, Fig. 7, 8) och i Thors-
berg (Raddatz 1957, Taf. 14, Fig. 3, 15,17-23). 

Sammanlagt hittades fem stycken remändebeslag, ett av dem, 
F 792, är solfjädersformat, tre stycken F 781, F 785 och F 798 
är propellerformade och det femte, F 1070, är sylformat. Det be-
slag som i Historiska muséets magasin kallas F 781 har dock fått 
nummer F 786 på Hagbergs plan (LF; Hagberg 1967a: Pl. 2).

Det solfjädersformade remändebeslaget F 792 är ovanligt 
stort och mer ornerat än vad som är vanligt. Det hör till Raddatz 
grupp J III som dateras till period C2, dvs. ca 250-300 e. Kr. 
Samma datering har de propellerformade beslagen som räknas 
till Raddatz grupp J II (Raddatz 1957: 88 ff, Abb.2).

Sylformade remändebeslag, som F1070, hänförs av Ilkjaer 

till krigarnas personliga utrustning (Ilkjaer 1993: 201). Beslaget 
från Skedemosse ser ju onekligen mest ut som en tandpetare och 
kan säkert ha fungerat som sådan.

Fyra likadana bältebeslag, F 788, F 789, F 1050, F 1051 har 
suttit fästade tvärsöver bältet och har nedtill hällor att hänga sa-
ker i. F 783 och F 795 är två remhållare (strap holders) med lin-
jeornering och F 791 och F 797 är två flata remhållare ornerade 
med halvcirklar längs kanten. F 797 är skadad så att en flisa bru-
tits av i mitten. F 791 är dock helt och ser likadant ut, men har 
dessutom kvar sin bärring i vilken hänger ett triangulärt beslag 
med två nitar i vilket remmen antagligen suttit fästad. Ytterli-
gare fyra ringar för att bära saker i räknas till detta bälte. Det är  
F 780 och F 1065 som också har likadana triangulära beslag och 
F 782 och F 1060 som saknar beslag men i gengäld har något 
grövre diameter (Hagberg 1967a: Pl. 2: 1, Pl. 5).

F 1064 var en omegaformad bronssölja vars bredd på 7, 8 cm 
passar väl ihop med de övriga bältebeslagen (Hagberg 1967a 
Pl.2). Den är i likhet med de andra omegasöljorna från Skede-
mosse mycket smal och den har bara en torne mitt på. Raddatz 
skriver att denna typ av söljor, ”sehr hohe, schmale Schnallen 
mit kurzen Àrmeń ” är karaktäristiska för krigargravar från 
denna tid [period C2] och han tar som exempel en grav från 
Vøien i Norge (Raddatz 1957: 62). Ilkjaer använder också den-
na grav som exempel för utbildande av sin lanstyp 27 Vøien 
och han avbildar även de övriga föremålen från graven (Ilkjaer 
1990: 297). I denna grav finns inte bara en sölja som är mycket 
lik F 1064 utan även ett solfjädersformat remändebeslag som F 
792. De båda bältebeslagen från Vøien är tydligare avbildade 
hos Rygh ( Rygh 1885, Nr. 320 och 323). Det får alltså anses 
som mycket välgrundat att sammanföra dessa beslag till samma 
bälte, inte bara på grund av deras stratigrafiska position i mos-
sen utan även för att de verkar höra samman enligt dåtida smak. 
Dock måste tilläggas att söljan från Skedemosse saknar de fina 
ornament på söljeramen som den från Vøien har, men i gengäld 
är Skedemosses solfjädersformade beslag mer ornerat och ger 
ett elegantare intryck.

F 796 ett mycket fragmentariskt bältebeslag som troligen en-
dast har haft en dekorativ funktion. Bronset är mycket tunt och 
beslaget saknar upphängningsanordningar. Hagberg hänför 
även detta till det så kallade bälte nr 1, och säger att det kan ha 
använts för att fästa den ovala eldslagningsstenen F 784 vid bäl-
tet. Det är naturligtvis möjligt men jag kan inte förstå hur det 
skulle ha gått till. Beslagets längd är 6,4 cm och stenen är 7,7 cm 
lång, av mörkgrå sandsten med konkava sidor (Hagberg 1967 a: 
58 ff., Pl. 2, 7, 19). 

Man kan också roa sig med att spekulera i vad detta bälte hade 
för färg. När bronsbeslagen var nya, putsade och guldblänkande 
skulle det ha varit mer dekorativt med en bjärtare färg än van-
ligt läderbrunt.

Vidare fanns på fält 1:5 A några spjutspetsar. F 1062 är stor 
och ganska välbevarad. Den har visserligen gått i fyra delar men 
dessa går lätt att passa samman. Den är 27,3 cm lång och 3,3 cm 
bred, elegant lancettfomad med cylindrisk holk och den har en 
tydlig mittås som ger den ett rombiskt tvärsnitt (Hagberg 1967a: 
71). Den liknar Ilkjaers typ 15 Vennolum och bör då dateras till 
period C1b, dvs. ca 200-250 e. Kr (Ilkjaer 1990 a: 95 ff., 328, 
Abb. 197) men kanske ännu mer typ 28 Fjellberg och faller då 
i period C 2, ca 250- 300 e. Kr. (Ilkjaer 1990 a: 139, 328, Abb. 
328). F 1071, F 1072 är ytterligare två spjutspetsar av järn. 

F 790 är en holkpilspets och F 799 är en tångepilspets av järn. 
Här fanns även två benpilspetsar F 787 och F 794, den senare 
bränd, samt ett oidentifierat benföremål F 786. 
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Många av de ovan nämnda föremålen hittades som sagt i od-
lingslagret och har alltså rörts om av plogen. Att de ändå fanns 
inom ett så pass begränsat område och att bältebeslagen har gått 
att sammanföra till ett ”bälte” antyder att det faktiskt var ett helt 
bälte som sänktes i vattnet. Bronsbeslagen här är visserligen ska-
dade och anlupna av korrosion men saknar den bubbliga, svarta 
beläggningen som bronsföremålen från på fält 1:14 har.

5:6 Benfynden
Blandade med de föremålsfynd jag omtalat ovan har liksom i 
andra undersökta delar av mossen hittats ben av djur och män-
niskor, även om benfynden i detta område är färre. Detta faktum 
är intressant i sig.

Benen fördelar sig på det stora hela över samma områden och 
i samma hopar som föremålsfynden, men det finns ändå åtskil-
liga exempel där de båda kategorierna ligger var för sig. Fynden 
av ben är också spridda över större arealer än föremålen, så att 
benen i ett fyndnummer ibland samlats ihop inom en yta på så 
mycket som 45 kvadratmeter. Även föremålen uppträder ibland 
i stora röriga hopar, men de har ändå fått ”egna” fyndnummer. 
Det är alltså en diskrepans som till viss del tycks ha sitt upphov 
i arkeologernas insamlingsstrategi än i skilda offerbruk. Både 
ben och föremål samlar sig mest på ytor 16,5 m över havet, men 
utgrävningsytan på fält 1:12 och även en hel del av de fynd som 
ligger utanför schaktplanen ligger dock på 17,0 m över havet. 
Detta är en mycket liten skillnad, men den antyder dock att fyn-
den inte placerat sig som de ligger enbart som en följd av att de 
sköljts ner till de djupare delarna av den forna offersjön. Istäl-
let ligger de på platser där man kan tänka sig att det funnits en 
strand i närheten.

Benfynden redovisar jag i tabell 3. De som står i kursiv är 
de som har samma fyndnummer som något/några föremål. Ett 
problem under arbetet med detta är att i LF slutar fyndnumm-
ren med 1077 medan de i Hagbergs tryckta fyndlista fortsätter 
till fyndnummer 1090. I Boessneck et al. finns en lista på alla 
fyndposter som innehåller ben (1968: 107ff.).  men jämför man 
de tre listorna med varandra finner man att det finns fyndposter 
med ben hos Boessneck där inga ben nämns i LF, och tvärtom 
fyndposter med ben i LF som varken tas upp av Boessneck et al. 
eller Hagberg. Viktigast i detta sammanhang är F 73, F 105, F 
114, F 749.  I de fall där det i LF bara anges ”djurben” skulle detta 
kunnat bero på att dessa ben hört till fåglar, fiskar eller amfibier 
och därför istället finns med i Johannes Lepiksaars arbete (Le-
piksaar 1967). Lepiksaar har dock ingen förteckning över alla 
fyndposter han analyserat, men så vitt jag kan se finns endast 
F 114 med i hans artikel. Det innehöll ben av gädda. Enligt LF 
innehåller F 114 dock, förutom människa, också ben från häst 
och nöt. Benen i de övriga tre fyndposterna F 73, F 105 och F 749 
omtalas inte i någon av de tryckta publikationerna.

Många ben har hittats tillsammans med föremål. Många ben-
fynd som har egna fyndnummer ligger också så nära olika fö-
remål att man lika väl kan säga att de hittats tillsammans. Ofta 
är dock inte det faktum att ben och föremål hittats tillsammans 
särskilt upplysande. Det som anges som en individ, vare sig det 
rör sig om människor eller djur, är ofta bara en handfull ben 
som dock har gått att sätta samman med ledning av ålder, kön, 
grovlek, färg etc. (Boessneck et al. 1968: 2 ff.). En förteckning 
över vilka benelement och hur många av varje art som hör till 
varje fyndnummer finns hos Boessneck (Boessneck et al. 1968: 
107 ff.).

F 24, som hittades med järnfragment och spjutspetsar innehöll 
bara ett fotben av häst och en överkäke av nöt. F 72, innehöll, 

förutom en bit flinta, 28 ben från alla delar av skelettet av en ung 
och en vuxen häst, delar av ett nöt och en tand från ett svin.

F 73, anges som ”ben” utan närmare bestämning, och det inte 
finns några uppgifter om dem utom i LF. Det järnföremål som 
de hittades tillsammans med anges som ”söljeram?” och är så 
korroderat att det endast går att säga att det är 6,5 cm långt.

F 74, innehöll också en ung och en vuxen häst, resterna av ett 
ungt och ett vuxet nötkreatur, två vuxna får och en ung mård. 
Den sistnämnda får antagligen räknas till den naturliga tafono-
min. En bit av ett fotben från en av hästarna passar ihop med en 
bit i F 99.

F 98, bestod av ett överarmsben av häst, 23 ben från ett nöt, 
och ett fotben från ett får. Det övriga fyndet var en 15 cm lång, 
bajonettformad pilspets av horn. Den liknar en i Ältere Eisenzeit 
Gotlands (Almgren & Nerman 1923, Taf. 47 d.).

F 102, bestod av ett föl, en ung hingst och ett vuxet sto. Be-
nen från den vuxna hästen skulle eventuellt kunna höra till två 
hästar. Dessutom fanns ett ungt och ett vuxet nöt, ett får/get, och 
några ben från ett svin. En del av en atlaskota från häst passar 
ihop med en annan del i F 31 och ett tåben från svinet passar 
till ett tåben i F 1058. De bronsbleck som hör till fyndet kom-
menteras ingenstans och är så fragmentariska att de inte går att 
bestämma närmare.

F 104, innehöll en ung och två vuxna hästar, varav ett sto, en 
skallbit från ett nötkreatur, rester av en ung och ett vuxet får/
get samt vänstra halvan av underkäken från en ung utter och ett 
överarmsben från en hare. Haren och uttern är med all sanno-
likhet inte offerfynd. En vänster metatars av häst hör ihop med 
en höger metatars i F 547, en högerfalang hör ihop med en vän-
sterfalang i F 99. Utterns vänsterkäke hör till högerkäken i F 
158. En av hästarna har hackspår på den övre ledändan av över-
armsbenet.

F 107, som innehöll 31 ben från alla delar av skelettet av en 
märr, delar av ett nöt, ett ben från ett tamsvin och möjligen ett 
från ett vildsvin, samt ett ben från hare, hittades ovanpå några 
fullkomligt sönderrostade spjutspetsar som låg i kalkgyttjan.

F 114, som alltså saknar uppgifter i Boessneck et al., innehöll 
enligt LF och Hagberg (1967a: 79) delar av kraniet av en häst, 
ben från nötkreatur och gris samt en visdomstand från en män-
niska. Dessutom innehöll det harts och bränt trä. Visdomstan-
den har suttit i överkäken och är liten och inte särskilt sliten. Den 
hör enligt Gejvall till Individ 25, en person i tjugoårsåldern, som 
kanske är en man (Gejvall 1968: 230). Gejvall skriver dock själv 
om tanden att dess tillhörighet är obestämbar, så varför han sät-
ter samman den med Individ 25 är oklart.

F 709, bestod av ben från en vuxen häst, ett ungt och ett vux-
et nötkreatur samt ett ungt och ett vuxet får/get. Dessa ben låg 
spridda runt den kuriösa gropen på fält 1:12 tillsammans med 
bronsföremålen i F 663.

F 732, är en underkäke från en över 18 år gammal hingst. Den-
na hör ihop med ännu en underkäke[shälft?] i F 736.  Käken låg 
tillsammans med en samling av 12 järnspjutspetsar med träres-
ter ovanpå.

F 735, innehöll lårbensbitar från en häst, ben från ett nöt, och 
ett revben från får/get. Dessa hittades tillsammans med frag-
ment av en sköldbuckla av järn spridda över ett område på 50 
kvadratmeter. Det är alltså inte någon särskilt tydlig koncentra-
tion.

F 749, saknas också i Boessneck et al. (1968). Det anges inte 
heller i LF eller Hagberg (1967 a) vilken typ av ben det rör sig 
om, utan fyndet sägs bara ha legat invid en mindre vapenbunt 
som mest bestod av spjut.
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Intressant är också de fyndnummer där man kan passa ihop 
ben eller benelement med motsvarande från ett annat fyndnum-
mer. En del av dessa är lösfynd som kommit upp vid plöjning 
och bara kan bestämmas ha kommit från ett tiotals kvadratmeter 
stort område, t.ex. finns ett fotben av häst i F 74 som passar med 
ett fotben i F 99. På motsvarande vis finns delar av ben i F 99 som 
passar med delar i ytterligare fyra fyndposter.

Av större intresse är fynd som F 102, med koordinaterna y 303 
x 482 där en halv atlaskota av häst har sin andra hälft i F 31, med 
koordinaterna y 298-299 x 502, det vill säga på det angränsande 
fältet 1:10 A. På detta fält finns en av de djupaste delarna av mos-
sen, 16,0 m över havet, där många föremål hittats. I F 31 finns 
även ben som har angränsande delar i F 356, F 358 och F 524. 
Alla dessa har också hittats i den djupaste delen av 1:10 A, något 
tiotal meter norr om F 31.

Om det är så att ben och andra fynd har hamnat i de djupaste 
delarna av mossen genom naturliga processer som vatten- och 
isrörelser, förefaller det troligare att benen i F 102, som ligger på 
15,23 m. ö. h., har ett mer ursprungligt läge än de lägre belägna 
benen i F 31 som ligger på 15,13 m. ö. h. Alternativt kan de redan 
från början ha deponerats på olika platser, även om detta verkar 
mindre troligt när det gäller de två delarna av en halskota. Möj-
ligen skulle man kunna föreställa sig ett scenario där någon som 
deltagit i en rituell måltid efter att ha ätit färdigt tagit sina mat-
rester och slungat ut dem åt olika håll i vattnet. Man skulle också 
kunna tänka sig att benfynden från början legat på det djupaste 
stället, men att de översta förts bort vid plöjning. För att möjligen 
komma till klarhet om detta skulle man behöva gå igenom ben-
materialet från hela mossen, och inte bara den lilla del jag hunnit 
med under detta avhandlingsarbete.

När det gäller föremålen verkar ju dessa ha genomgått någon 
form av sortering, men det är svårt att säga om detsamma är fal-
let i fråga om benmaterialet. Detta skulle kunna vara fallet om 
det är så som diskuteras nedan att man har föredragit att samti-
digt offra ett ungt och ett vuxet djur.

Fyra ben från nötkreatur funna inom analysområdet är ock-
så C14-daterade. Alla C14-dateringar finns redovisade i tabell 2 
och jag ska här bara kommentera dem.

Nötkreatursben från F 777 har daterats till 200 cal BC – 60 cal 
AD (St-2556). Detta fynd kommer från utgrävningsytan på fält 
1:12 och innehåller även ben från häst, får och hjort. En övre del 
av ett lårben av häst har hackspår, förmodligen tillkomna under 
försök att extrahera märgen (Boessneck et al. 1968: 8).

Från F 1058, som är en samling lösfunna ben, har ännu ett 
nötkreatur daterats till samma tid 200 cal BC- 60 cal AD (St-
2576). F 1085 är också ett lösfynd och de har en senare datering, 
40 cal BC – 220 cal AD (St-2558). Ännu yngre är SHM 19855 
(St-2557) som härstammar från 60-330 cal AD.

Dessa C14-dateringar tyder på att denna del av mossen har an-
vänts till djuroffer långt innan vapenoffren började. Detta gäller 
ju för all del hela mossen, men detta begränsade och relativt högt 
belägna område är också ett av de fyndrikaste när det gäller fö-
remål.  Dessutom är det också från detta som de yngsta, vikinga-
tida C14-dateringarna kommer (se tabell 1, 4 och 8).

Vad gäller ben från häst verkar det, när två eller fler hästar fö-
rekommer i samma fyndnummer, som att det i majoriteten av 
fallen är en ung och en fullvuxen häst. I de här diskuterade ben-
fynden har tio individer inte gått att åldersbestämma, vanligen 
eftersom ”hästen” i dessa fall endast består av några få benele-
ment. Fyndomständigheterna är dessutom svårtydda eftersom 
mycket av benmaterialet har rörts omkring vid plöjning (Boess-
neck et al. 1968: 2 ff.). I fyndnummer med två hästar består dessa 

av en ung och en vuxen häst i sex fall, av två ungdjur i ett fall 
och av två vuxna djur i tre fall. När fyndnumret innehåller tre 
hästar är de i fem fall en ung och två vuxna och i två fall endast 
vuxna djur. I ett lösfynd som innefattar sex djur är de alla suba-
dulta, dvs. unga vuxna. I fynd med bara en häst är de i åtta fall 
vuxna, i ett en ung individ, och i ett fall är djuret ett föl. Visser-
ligen måste dessa iakttagelser tolkas med stor försiktighet, men 
de är ändå värda att notera. 

Av särskilt intresse är också fölet i F 1069. Ytterligare ett föl 
finns i F 102 och i F 1055 finns ett hästfoster. Att slakta mycket 
unga eller dräktiga djur är inte vanligt, sett ur ett hushållsper-
spektiv. Visserligen är det vanligt att slakta en del unga djur, 
särskilt hanar som man inte ämnar använda för reproduktion, 
men dessa föl verkar alltför unga för att falla inom den katego-
rin. Naturligtvis kan de ha varit sjuka och därför ha ansetts som 
umbärliga. Detta strider dock emot den i många kulturer van-
liga uppfattningen att det som offras bör vara det yppersta av 
sitt slag, och det förefaller alltså som om dessa djur haft en sär-
skild innebörd. De har valts ut just för att de varit unga/ofödda/
dräktiga.

Om man tänker sig att syftet med djuroffren i Skedemosse va-
rit att befrämja fruktsamheten, har kanske just sådana djur an-
setts som särskilt gynnsamma, men troligen finns även en dju-
pare betydelse.

5: 7 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag bl. a. försökt analysera en del strukturer, 
närmare bestämt en nedgrävning och ett par rester av trä för att 
få svar på hur deponeringarna i Skedemosse kan ha gått till. Det 
område jag valt att studera är viktigt när det gäller studier av dett 
slag, eftersom det är rikt på föremål från flera tider. Dessutom 
förefaller strandkanten ha gått genom detta område under en 
stor del av mossens användningstid. Rester av så kallade of-
ferplattformar eller andra anläggningar som skulle ha kunnat 
användas för att ta sig ut på djupare vatten saknas i Skedemosse. 
Det är därför intressant att de deponerade föremålen tycks ligga 
i ett ca 10 m brett stråk som antagligen följer den forna strand-
kanten. Liksom i Illerup, har alltså en del av deponeringarna 
skett genom att deltagarna stått på stranden och kastat föremål ut 
i vattnet. Ett par lämningar av trästörar/stockar skulle eventuellt 
ha kunnat utmärka särskilda områden i vattnet och fungerat som 
sikten, vilket också verkar ha förekommit i Illerup.

Själva strandkanten måste ha förflyttat sig allt eftersom sjön 
grundades upp och växte igen. Den kuriösa gropen på landtung-
an på fält 1:12 är intessant i detta sammanhang eftersom den 
förefaller ha grävts på land, trots att föremålen som ligger tätt 
intill kanten verkar ha deponerats i vatten. Det förblir dessvärre 
oklart exakt var vattnet slutade vid olika tider, och om det möjli-
gen kan ha fluktuerat. Eventuellt skulle nya utgrävningar vid den 
antagna stranden kunna ge fler upplysningar, men till dess ser 
jag ingen hållbar lösning på problemet med gropen.

Det specialanalyserade området verkar ha använts under näs-
tan hela den tid som offer har skett i Skedemosse. Det går att 
urskilja flera så kallade offerhorisonter bara på detta begränsade 
område. De flesta vapen verkar härstamma från period C 1b, det 
vill säga ca 200-250 e. Kr. Ytterligare en stor andel vapen ser ut 
att höra till den senare delen av period C3 och period D1, dvs. 
ca 350-450 e. Kr. Till detta kan man tillägga att de mycket tra-
siga sköldbucklorna, som antagligen härstammar från period D 
1, även skulle kunna vara äldre. Utan att företa fler och mycket 
mer ingående undersökningar av dem går detta emellertid inte 
att avgöra. Ännu ett frågetecken är lansen F 664. Eftersom ing-
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en liknande hittats någonstans är det omöjligt att säga något om 
dess datering. Frågan är ju också om det inte inom period C 1 b 
går att urskilja fler nedläggningstillfällen, eftersom föremålen 
ger intryck av att ha bränts olika hårt.

Lägger man till detta dateringen av djur- och människoben 
tillkommer förutom de offer som sker parallellt med vapenoff-
ren även en offerhorisont runt Kristi födelse och en under vi-
kingatid då endast lämningar av levande varelser deponerades.  

Slutligen noterades vid detta närstudium ett tidigare förbisett 
solfjäderformat remändebeslag, det tredje med inventarienum-
ret SHM 12975: A4. Detta går att passa samman med två mycket 
söndriga propellerformade remändebeslag, och dessa tre före-
mål är alltså resterna efter ett åttonde bälte av Vøien-typen (Rad-
datz 1957: 62; Hagberg 1967 b: 30). Det går också att bestämma 
detta bältes fyndplats till fält 1:14.

Gemensamt under hela denna tid tycks alltså ha varit platsen 
för offerritualerna. Det verkar som om de offrande stått på un-
gefär samma del av stranden, och därifrån kastat ut föremålen 
i sjön efter att ha utsatt dem för rituell destruktion och sorte-
ring. De föremål som deponerats i buntar kan dock knappast 
ha kastats ut i vattnet. Eftersom Skedemosse saknar alla spår 
av offerplattformar eller andra anläggningar verkar det troligast 
att de sänkts i vattnet från en båt. Buntar med vapen ligger i 
samma områden som utkastade föremål, och kan endast skiljas 
från dessa genom att buntarna måste ha varit för otympliga att 
slunga iväg. Att döma av hur långt de offrade ungdjurens tänder 
hunnit spricka fram har majoriteten av offren ägt rum på hösten 
(Boessneck et al. 1968: 15) vilket gör det osannolikt att buntarna 
lagts ut på den frusna sjön och sedan sjunkit till bottnen vid is-
lossningen. 

Tabell 3. Fyndnummer som refererar till djurben hittade på fält 1:14, 1:12, 1:5 A     
öster om dräneringskanalen. Nummer i fetstil har hittats tillsammans med föremål.
F 24 nöt, häst x 270 y 455
F 57 2 hästar, människa x 291 y 488 90290
F 66 nöt x 294 y 498
F 69 1 häst, 2 nöt, 1 får x 279 y 484
F 72 2 hästar, 1 nöt, gris x 312-315 y 477-480
F 73 Djurben? Saknas i Boessneck 1968 x 312-315 y 477-480
F 74 2 hästar, 2 nöt, 2 får, 1 mård x 303-305 y 477-479 99
F 75 1 nöt x 290 y 477
F 76 häst, 2 nöt, 1 får x 293 y 479
F 77 får/get, x 285 y 473
F 98 häst, 1 nöt, får, människa x 279-280 y 469
F 99 6 hästar, 4 nöt, 5 får/get, 2 gris, vildsvin?, människa lösfunna 677,74,104,777,1058
F 102 3 hästar, 2 nöt, 1 får/get, gris x 303 y 482 31, 1058
F 103 häst, 1 nöt x 280-282 y 482
F 104 3 hästar, nöt, 2 får, utter, hare, människa x 284 y 482 547,99,158
F 105 Djurben? Saknas i Boessneck 1968 x 304 y 482
F 107 1 häst, nöt, gris, vildsvin?, hare x 277-278 y 482-483 1081,277
F 110 2 hästar, 3 nöt, får/get, 1 gris, hjort x 270 y 464 19855,1085,143
F 114 häst, nöt, svin, människa x 301 y 496 ej i Boessneck 1968
F 115 häst, 1 nöt, 1 gris x 289-290 y 496-497
F 116 1 häst, 1 nöt, gris, hjort x 298 y 499
F 117 1 häst, nöt, människa x 215 y 468 1
F 545 häst x 250 y 375
F 547 (26732) människa lösfunna
F 646 häst eller nöt, hundgnagt x 280 y 450
F 649 2 hästar, nöt, människa x 263-264 y 412-413
F 651 2 hästar, 2 nöt, 2 får/get, gris x 270-280 y 448-454
F 653 1 häst, 2 nöt, x 270-274 y 450-453
F 657 1 nöt, gris x 266 y 443
F 666 1 häst, 1 nöt, får/get x 260 y 434
F 668 1 häst x 210 y 425
F 699 1 häst, 4 nöt, 1 får x 210-270 y 430-455
F 708 2 hästar, 2 nöt, 1 får/get, hund, människa x 270 y 430
F 709 (663) 1 häst, 2 nöt, 2 får/get x 265 y 433
F 724 3 hästar, 4 nöt, 1 får/get, 1 gris, 1 hund, människa lösfunna
F 726 människotand lösfynd
F 732 1 häst (saknas i LF) x 277 y 451 736
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F 735 1 häst, 1 nöt, får/get x 270-280 y 450-455
F 736 6 hästar, 5 nöt, 3 får/get, 1 gris, hund x 270-280 y 450-455 732,777
F 749 Djurben? Saknas i Boessneck 1968 x 275 y 452
F 777 3 hästar, 5 nöt, 1 får, hjort x 277-282 y 445-454 736,99
F 1053 1 häst, 1 nöt, 2 getter, 1 gris x 263-265 y 374-376
F 1055 3 hästar (1 foster), nöt, hund x 266 y 387
F 1057 människotand x 214 y 375
F 1058 3 hästar, 4 nöt, 4 får/get, 2 grisar, hund, katt, hjort, människa lösfunna? 99,927,683,ett gnagt
F 1061 1 ko (halvt kranium) x 259 y 396
F 1068 2 hästar, 1 nöt, människa x 258-392 y 200-394 1058
F 1069 1 hästföl, 1-2 nöt, gris, människa x 258-260 y 390-400
F 1074 2 hästar, 2 nöt, 1 get, gris x 259-262 y 401-405
F 1076 brända benbitar vid sållning                                  ca x 258-260 y 397-401
F 1084 häst, nöt, människa x 300-306 y 480-485 saknas LF
F 1085 3 hästar, 2 nöt, 1 får, 1 gris, människa lösfynd 19855,102,110
F 1087 2 hästar, nöt, människa x 272 y 461-462
F 1092 3 hästar, 2 nöt, 1 får, 2 grisar, människa lösfynd 8, 1018
F 1098 3 hästar, 2 nöt, 2 får/get, 1 gris, människa lösfynd
F 1099 1 häst, 2 nöt, 1 får, gris, katt, hjorthorn, människa lösfynd
SHM 18191 människa
SHM 18797:1 människa
SHM 19855 4 hästar, 5 nöt, får/get, gris, vildsvin? 110. 1085
SHM 19855: a människa
SHM 19855: b människa
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6:1 Datering och spridning av hästbenen i 
Skedemosse
Offer av djur är vanligt förekommande i de flesta kulturer. De 
återfinns i Bibeln, hos hinduer och muslimer, i afrikanska stam-
religioner och i den klassiska antiken. Inte minst är de vanliga 
i den nordeuropeiska förhistorien. Detta syns både i bevarade 
skriftliga källor och i det arkeologiska materialet. Detta kan na-
turligtvis delvis ha med bevaringsförhållanden att göra, djurben 
är ett motståndskraftigt material som kan finnas kvar under 
lång tid medan ett offer av exempelvis äpplen eller honung i ett 
svepkärl snabbt försvinner spårlöst.

Jag skulle dock tro att det beror på att ett djur uppfyller ett 
viktigt kriterium för vad som utgör ett lyckat offer: det är stor 
skillnad mellan det levande och det döda djuret.

På många offerplatser är hästen det vanligast förekommande 
djuret och under hela järnåldern var den mycket viktig i myto-
logi och konst. I Skedemosse hittades rester av ca 100 hästar och 
jag ämnar i det här kapitlet koncentrera mig på denna art och 
försöka utröna dess betydelse och användning. 

Häst är den vanligast förekommande djurarten bland benen 
från Skedemosse. 7160 ben och benfragment har identifierats 
som tillhöriga denna art (Boessneck et al. 1968: 4, Tab. 1). 

Benen hittas vanligen i osorterade hopar, blandade med ben 
från andra arter. Fotben av häst återfinns dock ibland på ett sätt 
som tyder på att de knutits eller buntats ihop även om inga spår 
av organiska material hittats. Många av benen bär spår av att ha 
blivit kluvna för att man skulle komma åt märgen. Detta gäller 
ben från alla de vanliga husdjursarterna, inklusive häst. Emel-
lertid har hästarnas metatarser inte kluvits, utan deponerats hela. 
Liksom i flera andra våtmarksoffer har särskilt intresse ägnats 
hästarnas huvud, hovar och svansar. 

Redan på 1960-talet C14-daterades två, eventuellt tre hästar. 
Det har inte gått att uppdaga vilken art provet från F 324 tillhör. 
Fyndnumret refererar till en hop med ben från häst och nöt, och 
det finns inte angivet någonstans vilken art som de daterade be-
nen tillhörde. Jag har därför satt detta prov sist i tabellen över 
daterade hästar (Tabell 4). De båda andra dateringarna kommer 
från F 139 och F 307. Dessa tre fynd kommer alla från ”guld-
fältet” 1:10 A, en av de djupaste delarna av mossen med mycket 
rika föremålsfynd. Alla de äldre dateringarna har ganska stora 
osäkerhetsmarginaler. 

F 307 visade sig vara en av de äldsta daterade hästarna, även 
om den inte hör till de äldsta djuroffren. Den kommer från tiden 
mellan 42cal BC – 135 cal AD. Provet kommer från en benkon-
centration med ben från tre hästar, en unghäst, ett sto och en 
hingst, båda 6-åringar. Blandat med dessa fanns enstaka ben av 
lamm och svin. 

F 139 är en koncentration av ben från unga hästar, mestadels 
käkar, fotben och svanskotor som låg spridd över ca 1 kvadrat-
meter. Benen bar spår av kraftiga slag och alla ben från hästens 
ätbara delar saknades. F 139 daterades till 76-327 cal AD.

Eftersom så få hästar var daterade har jag låtit datera fem till. 
Jag försökte välja ut prov från så skilda delar av Skedemosse 
som möjligt. På detta sätt hoppades jag kunna se om olika delar 
av mossen använts under olika tidsperioder (se karta C). 

Analyserna är utförda på Ångströmslaboratoriet i Uppsala och 
kalibrerade med OxCal v.4.1. Alla proven är gjorda på tänder, 
utom F 666, som kommer från käkbenet eftersom de kvarva-
rande tänderna satt för illa till för att det skulle gå att borra i 
dem. Fyndnumren i Skedemosse motsvarar, som nämnts, för det 
mesta benkoncentrationer med flera hästar i varje. Eftersom de 
flesta tänder ramlat ur käkarna går det inte att säga från vilken 
individ inom ett fyndnummer som de daterade tänderna kom-
mer, och därmed går det heller inte att ålders- och könsbedöma 
de daterade djuren. Undantaget från detta är F 666, som bara 
innehöll ett hästkranium.

F 210 kommer från fält 1:2 B i norra delen av offermossen och 
innehåller förutom häst även ben från nötkreatur och får. Ett får 
från samma fyndhop, hade tidigare daterats till 220-529 cal AD 
(se tabell 2). Hästen F 210 daterades till 139-315 cal AD (se tabell 
4). I beaktande av det äldre provets större osäkerhetsmarginal 
och med hänsyn taget till hur kalibreringskurvan ser ut, förefal-
ler de båda djuren kunna vara något så när samtida och man bör 
kunna säga att denna del av fält 1: 2 B utnyttjats under romersk 
järnålder med en eventuell fortsättning in i folkvandringstid. 

F 164 fanns väster om dräneringskanalen och väster om den 
lilla upphöjning i den forna sjöbottnen som ligger på gränsen 
mellan fält 1:2 B och 1:9 och som numera korsas av dränerings-
kanalen. Benkoncentrationen innehöll ben av minst två hästar 
och tre nötkreatur, samt en knäskål från får/get (Boessneck et 
al. 1968: 111). Fyndet daterades till 261-405 cal AD och det bör 
sålunda härstamma från yngre romersk järnålder.

Kapitel 6: Hästoffer

Tabell 4. C14-daterade hästar från Skedemosse. De två översta och det understa 
gjordes i samband med utgrävningen på 1960-talet.
Fyndnummer Laboratorienr. 14C ålder BP Kalibrerad kalenderålder 1σ

F 139 St-2383 1825±100 AD 76 - AD 327
F 307 St-1975 1935±75 42 BC - AD 135
F 110 Ua-32630 1105±40 AD 895 - AD 984
F 164 Ua-32631 1695±40 AD 261 - AD 405
F 210 Ua-32632 1795±40 AD 139 - AD 315
F 391 Ua-32633 2015±40 53 BC - AD 51
F 666 Ua-32634 920±40 AD 1040 - AD 1160
F 324 St-2371 1885±160 51 BC - AD 337 häst eller ko

anges ej
Kalibrerat med OxCal v.4.1
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Den del av mossen, där F 210 och F 164 hittades, har inte så 
många andra fynd, vare sig av djurben eller av föremål, så kan-
ske kan man säga att den inte utnyttjades så mycket under andra 
tider.

F 391 fanns också väster om kanalen men mycket längre sö-
derut. Detta är en av mossens djupaste delar som också är myck-
et fyndrik. Här finns förutom djurben och föremål också rester 
av flera människor. I F 391 ingick minst sju hästar, tre nötkrea-
tur, ett får/get och en svanskota av svin. Bland dessa ben fanns 
även järnfragment och människoben. De senare anses härstam-
ma från individ nr 26, en medelålders kvinna vars skelett finns 
spritt i ytterligare sju fyndposter (Boessneck et al. 1968: 118; 
Gejvall 1968: 230).

F 391 daterades till 53  cal BC- 51 cal AD och är alltså från sen 
förromersk eller tidig romersk järnålder (Individ 26 är daterad 
till ca 100 cal BC. Se tabell 3).

Man kan alltså konstatera att detta område, som har bland de 
rikaste vapenoffren för romersk järnålder och folkvandringstid, 
redan har utnyttjats under förromersk järnålder, långt innan va-
penoffren inleddes.

De två sista proverna, slutligen, är tagna från fynd som fram-
kommit öster om dräneringskanalen. F 110 är från fält 1:14. Det 
är en välbevarad koncentration med ben från minst två hästar 
och tre nötkreatur. Det daterades till 895-984 cal AD, alltså en 
rent vikingatida datering.

F 666 kommer från det angränsande fältet 1:12 och består av 
det sönderfallna kraniet och ett fragmentariskt revben samt ett 
fotben av ett 2 1/2 - årigt sto. Till samma fyndpost hör en tand 
och fyra revbensfragment av nöt och en bröstkota av får/get. 
Hästen daterades till 1040-1160 cal AD och härstammar alltså 
från sen vikingatid eller tidig medeltid. 

6: 2 Ålder, storlek och kön hos hästarna i 
Skedemosse 
Enligt en MNI- beräkning gjord på underkäkar rör det sig om 75 
djur men görs istället beräkningen på extremitetsben blir det 116 
djur. Denna siffra är dock troligen för hög. ”Die Zahl 100 jedoch 
läßt sich ohne weiteres vertreten” (Boessneck et al. 1968:16).

Då förnyade analyser av benen skulle genomföras 2007 åter-
fanns dock endast ”20 höger- och 46 vänsterben samt fyra frag-
ment av diafyser” (Telldahl osteologisk rapport 2008: 2). Det 
finns dock ingen anledning att tro att den äldre beräkningen 
skulle vara felaktig, utan antagligen har de saknade benen ham-
nat fel i magasinet.

Enligt Boessneck et al. är 1/3 av de offrade djuren ungdjur, 
2/3 är vuxna djur, men inom dessa båda grupper är åldersför-
delningen jämnt spridd. Det bör dock påpekas att somliga av de 
”vuxna” hästarna är i tjugoårsåldern, vilket är en ansenlig ålder 
för en häst, och att den allra yngsta åldersgruppen är företrädd 
indirekt, genom att även dräktiga ston offrats.

Baserat på tandsprickning hos ungdjuren, kan man se att de 
flesta offer ägde rum på hösten medan ett mindre antal djur slak-
tats på våren (Boessneck et al. 1968: 15).

Efter mätning av extremitetsbenen kunde konstateras att de 
offrade hästarna härstammade från en tämligen enhetlig popu-
lation av ganska små djur av mellanstark växt. De är något min-
dre än samtida hästar från svenska fastlandet under samma pe-
riod men något större än gotlandsrusset. Hästarna var mellan 
120 cm och 140 cm i mankhöjd, några var en aning större eller 
mindre. I genomsnitt var de ca 130 cm höga (Boessneck et al. 
1968: 32 ff.; Telldahl osteologisk rapport 2008: 4). Det rör sig 
alltså inte om den numera utdöda Ölandshästen som var mycket 

mindre och spensligare än gotlandsrusset.
Som jämförelse kan anföras att det i det stora thüringiska våt-

marksoffret i Oberdorla, som delvis är samtida med Skedemos-
se, enligt MNI-beräkningar återfanns 24 hästar (Teichert 1974a: 
51). Deras mankhöjd varierar från 109 till 143 cm, med en kon-
centration runt 127-132 cm. Medelvärdet ligger här liksom i 
Skedemosse på 130 cm. Hästarna i Oberdorla hade kraftig ben-
byggnad och påminde även till sin skallform om kallblodshästar 
(Teichert 1974a: 59).

Den högsta tillåtna mankhöjden för en nutida ponny i Sverige 
är 148 cm (Alcock 1978: 16 ff.) så hästarna från Skedemosse 
skulle alltså klassas som ponnys enligt moderna mått. Ett mo-
dernt islandshäststo är i genomsnitt 136, 9 cm och en hingst 138, 
6 cm över manken (Björnsdottír 2002: 10). Som kuriosa kan 
nämnas att Gustavs III häst Kaulbars, som kungen red i finska 
kriget 1788-90 bara mätte 127 cm i mankhöjd (Riddarlek och 
tornerspel 1992: 242). En häst behöver alltså inte vara så stor som 
vi vanligen föreställer oss för att vara funktionell.

Beroende på benens ibland ganska fragmentariska tillstånd 
kunde bara ett trettiotal av hästarna i Skedemosse könsbedö-
mas. Enligt bedömning av kranier och förekomsten av dens ca-
ninus, en tand som är dåligt utvecklad eller saknas hos ston, rör 
det sig om 15 hingstar och 14 ston. Används istället bestämbara 
bäckendelar blir resultatet 12 vuxna ston, 7 vuxna och 3 juvenila 
hingstar. Könsfördelningen förefaller alltså vara tämligen jämn 
och verkar inte ha varit ett urvalskriterium vid offren.

Anders Götherström har i sin avhandling analyserat DNA från 
hästar från båtgravfältet i Vendel och från vattenhålet i Eketorps 
fornborg. Även i dessa båda kontexter är könsfördelningen täm-
ligen jämn. Av de hästar som lämnade analyserbara DNA-sek-
venser var sex av tio från Vendel och fyra av fem från Eketorp 
hingstar. Dessa siffror gäller bara för de hästar som det var möj-
ligt att utvinna DNA från, och det finns alltså ett mörkertal som 
inte könsbedömts. Möjligen kan man urskilja en svag förändring 
mot att man i Vendel började föredra hingstar i de senare gravar-
na, men att utläsa en tydlig preferens för hingstar går varken här 
eller i Eketorp, på grund av materialets begränsade omfattning 
(Götherström 2001: 28, samt artikel VII: 2 ff.).

När man försöker tolka detta måste man även ta hänsyn till 
diskrepansen i datering. Åtta av de tio hästar i Vendel som hade 
bevarat DNA kommer från vendeltida gravar, d.v.s. grovt sett 
550-800 AD. Två av dem kommer från gravar som dateras till 
tiden mellan 850-900. Dessa två är båda hingstar (Götherström 
2001, Artikel VII: 4, Tab. 1). Dessutom rör det sig ju om ett grav-
material vilket innebär att hästarna kan ha valts ut enligt andra 
kriterier än hästar i ett våtmarksoffer. I vattenhålet i Eketorp för-
svåras dateringen av att lagerföljden är problematisk. Man kan 
ändå säga att depositionerna där pågått från folkvandringstid till 
medeltid, men med tyngdpunkten mellan ca 650 och 1100 AD 
(Backe et al. 1993: 329 f. ; Götherström 2001, artikel VII: 5).

I Valmose vid Rislev på Fyn har 11 offrade hästar hittats. De 
dateras med hjälp av keramikfynd från samma plats till romersk 
järnålder, och sex av dem har gått att könsbedöma. Det rör sig 
om fyra ston och två hingstar (Møhl 1961: 97).

Hästar från Skedemosse är spridda i tid från förromersk järn-
ålder till vikingatid. Eftersom djuren i Skedemosse ligger i grup-
per om flera, och jag har låtit datera tänder, som ofta fallit ur 
fragmentariska käkar, kan de enskilda djuren endast i ett fall 
könsbedömas. Det är F 666, som daterats till AD 1040-1160, 
som kan bestämmas som ett sto (se även tabell 4). Ston förekom-
mer även i samtliga av de övriga daterade fyndhoparna och man 
torde kunna säga att de offrats under hela mossens användnings-
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tid (Boessneck et al. 1968: 107 ff.).
Margaret Clunies Ross påpekar att offren i de skriftliga käl-

lorna, vare sig de är människor eller djur, alltid är av hankön 
(Clunies Ross 1994: 195). I Adams av Bremen berömda skild-
ring av blotet i Uppsala sägs till exempel: ”ex omni animanti, 
quod masculinum est, novem capita offeruntur” (Adam 1984: 
224). Det vill säga: av allt levande, vilket är manligt, offras nio 
individer (min övers.).

Haraldur Ólafsson tar dock i en uppsats upp två ston som han 
menar kan ha offrats. Det rör sig om Fluga i Landnamsbok som 
vinner en kapplöpning mot en ond trollkarls häst och därefter får 
ett föl tillsammans med en okänd grå hingst. Det andra är Skalm 
som visade var hennes ägare skulle bygga sin gård. Båda dessa 
ston drunknade i mossar vilket Ólafsson tolkar som att de offrats 
till Frey (Ólafsson 1995: 132 ff.). I de isländska sagorna står dock 
ingenting uttryckligt om detta, och man bör ta med i beräkning-
arna att hästar även i forntiden gick ner sig i myrmarker.

Hypotesen att dessa båda ston är offrade stämmer dock med 
förekomsten av ston i det arkeologiska materialet, både från 
Skedemosse och från andra undersökta fynd. Detta förhållande 
har även uppmärksammats av Anders Hultgård som påpekar att 
Adam är den enda källa som behandlar Skandinavien som ut-
tryckligen nämner att offerdjuren skulle vara av hankön. Hult-
gård menar att det kan bero på gammaltestamentligt inflytande 
(Hultgård 1997: 36 f.).

Det blot som Adam beskriver äger dock rum långt senare än 
de flesta offer som undersökts arkeologiskt, och beskrivningen 
skulle alltså kunna vara korrekt för en senare tid. Detta motsägs 
av de sena dateringarna från Skedemosse och i synnerhet av F 
666. Möjligen kan man i Anders Götherströms analyser spåra en 
svag förändring i blotseden som inte avsatt spår i de litterära käl-
lorna. Om man bortser från skillnaden i kontext mellan grav och 
offer och antar att Götherström har rätt i att man under den sena-
re delen av vendeltiden alltmer började föredra hingstar, kan det 
vara då denna förändring ägde rum. När de hedniska sedvänjor-
na sedan tecknades ned hade förändringen redan glömts bort.

En förändring mot att föredra manliga individer såsom bäst 
ägnade att skänka gudarna skulle stämma väl överens med det 
ökande intresse för det maskulina som kan spåras både i littera-
turen och i andra källor från yngre järnålder (Clunies Ross 1994; 
Johansen 1997).

6: 3 Sena våtmarksoffer
En så sen datering som 1000-1100-talet strider mot de flesta 
teorier om våtmarksoffer. Hästen F 110 med dess vikingatida 
datering hittades dock bara 25 m norr om F 666 och 23 m syd-
ost om detta sto hittades en människa, Individ 37, som också 
daterats till vikingatid/medeltid (se tabell 7). Därför anser jag 
att den sena dateringen måste vara riktig och att denna del av 
Skedemosse har utnyttjats till offer av djur och människor ännu 
under vikingatiden.

Det finns flera andra exempel på dylika offer, som det häst-
kranium med en neolitisk flintdolk i pannan som på hösten år 
1900 hittades i Toarps mosse, Ullstorps sn, i Skåne (Stensköld 
2006: 199). Kraniet har C14-daterats två gånger. Första gången 
på 1970-talet, till 1060±70 BP (Ua-2106), det vill säga 891-1029 
calAD (min kalibrering med OxCal v. 4.1). År 2004 daterades 
det igen, i samband med en utställning på Nordiska museet. Re-
sultatet blev nu 1075 e. Kr. (Stensköld 2006: 203 f.). 

Det har spekulerats i om flintdolken som hästen har i pannan, 
stuckits dit i modern tid. Att döma av arten på skadan i benet bör 
dolken dock ha huggits in medan hästen levde, eller åtminstone 

medan benet var färskt (Stensköld 2006: 203 ff.). 
Att vikingatidens människor hyste ett visst ”antikvariskt” in-

tresse och gärna återbrukade platser och föremål från äldre peri-
oder är väl känt. Att de ansåg att en upphittad flintdolk, som ju är 
ett mycket vackert föremål, var lämplig att använda till ett offer 
av det värdeladdade djuret häst, är knappast ägnat att förvåna. 
Man kan också tänka sig att en flintdolk, som till sin form liknar 
en spjutspets, kan ha tillskrivits särskilda mystiska egenskaper 
på samma sätt som de så kallade torsviggarna i senare tid. 

Ytterligare exempel på att hästar och spjut länkades ihop i de 
förhistoriska människornas tankevärld ges av det lösfynd från 
trakten av Ystad som gjordes 1867. I SHMs katalog beskrivs 
det som: ”[E]n lansspets bestående af hasbenet i en hästs bak-
ben” (SHM 3725). Tyvärr finns inte detta fynd avbildat men en-
ligt professor Torstein Sjøvold rör det sig sannolikt om hästens 
vadben (fibula) som av naturen slutar i en spets (Sjøvold e-mail 
2008-04-14). 

Från samma lokal som hästkraniet från Ullstorp finns upp-
gifter om fynd av två människokranier och ett hjorthorn, samt 
ett vagt omnämnande av järnåldersfynd (Stensköld 2006: 208). 
Inga av dessa fynd finns bevarade men de skulle kunna tyda på 
att sankmarken vid Ulltorpsån använts för större offer. Att döma 
av Stenskölds karta är omgivningen typisk för en sådan plats 
(Stensköld 2006: 209, Fig. 8).

Ett liknande fynd av ett hästkranium gjordes i augusti 1919 
efter sänkningen av Hornborgasjön, Hornborga sn, Västergöt-
land. Fyndet gjordes i nordvästra delen av sjön, nedanför Röde 
mosse. Kraniet var täckt av ett tunt lager limonit, dvs. myrmalm 
och påträffades tillsammans med ”diverse hästben”. Ca 50 m 
därifrån påträffades en järnyxa med utsvängd egg (SHM 16331). 
Den dateras till järnålder, men jag skulle snarast säga sen järn-
ålder. En bit från yxan påträffades också ”fragment (ca hälften) 
av en gammal kanot av den vanliga stocktypen” (SHM 16331). 
Denna stockbåt finns inte avbildad och är troligen inte bevarad. 
Inga storleksangivelser ges heller. Detta gör dessvärre att man 
inte kan vara helt säker på om det verkligen rör sig om en båt. 
Det skulle också kunna vara något slags tråg för bakning eller 
stekning. Denna typ av föremål är vanlig i våtmarksfynd från 
skilda håll och finns exempelvis i både Käringsjön och i Ober-
dorla (Arbman 1945: 132 ff., Fig. 92, 93; Behm-Blancke 2003, 
Fototafeln 48, 49). Om det rör sig om en stockbåt kan den dock 
även jämföras med de talrika fynd av stockbåtar daterade till 
sen järnålder som gjorts i våtmarker i Sverige (Larsson 2007: 
238 ff).

Det är ju inte säkert att föremålen från Röde mosse är sam-
tida, och det faktum att hästkraniet var täckt av limonit behöver 
inte betyda att det är särskilt gammalt, då dylika avlagringar kan 
växa till relativt snabbt. Närheten till de båda andra föremålen 
antyder dock en datering till sen järnålder. Upphittaren trodde 
att yxan låg i sekundärt läge, eftersom den påträffades vid den 
dåvarande vattenlinjen ”utskvalpad å den genom sjösänkningen 
blottade blekebotten” (SHM 16331, huvudkatalog B). Eftersom 
vapenfynd i vatten är vanliga skulle det kunna röra sig om ett 
sådant fynd även här. Upphittaren uppfattade saken annorlunda 
men slutar dock: ”Möjligen förefinnes samband mellan de olika 
fynden” (SHM 16331, huvudkatalog B).

Ytterligare offer av hästar i våtmark har hittats i Uppland, i 
en mosse vid Ullentuna gård i Skepptuna socken. Här har häs-
tar i alla åldrar offrats och i ett av kranierna satt en skarp sten 
kvar, som använts för att döda hästen. Även träföremål har hit-
tats, både bruksföremål och bearbetade virkesbitar. 1932 hitta-
des en svart ekpåle som då grävdes av. Stumpen lokaliserades 
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igen 1989. En påle omnämns redan i mitten av 1700-talet som 
en ”stolpe med järnringar” (Olsson 1993: 122). Detta offer är inte 
daterat, men ett liknande vid Tadhems gård, i Skånela sn., har 
C14-daterats till ca 65 f. Kr. Mossen i Ullentuna, kan härstamma 
från samma tid (Olsson 1993: 121) men i brist på dateringar eller 
föremålsfynd går det inte att säga något säkert.

På båda dessa platser har även hittats spår av offerplattformar 
och i Tadhem finns dessutom vita stenar, som ju är vanliga i 
våtmarksoffer. Liknande offerplatser uppträder på flera ställen i 
Mälarområdet (Larsson 2007: 238 ff., Tab. 28).

De ovannämnda platserna är sådana som jag stött på här och 
var i litteraturen och alltså inte systematiskt insamlade. Dock 
menar jag att de ger en god bild av denna typ av offerfynd. 

6: 4 Ett hästhuvud fäst på en stång?
Fem meter nordväst om den ovan omtalade nedgrävningen 
på x 260 y 434, alltså på den lilla upphöjda landtungan ca fem 
meter västnordväst om gropen, hittades F 666, kraniet och ett 
par spridda ben av ett sto. Under kraniet låg ännu en starkt 
förmultnad träpåle som gick ända ner i det understa gruslagret 
i mossen och som kan ha använts för att spetsa märrens huvud 
på (Hagberg 1967 a: 43: LF).  Stoet har daterats till 1040-1160 
calAD (Tabell 4).

Det har antagits att hästoffren i Skedemosse och i andra våt-
marker under järnåldern till stor del gått till på samma sätt som 
i historisk tid iakttagits hos vissa sibiriska folk. Hos dessa har 
hästen slaktats så att huvudet och fötterna och svansbenen suttit 
kvar i huden som hängts på en stör, medan de köttrikare delarna 
av djuret ätits (Klindt-Jensen 1957: 83 ff.).  Eftersom de fotben 
av häst från Skedemosse som har snittspår har dessa på fel si-
da för att ha kunnat sitta kvar i huden (Telldahl 2008 osteolo-
gisk rapport) måste man dock ställa detta i tvivelsmål. Även den 
häst i offerfyndet från Rislev som har deponerats med svansen i 
munnen talar mot en sådan behandling (Ferdinand & Ferdinand 
1961: 57 ff., Fig.9, 10)

Kraniet i F 666 hade redan när fyndet gjordes fallit i bitar i 
kraniesömmarna, och det gick därför inte att se om det verkligen 
satt på den påle som i fyndföreckningen omtalas som ”trästa-
ken” (LF). Ingenstans finns heller uppgifter om att kraniebasen 
bearbetats på något sätt eller på annat vis bar spår av detta. Delar 
av F 666 har sedan kommit att deponeras i Osteologiska Forsk-
ningslaboratoriets referenssamling, men där har bara nospartiet 
lokaliserats. Det är möjligt att resten av kraniet finns någonstans 
i det enorma benmagasinet hos SHM, kanske på samma, ännu 
okända plats, som de saknade fotbenen. 

Om det verkligen är så att hästkraniet F 666 spetsats på en 

Bild 14. F 666, nospartiet av det hästkranium från fält 1:12 som möjligen varit uppsatt på en påle. Foto förf.
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påle, har det dock inte skett som hos sibiriska folk. I helgedomen 
SR 1 i Oberdorla finns ett vildsvinskranie som hittades nedlagt 
en bit från altaret. Detta har tydliga skador på skallbasen som 
kan tydas som att det varit spetsat på en påle, även om de också 
kan tyda på att man velat komma åt hjärnan. Utgrävaren tolkar 
vildsvinskraniet som ett gudaattribut (Behm-Blancke 2002:203, 
Taf. 106, 107; 2003: 64; Teichert 1974: 24, Fig 1,4). Möjligen 
skulle stoet F 666 kunna tolkas på ett liknande sätt men kulten 
i Skedemosse har gått helt annorlunda till än i Oberdorla så det 
är tveksamt. En annan möjlighet är att kraniet och pålen är res-
terna av en nidstång. Hur resandet av en sådan går till framgår i 
flera isländska sagor. Det exakta förfararingssättet skiljer sig en 
smula åt, men gemensamt vid alla tillfällen är att ett hästhuvud 
fästs på en påle på en väl synlig plats. Pålen kan ristats med ru-
nor men det verkar ha varit lika viktigt att uttala nidet högt (ex-
empelvis Egil Skallagrimssons saga 57; Raudvere 2003: 56, not 
16). En sådan ritual är en sorts förbannelse avsedd att förstöra 
anseende och lycka hos den person den uttalas emot. Det är ju 
inte möjligt att säga hur långt bak i tid denna tradition går, men 
den sena dateringen av F 666 styrker en sådan tolkning eftersom 
man vet att bruket praktiserades under vikingatid.

Pålen som F 666 eventuellt varit fäst på har stått på just den 
högt belägna landtunga på fält 1:12 som jag menar har varit en 
strandkant, och den bör alltså ha synts på håll. Eftersom an-
cylusvallen under förhistorisk tid antagligen gjorde tjänst som 
väg, och eventuellt kapplöpningsbana (se nedan), kan man också 
räkna med att folk passerade förbi och såg den. Det skulle givet-
vis vara intressant att veta åt vilket håll hästhuvudet var vänt, 
alltså vart nidet riktades, men sådant går knappast att utröna.

6: 5 Hästen som mytisk symbol under 
järnåldern
Att hästen under järnåldern var ett högstatusdjur med stor rituell 
och mytologisk betydelse anses av de flesta idag ställt utom allt 
tvivel. Denna åsikt baseras på ett solitt arkeologiskt material, 
figurativa framställningar på guldbrakteater, bildstenar, fibulor 
och smycken, lämningar av hästarna själva i gravar och på of-
ferplatser och inte minst litterära framställningar i Eddorna, i de 
isländska sagorna och i landskapslagarna. 

Exakt vad som gav hästen dess stora mytologiska och symbo-
liska betydelse är dock omtvistat. Att åsikterna går isär är egent-
ligen bara naturligt, för hästen har säkerligen haft många olika 
och föränderliga betydelse under århundradenas gång.

En av de första som diskuterar den mytologiska betydelsen av 
olika djur under järnåldern är Helge Rosén i en artikel betitlad 
”Freyskult och djurkult” i Fornvännen (1913). Han tar upp alla 
de djur som någon gång sammankopplats med Frej och har även 
ett avsnitt ägnat åt hästen. Han går här igenom en mängd käl-
lor av olika ursprung för att visa hur hästen kopplades samman 
med Frej. Hans resultat är dock mestadels negativa, förmodli-
gen eftersom hans exempel enligt tidens vetenskapliga metod 
hämtas från så många olika kulturer och tider att de pekar åt alla 
håll och inget. De i mitt tycke mest intressanta uppgifterna är ur 
Hravnkel Frejsgodes saga och Vatnsdöla saga samt berättelsen 
om den vita hästen som var helgad åt Svantevit i Arkona (Rosén 
1913: 221 ff., 234). Jag ska återkomma till dessa nedan.

Guttorm Gjessing gör 1943 en mycket ambitiös genomgång av 
hästen i förhistorien, både i myt och i konst (Gjessing 1943). Han 
startar sin analys i bronsåldern, fortsätter med att gå igenom hur 
hästen framställs på guldbrakteaterna, på bildstenar och folk-
vandringstida spännen. Han refererar hästens roll i gravskicket 
under vendeltid och vikingatid och jämför hela tiden med my-

tologiskt material även om hans arbete verkar ha tyngdpunkten 
i bildframställningarna. I analysens sista avsnitt med den lämp-
liga titeln ”Den sammenhengende linje”, säger han att samman-
hanget inte har så tydliga arkeologiska belägg från förromersk 
och romersk järnålder. På den punkten har dock senare utgräv-
ningar lämnat ett mer än tillfredställande material och hästens 
betydelse i förhistorien har utan tvivel varit kontinuerlig. Gjes-
sing visar denna kontinuitet på ett övertygande sätt. Han säger 
att hästen under bronsåldern var en solsymbol och att denna be-
tydelse fortsatte in i Eddamytologin, där den dock fick ytterli-
gare konnotationer. I äldre tid tycks den mest ha sammankopp-
lats med Frej, och först när Odin trängde ut Frej ur kulten kom 
hästens betydelse att överflyttas till den förre (Gjessing 1943: 
88 ff., 132 f.). Han tar också upp Tacitus uppgift om hästar som 
förutsäger framtiden, vilket jag ska återkomma till, och säger till 
sist att: ”Som fruktbarhetssymbol går hesten etter hvert over til 
å bli et beskyttende element mot onde og ødeleggende makter i 
det hele” (Gjessing 1943: 133).

En modernare genomgång av hästens betydelse är Kristin 
Omas norska magisterarbete om hästen i nordisk järnålder (Oma 
2000). Hon försöker i denna se hur synen på hästen utvecklats 
och förändrats i ett longue durée-perspektiv. Som hon påpekar 
själv är det ingen som försökt sig på detta sedan Gjessing ( Oma 
2000: 1 ff.).

Oma påpekar också i sitt inledningskapitel att tidigare forsk-
ning oftast försökt förklara hästens betydelser utifrån de verk-
ningar dessa haft i ikonografi, ritual och samhälle. Hon vill 
dock framhålla att det under dessa verkningar finns djupare 
och mer komplexa orsaksförklaringar (Oma 2000: 4). Hon går 
igenom hur hästen utrustats och brukats, och var i det arkeo-
logiska, ikonografiska och mytologiska materialet man hittar 
den. Hon tar även upp nyare teoretiska aspekter och tittar ex-
empelvis på hur hästen kopplas till olika genus. Hästen som of-
ferdjur tar hon upp i ett eget kapitel. Hon behandlar främst det 
arkeologiska materialet och problematiserar inte offerritualer i 
sig särskilt mycket men framhåller att det är svårt att jämföra 
hästen i den skandinaviska offertraditionen med sibiriska offer 
som tidigare skett (Oma 2003: 53; jfr t.ex. Klindt-Jensen 1967, 
Hagberg 1967a & b).

Den som först gjorde denna jämförelse var Ole Klindt-Jensen, 
då han hittade resterna av ett byggnadsoffer i Sorte Muld på 
Bornholm. Detta bestod av kranium, fotben och en bit av bäck-
enet av en häst, samt benen från en hel ko och diverse andra 
djurben och keramikskärvor. Klindt-Jensen jämför dessa med 
några mossfynd, framför allt Rislev, där hästen behandlats på 
ett liknande sätt. Han ger även exempel på andra tillfällen då 
huvud, hovar, svans hittats. Ett är grav 5 i Leuna, där en grop 
intill graven innehöll ett hästkranium omgivet av de nedersta 
fotbenen. I södra Ryssland visar sig seden enligt Klindt-Jensen 
under 400-talet e. Kr. och i resterande Europa under århundra-
derna runt år 1000 e. Kr. (Klindt-Jensen 1957: 83 ff.). Senare 
utgrävningar kom dock Klindt-Jensen att revidera sin datering. 
Klindt-Jensen citerar även Ibn Fadlans skildring av en hövdinga-
begravning hos oguzerna, där mängder av hästar slaktades. Hu-
vudet, fötterna och svansen fick sitta kvar i skinnet som sedan 
hängdes upp på en stör. Detta offerskick återfinns något senare 
hos andra nomadfolk på de ryska stäpperna och den sibiriska 
tundran. Klindt-Jensen påpekar visserligen att det inte går att 
jämföra direkt med den offerceremoni vars lämningar hittades 
i Sorte Muld men menar att det faktum att denna offermetod är 
så vitt spridd i tid och rum gör det antagligt att något liknande 
kan ha försiggått också här (Klindt-Jensen 1957: 85 ff.). Efter-
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som materialkombinationen huvud-hovar-svans är så vanlig i 
våtmarkskontexter, har jämförelsen med de sibiriska offren fått 
stort genomslag.    

Oma menar emellertid att det är ogörligt att jämföra unika ar-
keologiska material med antropologiska studier.

Om ein slutter direkte frå ei referert hending til arkeologisk 
materiale, misser ein av syne at levningane har vore ein del 
av ein unik kontekst.  Etter mi meining let det seg ikkje gjera 
å overføra mentale handlingar og haldningar frå ei antropo-
logisk studie til eit arkeologisk materiale på grunnlag av ein 
analogislutning (Oma 2000: 53 f.).

I ett särskilt kapitel tar Oma upp hästen i de norröna källorna och 
hon tycker sig kunna urskilja fem huvudmotiv i dessa.

Det förste hovudmotivet er forbunde med reise, anten på 
overnaturleg eller naturleg vis. I det andre finn ein hesten 
nytta som kjenning, då ofte i tilknytning til ferd over havet og 
himmelen. Tredje motiv syner at hesten er ein viktig deltakar 
i krigssituasjonar, gjerne i forkant av striden. Av det følger at 
hesten er tilknytta død og dødsriket. I det heile ser det ut til 
at hesten ber eigaren over områder som menneske normalt 
ikkje kan forsera. Dette peikar mot et fjerde motiv, hesten er 
ofte ein aktiv deltakar, eller utförer åleine underfulle stor-
verk, i tillegg til att han vert inkludert i magiske formular. 
I tillegg er mange legendariske hester sterke og viktige ka-
rakterar som ber handlinga i ei soge fremover mot klimaks. 
Det femte motiv syner at hesten er å finna høgast i det sosiale 
hierarkiet, noko som tileier at hesten sine oppgåver innebar 
status. Det siste motivet kan seiast å vera resultat av dei 
forutgående motiv (Oma 2000: 86).

Nyligen kom även en licentiatavhandling från Göteborg av 
Kristina Bengtsson som tar upp hästens betydelse i mytologi, 
etnologi och arkeologi (Bengtsson 2008). Bengtsson anlägger 
ett holistiskt synsätt i sitt arbete och har som sin utgångspunkt 
att se på hästens religionshistoriska aspekter ur ett indoeurope-
iskt perspektiv, eftersom hon anser att efterkrigstidens arkeologi 
varit för begränsad till tolkningar inom den nordiska mytologin. 
Hon sammanför alltså material från mytologi, ikonografi, ort-
namnsforskning och litteratur med arkeologiska, etnografiska 
och antropologiska källor från hela det område där de folk som 
talar indoeuropeiska språk återfinns och hon rör sig över mycket 
stora tidsrymder (Bengtsson 2008: 2 ff.).

Detta är ett arbetssätt som jag finner mycket svårt. När all in-
formation, från alla tider och kulturer blir jämförbara blir det 
också mycket svårt att säga något av mer specifikt intresse om en 
enskild kultur och som Oma säger i citatet ovan ”misser ein av 
syne at levningane har vore ein del av ein unik kontekst” (Oma 
2008: 53).

Bengtsson diskuterar emellertid både Skedemosse, Röekillor-
na, Hassle-Bösarp och Eketorp (Bengtsson 2008: 95 ff.). Hen-
nes uppfattning i slutet av analysen tycks vara ”att i alla de hä-
stoffer som kan påvisas i offermossar som t.ex. Skedemosse så 
finns Frey och Asvins i åtanke. De hundratals hästar som offrats 
i Skedemosse kan vara indikationer på ett årligt återkommande 
hästoffer till Frey/kungamakten/det kommande årets fruktbar-
het – och återfödelsen” (Bengtsson 2008: 123).  Asvinerna är 
ett gudomligt tvillingpar i den hinduiska mytologin som ibland 
uppträder i hästgestalt.

Detta är alltså en tolkning av Skedemosse som skiljer sig en 

del från min. Det är svårt att säga vilken gud offerutövarna hade 
i åtanke, Frej är en möjlighet, och en aspekt av offren är förmod-
ligen fruktbarhet. Dock tror jag att man kan komma mycket när-
mare vad som faktiskt skedde där och varför om man studerar 
mer närliggande uppgifter.

En viktig källa rörande hästens forna helighet som behandlas 
av snart sagt alla forskare som ägnat sig åt detta djur är Hravnkel 
Frejsgodes saga. I denna berättas att islänningen Hravnkel hade 
en gråbrun hingst vid namn Frejfaxe, som ägdes gemensamt av 
honom och guden Frej. Ingen annan fick rida hästen och när 
en man ändå gjorde det dräptes han av Hravnkel. För detta dåd 
dömdes han fredlös och Frejfaxe störtades nedför ett stup som 
låg vid Hravnkels gudahov (Hravnkel Freysgodes saga, Alving 
1945: 8 ff., 27 f.).

Ytterligare en helig häst stöter man på i 1200-talsförfattaren 
Saxo Grammaticus Gesta Danorum där han beskriver vender-
nas helgedom i Arkona. Där dyrkades den fyrhövdade guden 
Svantevit, åt vilken en vit häst, som bara fick ridas av Svantevits 
präst, var helgad (Saxo 2000: 317 ff.; Rosén 1913: 233 f.).   

Detta i sin tur erinrar om Tacitus uppgifter i tionde kapitlet av 
Germania om att germanerna höll heliga vita hästar som gav 
orakelsvar i lundar.

proprium gentis equorum qouque praesagia ac monitus 
experiri. publice aluntur iisdem nemoribus ac lucis, candidi 
et nullo mortali opera contacti; quos pressos sacro curru 
sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur hinnitusque 
ac fremitus observant. nec ulli auspicio maior fides, non 
solum apud plebem: apud proceres, apud sacerdotes; se 
enim ministros deorum, illos conscious putant (Tacitus 1961: 
46, Kap 10).

…men särskilt utmärkande  för invånarna är att de söka 
tolka också vad hästar förutsäga och uppenbara. Sådana 
hästar uppfödas på det allmännas bekostnad i förut nämnda 
dungar och lundar; de äro skinande vita och hållas fria från 
all besmittelse med världsligt arbete. De spännas framför en 
helig vagn, och samhällets präst och konung – eller hövding 
– följa dem och aktgiva på deras gnäggningar och frustan-
den. Intet förebud får större tilltro, ej blott från gemene man 
utan även från de förnäma och från prästerna. Dessa senare 
betrakta sig nämligen själva endast som gudarnas tjänare, 
men hästarna betrakta de som gudarnas förtrogna (Tacitus 
1961: 47, Kap 10).

Detta att hästarna är gudarnas förtrogna stämmer även med 
de avbildningar på brakteater där guden har hästens öra i mun-
nen eller där både guden och hästen har streck som utgår från 
munnen. Karl Hauck kallar dessa streck för ”Atem-Chiffre” och 
menar att de refererar till Odins funktion som vindgud (Hauck 
1993: 408 ff.). En annan förklaring kan vara att den markerade 
”andedräkten” hos både djuret och guden syftar till deras siar-
förmåga (Monikander 2006: 152).

I detta sammanhang är beskrivningen av hur Frejfaxe, som 
normalt går lös ute i markerna, kommer hem till Hravnkels gård 
efter att ha blivit olovligt riden, av intresse. Hravnkel, som just 
satt och åt, går ut till den svettiga och leriga hästen och säger till 
den: ”Illa tycks det mig, att du är hanterad på det viset, gossen 
min. Men ditt förstånd hade du i behåll, när du sade mig till, 
och detta skall bli hämnat, och gå du nu till din flock” (Hravn-
kel Freysgodes saga, Alving 1945: 9). Här menar ju Hravnkel 
att hästen faktiskt berättar något för honom. Liknande uppgifter 



64 Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Anne Monikander 2010

om en helig häst finns i Vatnsdölasagan där en bonde vid namn 
Brand dyrkar sin häst som också heter Frejfaxe.

I Olav Tryggvassons saga berättas om hur kung Olav såg en 
hingst vid tröndernas gudahov som skulle offras till Frej (Fla-
teyarbók 1944: 446, § 322; Bengtsson 2008: 30 f.). Denna episod 
finns bara omnämnd i Flateyarbok och inte i Snorres version av 
Olav Tryggvassons saga. I beaktande av skildringarna av Håkon 
den godes svårigheter att undvika att äta hästkött vid bloten på 
Mære och Hlade verkar det inte osannolikt att sådana hästar ex-
isterat (Håkon den godes saga, Kap.14-18). 

Hos Tacitus sägs ingenting om vilken gud de vita hästarna 
är helgade åt och i den fornskandinaviska mytologin samman-
kopplas hästen förutom med Frej också med Freja samt med 
Odin och Loke. 

I de bevarade skriftliga källorna är dock hästens koppling till 
Frej betydligt mer vag än till Odin och Loke. Snorre anger ingen 
koppling mellan hästen och Frej i sin Edda, utan de omnämns 
tillsammans ”endast” i prosasagor som Hravnkel.

I VölsaÞáttr, som beskriver en ritual med en konserverad häst-
fallos, kan den/de Mörnir som hästlemmen offras till tolkas som 
en poetisk benämning på svärd, vilket i sin tur är en kenning för 
Frej. Ordet kan dock även tolkas som betecknande själva hingst-
lemmen eller som en plural av jättekvinnor vilka också skulle 
kunna vara offermottagarna om riten ses som ett hieros gamos 
(Ström 1993: 87 ff.).

I Snorres Edda citeras ett kväde som kallas Allsvinnsmål och 
där anges att Frej rider hästen Blodighov (Blóðughófi). En häst 
med samma namn nämns i Snorres citat ur Torgrimstulan men 
där rids den av Atride som är ett namn på Odin (Snorre 1997: 
193 ff.).

Odin är den gud som oftast förknippas med hästen. Han är 
den åttafotade Sleipnirs herre och åtskilliga av hans noa-namn 
innehåller referenser till hästen.

Sleipnir är ypperst bland hästar och inkorporerar i sitt väsen de 
flesta av de symboliska drag som tillskrivs vanliga hästar. Han 
är grå, förflyttar sig mellan världar och dimensioner, förknippas 
med döden och med fruktbarhet och är med familjeband nära 
knuten till traditionella kaoskrafter. Sleipnirs stamtavla är minst 
sagt märklig och kan tillsammans med myterna om hans födel-
se ge en fördjupad kunskap om hästens funktion och betydelse 
inom fornskandinavisk religionsutövning.

Hur Sleipnir blev till är välkänt. När asarna just byggt Valhall 
kom en byggmästare till dem och erbjöd sig att på halvannat år 
bygga en mur runt Asgård som kunde hålla alla jättar och rim-
tursar ute även om de lyckades inta det omkringliggande Mid-
gård. Som lön ville han ha solen och månen samt Freja till hus-
tru. På Lokes inrådan gick asarna med på detta på villkoret att 
byggmästaren endast fick ta hjälp av sin häst Svadilfare. Bygget 
gick undan och när det bara var tre dagar kvar såg det ut som 
om asarna skulle mista sol och måne och Freja. Asarna höll då 
rådslag och beslöt att eftersom det var Loke som rått dem att gå 
med på detta avtal, så var han tvungen att lösa situationen eller 
undergå hemska straff. Den kvällen, när byggmästaren skulle 
börja samla nytt byggmaterial, dök ett främmande sto upp och 
lockade med sig Svadilfare. Så skedde även de följande två kväl-
larna och muren blev inte färdig. Byggmästaren råkade då i ”jät-
teraseri”, och när asarna såg vad för slags väsen han var, kallade 
de på Tor som varit österut och jagat troll och han kom genast 
hem och slog ihjäl jätten. Men någon tid senare födde Loke ett 
grått föl med åtta ben. 

På detta sätt är Sleipnir alltså halvbror till Midgårdsormen, 
Fenrisulven och Hel samt till alla de monster som Loke födde 

efter att ha ätit det halvstekta hjärtat av en trollkvinna. 
Även Loke är av blandad härkomst, han är son till asynjan 

Laufey och jätten Farbaute.   
Margaret Clunies Ross har lagt fram en teori om att det är til-

låtet för asar att gifta sig med jättinnor, men att motsatsen ansågs 
onaturlig, och att när detta förekom häftade denna onaturlighet 
vid den eventuella avkomman (Clunies Ross 1994: 56ff.). Detta 
är ännu en egenskap som Sleipnir delar med sin mor, Loke, som 
ju ändå räknas som en av asarna, medan Svadilfare även som 
häst hör hemma i Jotunheim.

Jag anser att det är signifikativt att Sleipnir blir till i samband 
med byggandet av, och misslyckandet med, att färdigställa en 
mur som ska stänga ute kaoskrafter. Sleipnir har, som essensen 
av alla hästar, en stark förbindelse med resor in i andra värl-
dar och korsandet av olika typer av gränser. Hans funktion är 
att passera gränser mellan olika platser och sinnestillstånd, men 
han förknippas också med gränserna själva såsom de symboli-
seras i muren mellan gudarna och kaosmakterna.

Även Kristin Oma tolkar hästen som en liminal varelse, som 
medlar mellan liv och död, eller som en symbol för döden själv 
(Oma 2000: 55 f.; 107 ff.). ”Hesten i seg sjølve er liminal, og så-
leis farleg, men den funksjonen han har er viktig for å balansera 
kosmologien. Han bevarer, opprettheld och stabiliserer kontak-
ten mellom kaoskreftene” (Oma 2000: 109).

Det är också signifikativt att Lokes andra barn alla bundits fast 
i ett läge. Midgårdsormen ligger i havet och biter sin egen svans, 
Fenrisulven fjättras med Gleipne som är smidd av ting som inte 
finns och Hel kan inte lämna det dödsrike som har hennes namn. 
Endast Sleipnir förblir fri att färdas.

Sleipnirs släktskap med dessa väsen understryker ytterligare 
hästens funktion som liminal varelse med kopplingar till kaos 
och död. Att Loke är hans mor, ger vidare konnotationer till seið 
och ergi (för diskussion om detta se Ström 1956: 72 f.).

Lokes fosterbror är som alla vet Odin. En del forskare (Ström 
1956: 85 ff.) går så långt som att hävda att Loke bara är en hypo-
stas av Odin, som under tidens gång uppstått som en personifie-
ring av Odins alla mindre ärofulla karaktärsdrag.

Jag är dock litet tveksam till trovärdigheten hos en sådan my-
tisk personlighetsklyvning. Den svekfulle Odin som skiftar bå-
de kön och hamn, och begår mycket tvivelaktiga handlingar för 
att tillskansa sig fördelar inför Ragnarök är en lika nödvändig 
del av gudens personlighet som den vise allfadern. På samma 
sätt är Loke dramaturgiskt nödvändig som den som driver på 
utvecklingen och utsätter gudarna för faror. Jag tror hur som 
helst inte att myter uppstår genom att en ursprunglig enda gu-
dom splittras upp i nya varje gång handlingen kräver det.

Folke Ström analyserar Lokes förhållande till Odin, och påpe-
kar att i åtskilliga av myterna uppträder en gudatriad bestående 
av Odin, Loke och Hönir (Ström 1956: 80 ff.). Dessa tre är till 
exempel de agerande gudarna i episoden med Niebelungs skatt, 
och i Völuspá vers 18 är det Burs söner i gestalt av Odin, Hönir 
och Lodurr som ger ande, håg och liv åt de första människorna. 
Ström argumenterar på ett övertygande sätt för att Loke och Lo-
durr är identiska (Ström 1956: 52 f.). Man bör här även erinra sig 
att ett annat av Lokes namn är Loptr, samt att han på andra stäl-
len anges vara bror till Byleistr och Helblindi. Det senare är ett 
vanligt Odinsnamn, det förra uppträder bara två gånger i hela 
den Poetiska Eddan, bägge gånger i kenningen Byleists broder 
som beteckning på Loke. 

Om Loki och Lodurr är identiska, och den tredje i gudatriaden 
är Hönir så förklarar det till en del hästens koppling till frukt-
samhet alldeles utan att blanda in Frej. Dessutom ger länken till 
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Hönir hästen ännu en koppling till våtmarker.
Hönir är en ganska okänd gud och verkar inte ha bibehållit 

sin popularitet i den sena vikingatid som gav upphov till våra 
skriftliga källor. Ett par av de kenningar Snorre anger för ho-
nom verkar dock ha bevarat ett äldre skikt i religionen som är 
mycket tänkvärt. Dessa är Aurkonung, det vill säga, slam-kon-
ung, och fet-meili , det vill säga, det långa benet (Snorre 1997: 
115). Själva hans egennamn har samma ordstam som höna. De 
båda tillnamnen ger honom en direkt koppling till myrar och 
våtmarker. Folke Ström hänvisar till Bror Schnittgers artikel i 
Fornvännen 1916 om storken som livsbringare, där det påpekas 
att den svarta storken i folkmun kallas Odinssvala. Denna fågel 
var vanlig ända upp till Hälsingland innan moderna utdikningar 
utrotade den i Sverige så sent som på 1940-talet (Ström 1956: 56 
ff.; Schnittger 1916: 104 ff.). 

Det är som bekant storken som kommer med de nyfödda bar-
nen, och i Tyskland är en vanlig folktro så kallade barnabrunnar 
där de ofödda barnens andar lever innan de hämtas av storken. 
Om det nu är guden Höner som ger människan håg, verkar det 
mycket passande att det också är han som finns bakom föreställ-
ningen om storken, och som broder till Odin och Lodurr har han 
också en koppling till hästen. 

6: 6 Hästen som måltid 
Som nämnts ovan är en stor del av hästbenen från Skedemosse 
märgkluvna, vilket tyder på att hästarna ätits i vad som brukar 
kallas rituella måltider. 

Även i Valmose vid Rislev verkar dylika måltider ha ägt rum. I 
denna våtmark deponerades huvud, fötter och svans av elva häs-
tar under romersk järnålder. Den så kallade häst nr XII är i själva 
verket en hög med märgkluvna ben som troligen är måltidsrester 
efter de andra elva (Ferdinand & Ferdinand 1961: 60 ff.). 

Ätande av häst vid rituella måltider omnämns av forskningen 
ofta på ett ganska slentrianmässigt sätt såsom varande mycket 
viktigt för den hedniska kulten. Detta bygger förutom på arkeo-
logiskt material främst på medeltida litterära källor som Håkon 
den godes saga och Hervararsagan men även på nutidsmännis-
kans starka aversion mot att äta häst. Till exempel skriver religi-
onsvetaren Brit-Mari Näsström: 

Efter religionsskiftet blev hästkött tabuerat, något som inte 
går att förklara på annat sätt än att det tidigare tjänat som 
offermateria vid speciella viktiga offer. I kristen tradition 
finns visserligen ett tämligen vagt förbud mot hästkött, 
som inte verkar ha haft någon genomslagskraft annat än 
i Norden. Så tidigt som i de äldsta kristenrätterna och 
den isländska lagen Grágás förbjuds ätande av hästkött, 
vilket nog kan ses som ett avståndstagande från en tidigare 
uppfattning (Näsström 2002: 189).

Redan 1962 skrev Brita Egardt en avhandling som diskuterar just 
den moderna fördomen mot hästkött och som ifrågasätter den i 
forskningsvärlden spridda åsikten att denna har sitt ursprung i 
hästens forna helighet.

Som bevis för att motviljan mot att äta häst beror på hästens 
ställning som hedniskt offerdjur brukar anföras brevväxling-
arna mellan Sankt Bonifatius och påvarna Gregorius III och 
Zacharias. Emellertid skriver Gregorius år 732 till Bonifatius 
att ätande av hästkött är orent och även avskyvärt, ”inmundum 
enim est atque exsecrabile”, men han säger ingenting om att det-
ta skulle vara på grund av hästens betydelse i den hedniska kul-
ten (Egardt 1962: 75).

Zacharias skriver år 751 som svar på en förfrågan från Boni-
fatius att av fåglar bör man avhålla sig från att äta häger, kråka 
och stork och av andra djur ska man avstå från att äta bäver, ha-
re och vildhäst. Och han tillägger att detta kan Bonifatius själv 
förvissa sig om i Skriften.  Inte heller här står alltså att det beror 
på hästens särställning utan som Egardt också visar verkar det 
kyrkliga förbudet härstamma från medelhavsvärlden där hästen 
länge, och antagligen av helt andra orsaker, ansetts som ett orent 
och avskyvärt djur ur födoämnessynpunkt (Egardt 1962: 75 ff., 
109 ff.). 

På närmare håll sägs i Njals saga att hästätande är förbjudet 
för kristna, medan det i Are Frodes Islänningabok, som anses 
som mer tillförlitlig, bland annat eftersom den är äldre, påpekas 
att ifråga om ätande av hästkött skulle den gamla lagen gälla 
(Egardt 1962: 97).

Jag menar att Egardt på ett övertygande sätt visar att fördomen 
mot hästkött i historisk tid mycket väl kan ha haft sitt ursprung i 
det kyrkliga förbudet. Det kristna förbudet har dock inget att gö-
ra med hästköttets betydelse i den hedniska kulten, utan har sin 
grund i gammaltestamentliga bestämmelser. I många delar av 
Sverige har det dessutom långt fram i tiden varit så skuldbelagt 
att slakta en häst att detta måste utföras av särskilda, ofta socialt 
utstötta människor (Egardt 1962: 112 ff., 286 ff.). Egardt konsta-
terar dock att de områden där folk har fördomar mot att äta häst 
inte sammanfaller med de områden där man har fördomar mot 
att slakta den och menar att även dessa två tankekomplex har 
olika upphov (Egardt 1962: 162).

Jag håller med om Egardts slutsats att tabuna mot hästkött och 
mot att döda en häst inte är en följd av hedniska sedvänjor. I 
skriftliga källor framkommer ju inget som tyder på att hästkött 
skulle ha ansetts som otjänligt, och personer som slaktade en 
häst verkar inte ha drabbats av sina medmänniskors förakt under 
hednisk tid (t ex Egil Skallagrimssons saga, Vatnsdöla saga, Hå-
kon den godes saga). Efter kristendomens införande blev dock 
den som åt häst skyldig att göra bot, men detta berodde antag-
ligen på redan existerande föreskrifter i Bibeln och i det redan 
tidigare kristnade Europa.

Man kan utan vidare se i både det arkeologiska materialet och 
i sagalitteraturen att hästen verkligen hölls för helig och att häst-
kött var speciellt men det kristna förbudet och den hedniska he-
ligheten är dock två skilda ting. 

Det råder en viss osäkerhet kring vilken slaktmetod som an-
vänts på hästarna i Skedemosse men just därför är tabut mot 
att döda en häst intressant att ta med i diskussionen. Hagberg 
skriver att det inte syns några ”apparent traces of blows on their 
skulls” och menar att de troligen stacks ihjäl (Hagberg 1967b: 
80). Denna metod att döda hästar var i södra Sverige vanlig gan-
ska långt fram i tiden. Det gick till så att hästen stacks i bringan 
med en lång kniv. Detta orsakade kraftiga inre blödningar och 
hästen fick sedan gå omkring tills den stupade och förblödde 
(Egardt 1962: 166 ff.). Detta var ett sätt att undgå tabut, genom 
att det verkade som om hästen dog av sig själv.

De osteologer som undersökte lämningarna av hästarna frågar 
sig dock om det verkligen kan vara en ren tillfällighet att kom-
pletta skallar är så sällsynta, även om deras ofta fragmentariska 
tillstånd gör det svårt att urskilja möjliga slagspår. Trasiga skallar 
förekommer även hos hundarna i Skedemosse medan nötkrea-
turen och fåren i allmänhet har hela skalltak. Detta skulle kunna 
tyda på att hästarna dödats, eller åtminstone bedövats med ett 
slag innan de blöddes till döds. De trasiga skallarna skulle också 
kunna indikera att man velat komma åt hjärnan (Boessneck et 
al. 1968: 14).
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Också i Valmose i Rislev sogn, har hästarna fått pannbenet 
inslaget (Møhl 1961:97) och samma sak gäller för hästen i Hjort-
springfyndet (Rosenberg 1937: 33).

I Nydam mose och i Illerup ådal verkar däremot slaktmetoden 
ha varit betydligt grymmare. Nydam grävdes först ut av Conrad 
Engelhardt i mitten av 1800-talet, men flera utgrävningar har 
skett här även i modern tid (Engelhardt 1865, Peterson 1995). 
Vid Engelhardts utgrävning påträffades rester av tre hingstar. 
Den äldsta hästen hade ett nästan fullständigt skelett och var 10-
11 år gammal. Arbetarna som utförde själva grävandet menade 
sig ”have iakktaget, at Dyret havde ligget med Benene trukne 
op under Kroppen; men jeg kan ikke sige om det forholdt sig 
saaledes” (Engelhardt 1865: 36). I beaktande av de snarlika fyn-
den i Illerup (se nedan) vill jag påstå att det är mycket möjligt att 
det förhöll sig så, och att hästen låg som den fallit när den dog. 
Detta var ingen stolt stridshingst utan en gammal krake med 
spatt. Dess rygg var så utsliten att ryggkotorna på två ställen 
vuxit samman och den hade sjukliga förändringar i tänderna 
som gjorde att den hade svårt att tugga.

Den andra hästen var en sexåring och den bestod bara av hu-
vudet och de fyra benen. Så vitt man kan bedöma har den varit 
vid god hälsa. Av den tredje hästen, en treåring, hittades bara 
skallen. En av de yngre hästarna, det framgår tyvärr inte vilken, 
hade bettet kvar i munnen när den hittades (Engelhardt 1865: 
36 ff.).

Alla tre hästarna har utsatts för en mängd hugg av svärd el-
ler yxor som träffat deras skallar och ben. Flera hugg är 3-10 cm 
långa och så djupa att de går rakt igenom skallbenet. Ingen häst 
kunde förbli stående efter att ha utsatt för sådana, men hästarna 
har inga hugg på underkäkarna vilket kanske kan tydas som att 
de redan låg ned när huggen träffade och alltså redan var döda 
eller medvetslösa (Engelhardt 1865: 40 f.). Den äldsta hästen har 
dessutom hål efter pilspetsar i ett skulderblad och ett revben. Att 
döma av rostspåren på benen satt spetsarna ännu kvar när häs-
ten hamnade i mossen, och detta faktum samt huggspårens ut-
seende tyder på att benet var färskt vid detta tillfälle (Engelhardt 
1865: 41 f.; Molnar muntl. uppgift 2005, se dock Stenstruups 
åsikt i Engelhardt 1865: 41 f.). Hästarna var alltså levande eller 
precis dödade när de offrades.

I Illerup ådal, som grävdes ut främst under 1980-talet har åter-
funnits fyra hästar som har samma typ av skador som de i Ny-
dam. ”Flere heste blev trukket ud på lavt vand och hugget ned. 
Det ved vi, fordi vi har fundet skeletterna urørt” (Ilkjaer 2002: 
211). Det verkar troligt att offren på båda dessa platser har gått 
till på samma sätt.

En av de nya undersökningarna i Nydam, är det så kallade Ny-
dam III-fyndet från 1984. Förutom fler folkvandringstida svärd 
och andra vapen hittade man ett armbågsben av en häst som 
C14-daterades till 265-420 calAD (K-5129; Petersen 1987: 121, 
135).

I Valmose har hästarna ätits, men det finns inga tecken som ty-
der på att detta skulle varit fallet i Nydam eller Illerup ådal. Vis-
serligen saknas de köttrika delarna på de båda yngre hästarna 
från Nydam, men om dessa förtärts verkar resterna ha depone-
rats någon annanstans än i mossen. Generellt sett verkar alltså en 
del av de danska hästoffren skilja sig på flera punkter från dem 
i Skedemosse.

I Eketorp, som till en del är samtida med fynden från Skede-
mosse, dominerar får/get över häst i materialet utom i vatten-
hålet som har använts som offerplats. I detta är fördelningen av 
djurarterna snarlik den i Skedemosse (Backe et al. 1993: 331 ff., 
fig. 4 och 5). Det är dock skillnad mellan hur hästkropparna dis-

ponerats genom att i Eketorps vattenhål dominerar skallar med 
nära 65 % medan ben från de nedre extremiteterna bara uppgår 
till drygt 20 % (Backe et al. 1993: 333, Fig. 8a). 

Hästarna i vattenhålet har inte heller slaktats på vanligt sätt, 
ett kranium bär tydliga spår av halshuggning. Ett enda hugg av 
en yxa eller något annat tungt och vasst föremål har fallit snett 
uppifrån höger och på sin väg ner åt vänster tagit med sig ett flak 
av hästens bakskalle (Backe et al. 1993: 335, fig. 10). Det sägs 
inget i texten om huruvida detta skett perimortalt eller postmor-
talt men att döma av huggspårets skarpa kanter har benet åt-
minstone varit färskt. Med tanke på den ringa mankhöjden hos 
järnåldershästar bör det ha varit fullt möjligt att utdela ett dylikt 
slag mot en häst även om den levt och stått upp. Förövaren bör 
då, om han/hon var högerhänt ha stått på hästens högra sida i 
jämnhöjd med flanken. Detta stämmer med att man, åtminstone 
nuförtiden, sitter upp på/av en häst på dess vänstra sida och om 
någon hållit hästen i en grimma bör denna person ha stått till 
vänster om djuret. Möjligen såg hästen det annalkande slaget 
och försökte skygga bakåt eller kasta med huvudet så att hugget 
tog med en bit av skallen istället för att bara hugga igenom hals-
kotorna. Slaktmetoden i Eketorps vattenhål skulle då närmast 
erinnra om den i Illerup ådal och Nydam.

Jag har tidigare spekulerat i om ritualen vid hästoffer blev 
mer våldsam över tid (Monikander 2006: 155). Större delen av 
materialet från Eketorps vattenhål dateras till ca 400-1000 AD 
(Backe et al. 1993: 331, fig. 3) och delar av det är alltså samtida 
med de folkvandringstida fynden från Nydam och Illerup ådal.

Sven Isaksson diskuterar i sin avhandling de kulturella och 
kognitiva skillnaderna mellan kokt och stekt kött. Kött som stekts 
på spett, menar han, hade en särskild betydelse för den folkvand-
ringstida och vendeltida eliten, genom sina konnotationer till 
Odin som spjutgud, strid och död och gravbål etc. Han anser att 
icke-eliten däremot kokade sitt kött och att detta även var den 
gängse äldre tillredningsmetoden (Isaksson 2000: 21 ff.).

Dock måste påpekas att köttet i Håkon den godes saga, som är 
en av de viktigaste skriftliga källor vi har om blotseder, förefal-
ler att kokas och detta i den mest yppersta högreståndsmiljö man 
kan föreställa sig (Håkon den godes saga, Kap.16).

Även i Gutasagan specificeras ju att köttet kokas vid den stora 
gotländska blotfesten i och med att deltagarna ”haita suÞnautar. 
Þy et Þair suÞu allir saman” (Peel 1999: 4) det vill säga: de kallas 
kokkamrater ty de sjuda alla tillsammans.

I några artiklar diskuterar Gunnel Ekroth helig slakt i det an-
tika Grekland under perioden 700-100 BC. Det är en kultur som 
ligger långt från järnålderns Skandinavien, både i tid och i rum, 
men man kan ändå göra vissa jämförelser. I de grekiska stads-
staterna förekom inte ”sekulär” slakt, utan kött förtärdes enbart 
i samband med offer i templen. Eftersom slaktavfall i Skandina-
viska kontexter ju återfinns spritt i kulturlagren på boplatser tror 
jag emellertid att det här fanns slakt som inte hade någon sakral 
aspekt. Man måste dock vara uppmärksam på att samhället på 
den tiden säkert inte var så tvärt uppdelat mellan sakralt och 
profant som nu, och att även vanlig, ”sekulär” slakt kan ha va-
rit ritualiserad. Det är också signifikant att slaktavfall av häst är 
mycket ovanligt på boplatser medan hästen ofta är det domine-
rande djuret på kultplatser.

I antikens Grekland fanns fasta regler för hur djuroffren skul-
le gå till, även om traditionerna i praktiken kunde variera litet 
mellan olika helgedomar. Först slaktades djuret i templet genom 
att halsen skars av. Därefter styckades det och lårbenen och fet-
tet brändes på altaret, medan offerdeltagarna grillade inälvor-
na, splanchna, över elden. Resten av djuret kokades i templets 
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kök och delades sedan upp i lika stora portioner som fördelades 
mellan offerdeltagarna. Oätliga delar som underben och skalltak 
med horn slängdes i avskrädesgropar. Särskilt viktig var svan-
sen på offerdjuren, som även den brändes på altaret tillsammans 
med bäckendelarna. Vid stark hetta kröker sig svansen uppåt och 
detta sågs som ett tecken på att gudarna mottog offret med väl-
vilja (Ekroth 2008a: 88 ff.).

Utan att göra alltför långtgående analogier kan man ju se vissa 
likheter med vad vi vet från blotstraditioner under järnåldern. I 
Skandinavien deponerades huvud och hovar i våtmarker medan 
resten av djuret åts i gemensamma blotsmåltider.  Man känner 
inte till hur svansen behandlades, men en del arkeologiska fynd 
antyder att den hade en speciell betydelse också här (Ferdinand 
& Ferdinand 1961: 58 ff.).

Den mest intressanta jämförelsen är dock att vid de grekis-
ka offren hade olika delar av djuret olika status, så att endast 
de mest prominenta deltagarna i ett offer fick äta av splanchna, 
medan gudarna förtärde sin del genom offerröken. Det bästa 
köttet på ett djur, ryggdelarna och bakbenen, kunde också offras 
åt gudomen, men även ges till prästen eller i gåva åt högt uppsat-
ta medborgare. De kokta portionerna, däremot, fördelades efter 
vikt och inte efter kvalitet och delades lika mellan alla deltagare 
i ett offer. Ofta förtärdes de på plats i templen men det förekom 
också att portionerna togs hem och eventuellt delades ytterligare 
(Ekroth 2008a: 95 ff.; 2008b: 282 ff.).

Nödvändigheten av att alla offerdeltagare äter av det offrade 
djuret understryks även i Håkon den godes saga och Gutasagan 
(Håkon den Godes saga, Kap 14 ff.; Peel 1999: 4). Även om des-
sa skriftliga källor är mycket senare än de faktiska offren menar 
jag att det är riktigt att den gemensamma måltiden var en mycket 
viktig del av offerritualen. Det är under denna som deltagarna 
verkligen kom gudarna nära, men också fick bekräftelse på sin 
rang och delaktighet i gruppen.

Eftersom inga undersökningar gjorts på Skedemosses östra 
strand, den gamla ancylusvallen, där det vore mest naturligt att 
samlas till offer går det inte att säga om där funnits härdar eller 
andra strukturer. Många av vapnen i de folkvandringstida offren 
i Skedemosse har dock bränts innan deponeringen, så det före-
faller troligt att det funnits någon form av eldstäder vid mossen 
som kunnat användas till både detta och till att förbereda blot-
måltiden.

Det verkar också troligt att de djur, vars märgkluvna ben åter-
finns i Skedemosse kokats i kokgropar eller kittlar på strandkan-
ten och därefter förtärts i gemensamma rituella måltider. Natur-
ligtvis kan man steka en häst, hel eller i delar, på spett över öppen 
eld, men det verkar otympligt. De spett som hittats i gravar ver-
kar också litet väl korta för att man ska kunna trä upp en hel häst 
eller oxe på dem. Själva extraherandet av märgen skulle också 
kunna vara ett indicium för att djuren kokats eftersom det verkar 
sannolikt att kokt märg blir saftigare. Vid kokning stannar fettet 
i spadet medan det vid grillning rinner ner i elden.

Det kan också vara så att djuren tillagats någon annanstans, 
till exempel på boplatsen i Bo ca åttahundrameter bort, och att 
de överblivna delarna burits till mossen för att deponeras. En 
stensatt väg leder från Bo över en fuktig sänka i riktning mot 
mossen. Den är tyvärr inte undersökt i hela sin längd, men den 
antyder att invånarna hade intresse av att bekvämt kunna ta sig 
åt det hållet (Beskow-Sjöberg 1977:54 f.). Hästben är dock myck-
et ovanliga på boplatser från järnåldern och detta gäller även för 
Bo (Sellstedt 1966: 1ff.; Beskow-Sjöberg 1977: 25 ff.). 

Sammantaget tycker jag att ett scenario där blotfesten faktiskt 
avhölls på strandkanten verkar troligast, men vilketdera som 

är fallet går knappast att avgöra utan ytterligare utgrävningar i 
Skedemosse.

Hittills har jag i detta avsnitt försökt att främst se på arkeo-
logiska källmaterial och endast i förbigående nämnt skriftliga 
källor. Här nedan ska jag diskutera en del skriftligt material som 
behandlar företeelsen blot och rituella måltider. Att använda 
skriftliga källor för att tolka arkeologiska fynd är alltid proble-
matiskt. I detta fall skiljer exempelvis mer än tusen år mellan de 
äldsta fynden och skrifterna, och som redan konstaterats i fråga 
om de offrade djurens kön stämmer de inte alltid överens. Detta 
till trots menar jag att litterära källor kan ge oss större insikt i vad 
som egentligen hände under järnåldern förutsatt att de används 
med en viss försiktighet.

En viktig källa som beskriver en blotfest är Hervararsagan. I 
kapitel 22 berättas om hur Blot-Sven, efter att den kristne kung 
Inge drivits bort, anställde ett blot vid tinget. ”[Þa var) framm 
leitt hross eitt a Þingid og hogguit i sundur og skipt til atz, enn 
rodid blodinu blottrie” (Heiðreks saga. Hervarar saga ok Heið-
reks konungs. Helgason 1924: 160). Alltså: en häst leddes fram, 
höggs i stycken och skiftades för att ätas; och blotträt rödfärga-
des med blodet.

Anders Hultgård anser att denna litterära källa är otillförlitlig 
eftersom den inte har några paralleller bland offren i den forn-
nordiska litteraturen (Hultgård 1993: 237). Emellertid verkar det 
ju finnas arkeologiska paralleller till just denna passage i och 
med att hästarna i många våtmarksoffer bär spår av att ha blivit 
både sönderhuggna och ätna. Att hästen blev ”hoggvid i sundur” 
påminner ju snarast om slaktmetoden i Illerup Ådal och Nydam, 
men på dessa platser finns som nämnts inga direkta spår av att 
hästarna ätits. I Eketorp däremot har ju hästarna ätits och den 
halshuggna hästen där tycks uppfylla fordringarna för att kallas 
sönderhuggen. 

Att hästen skiftas ut till gemensamt ätande är viktigt och nå-
got som återkommer i många sagor. Mest känd är antagligen den 
ovan nämda Håkon den godes saga. I denna skildras hur det blot 
som den kristne kung Håkon inte vill delta i gick till. Blotet hölls 
vid vinterns början, det vill säga i mitten av oktober. De bönder 
som samlats för att delta ville att kungen skulle äta hästkött, och 
när han vägrade ville de att han skulle dricka av spadet, och när 
ha vägrade också det att han skulle äta av flottet. När kungen inte 
ville det heller blev de upprörda och blotets värd, Hladejarlen Si-
gurd, tvingades medla och förmådde slutligen kungen att gapa 
över kittelns handtag runt vilket en handduk virats (Håkon den 
Godes saga, Kap 14, Snorre 1919).

Jag vill här erinra om slutsatsen i Egardt (1962; se ovan) att 
fördomen mot att äta hästkött inte har sitt ursprung i att hästen 
var ett hedniskt offerdjur, utan att den är förbjuden att äta redan 
i Bibeln. 

Episoden om blotet på Hlade erinrar också om den apokryfis-
ka skriften Andra Mackabeérboken 6:18-21, där en viss Eleasar 
”tvingades att öppna munnen för att äta svinkött”, men spottade 
ut köttet och frivilligt gick mot pinobänken. Högt uppsatta be-
kanta lovade då att skaffa Eleasar tillåtet kött, som han själv kun-
de tillreda om han låtsades att han åt offerkött men han vägrade 
också detta. Även om berättelsen om Hladeblotet antagit sagans 
tretal när det gäller kungens matvägran, kan man inte förneka 
att likheten finns där. En viktig skillnad är dock att Mackabeér-
boken behandlar judeförföljelser i Romarriket, och historiens 
syfte är att framhålla Eleasars martyrdöd som ett lysande exem-
pel för hans folk, medan kung Håkons handlingar visserligen 
framhålls som ett exempel för Snorre Sturlassons samtida men 
utan att något martyrium är aktuellt.
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Kung Håkons uppträdande vid Hladeblotet uppvisar också 
likheter med S:t Sabas martyrium. S:t Sabas var en got som led 
martyrdöden 372 e. Kr. De gotiska härskarna var vid denna tid 
fientliga mot kristna. I byn där S:t Sabas levde verkställdes ett 
offer och kött som helgats åt hednagudar åts gemensamt. Sabas 
uppmanades att delta i måltiden men vägrade. Några av hans 
hedniska vänner erbjöd sig då att byta ut det förbjudna köttet 
mot sådant som var tillåtet för kristna, om bara Sabas deltog i 
den gemensamma måltiden. Han vägrade dock fortfarande och 
fördrevs då från byn men återvände efter ett tag. Förföljelserna 
upprepades under ett par års tid, och efter att ha utsatts för tor-
tyr, som dock inte förmådde skada honom, och ändå vägrat ta 
del av det kött som helgats åt hednagudar, bands Sabas slutligen 
vid en påle och hölls ned i en flod tills han drunknade (Wolfram 
1988: 103 ff.).

Även denna historia kan tänkas vara influerad av Mackabeér-
boken, och även om det stämmer att många arianska goter om-
kom under förföljelser på 370-talet får man nog utgå ifrån att det 
faktiska händelseförloppet bättrats på litet.

Anders Hultgård diskuterar hur väl de fornskandinaviska käl-
lorna kan tänkas stämma överens med de faktiska offersederna 
(Hultgård 1993: 221 ff.). Han redovisar först tidigare kritik av 
Snorres skildring av Hladeblotet som går ut på att detta skulle 
vara otillförlitligt på grund av kristet och europeiskt litterärt in-
flytande. Som visats ovan är det mycket möjligt att sådana in-
fluenser finns. Hultgård menar dock att detta inte nödvändigtvis 
betyder att man inte kan tillmäta beskrivningen av hur själva 
blotet gick till något värde.

Man darf die  Kultberichte der Saga von Hakon dem Guten 
und der Eyrbyggjasaga gewiß nicht als unmittelbare 
Zeugnisse des vorchristlichen Opferkultus lesen, aber 
man kann sie auch nicht gänzlich als literarische Fiktion 
verwerfen. Altüberlieferter Stoff und christlichmittelalterliche 
Tradition sind zusammengewoben worden, und es ist nicht 
immer leicht die Elemente voneinander zu trennen. Versuch 
muß aber untergenommen werden (Hultgård 1993: 254).

Hultgård tar även upp Eyrbyggja saga som han menar är influ-
erad av skildringen av Hladeblotet men han menar att sagans 
beskrivning av en kultbyggnad är autentisk (Hultgård 1993: 
233). Eftersom jag i detta sammanhang inte är intresserad av 
kultbyggnader tänker jag dock inte gå in i denna diskussion 
här.

François-Xavier Dillman är ännu mer positiv till att skildring-
en i denna är tillförlitlig när han skriver:

Vad beträffar kapitlen XIV-XVIII av Hákonar saga, visar det 
sig att de väsentliga elementen i Snorres skildring av de rituella 
gästabuden i Mære och Lade kan beläggas i andra källor, det må 
vara norröna texter som Landnámabók  och Gísla saga Sùrsso-
nar, eller arkeologiska fynd som de i Mære och Skedemosse, el-
ler den latinska beskrivning som Adam av Bremen givit oss om 
Uppsalakulten (Dillman 1997:68).

Skildringen av Hladeblotet har ännu en källa, som citeras av 
Snorre och detta är Kormakr Ögmundarssons Sigurdsdrapa. 
Kormak var med vid blotet och diktade drapan för att prisa Si-
gurd Jarls frikostighet. Den lyder:

Hafit maðr ask né eskis
afspring með sér Þingat
fésæranda at foera
fats. Véltu goð Þjaza.

Hver myni vés við valdi
Vægi kind of bægjask;
Þvi fúr-Rọgnir fagnar
fens. Vá Gramr til menja.

(Heimskringla, Uphaf sọgu Hákonar góða,kap 14, Jonsson 
1893-1900; Herschend 1997: 63).

Icke behöver någon
Att föra öl eller matask
Med till den givmilde jarlen.
G u d a r na  n a r r a d e  T h j a s s e.
Vem kan väl trotsa honom,
Helgedomens herre?
Hövdingen glädes åt makten.
G r a m  s t r i d d e  f ö r  g u l d e t.
(Snorre 1919:176 övers. Olson).

Dessa strofer är alltså enligt allmän uppfattning äkta 900-talspo-
esi och alltså trehundra år äldre än Snorres skrift och troligen 
mindre influerade av kristet tänkande. 

Kormaks drapa är dunkel, men genom att den prisar att Sigurd 
Jarl är så frikostig att ingen behöver ha med sig förning till hans 
blotgillen får man intrycket av att det vanliga förfarandet var ett 
slags knytkalas, där varje gäst hade med sig av det han tänkte 
äta och eventuellt det öl han tänkte dricka. Detta sägs också av 
Snorre i Kap. 14 av Håkon den godes saga, men han kan ju i sin 
tur ha hämtat sin information från Kormak. Samma intryck får 
man dock även i Gutasagan, även om där inte står uttryckligen 
att sudnautarna hade med sig sin egen mat till bloten.

BlotaÞu Þair synum ok dytrum sinum ok fileÞi miÞ mati ok 
mungati. Þet gierÞu Þair eptir vantro sinni. Land alt hafÞi 
sir hoystu blotan miÞ fulki. Ellar hafÞi hver ÞriÞiungr 
sir. En smeri Þing hafÞu mindri blotan miÞ fileÞi, mati ok 
mungati, sum haita suþnautar, þy et þair suþu allir saman 
(Peel 1999: 4).

De offrade sina söner och döttrar och boskap jämte mat och 
dryck. Det gjorde de efter sin vantro. Hela landet hade för 
sig det högsta blotet med människor. Eljest hade var treding 
sitt blot. Och smärre ting hade mindre blot med boskap, mat 
och dryck. De kallas offerbröder, ty de offrade alla tillsam-
mans (Holmbäck  & Wessén 1943: 292).

Adam av Bremen säger att till blotfesterna i Uppsala sändes 
gåvor från alla kungar och folkstammar och att ingen hade lov 
att utebli från blotet (Adam IV, kap. 27).

Även Frands Herschend tolkar den bjudande formen ”hafit … 
at færa” i början av Kormaks drapa som syftande på att med-
havd matsäck var det normala (Herschend 1997: 80).

Herschend gör en ganska ingående analys av drapan, och går 
igenom en stor mängd tidigare tolkningar innan han presente-
rar sin egen som han belyser med hjälp av arkeologiskt material 
(Herschend 1997: 61 ff.).

Han inleder analysen med att säga att drapan får ökad aktua-
litet och ”stöd för sin autenticitet då man i vattenhålet utanför 
Eketorps borg på Öland funnit måltidsrester, högar av ben, som 
härrör från storkok av häst, nöt och får” (Herschend 1997: 61). 
Han menar att det är uppenbart att resterna representerar ”spons-
rade gemensamma måltider” och att denna företeelse är nyckeln 
till Kormaks strofer.
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Ett viktigt ord här är fésærandi. Fé betyder fä och i förläng-
ningen egendom, lösöre och guld. Særandi betyder sårande, 
huggande, skärande. I drapan syftar ordet på att Sigurd jarl låter 
slakta en mängd fän till den gemensamma blotmåltiden. Detta 
är en rimlig tolkning och Herschend länkar den på ett trovärdigt 
sätt till våldsamheten i ritualen i Eketorp. 

Det som är problematiskt med Herschends tolkning är över-
sättningen av ordet fen med vatten. Herschend menar att orden 
fúr, eld, och fen helt enkelt syftar på att den som kontrollerar 
dessa båda ämnen också kontrollerar offerhandlingen. Detta är 
naturligtvis en del av betydelsen men samtidigt tycks det mig 
alltför enkelt. Vi får inte glömma att Kormak avser att skildra 
en faktisk situation i 900-talets Norge och jag tror Herschend 
upphåller sig så mycket vid Eketorpsfynden att han tappar en 
del av betydelsen.

Den materiella kontexten i vattenhålet utanför Eketorps borg 
klargör så mycket om den gemensamma måltidens karaktär 
av köttsoppa att vi inser betydelsen av det gemensamma 
koket och därför också av den andra halvstrofen även om 
den inte kommenteras av Snorre. Det är också rimligt att 
tänka sig att man återbördar den del av måltiden som inte 
kan smältas till det vatten som man kokade måltiden i. Det 
vattnet heter fen och det är just sådant vatten som det finns i 
källan och bryan vid Eketorps borg (Herschend 1997: 85).

Fen är knappast ett allmänt ord för vatten eller vattenhål. I 
Fritzners ordbok över det gammalnorska språket står vid upp-
slagsordet fen: ”blød myr, som er ufremkommelig for Folk og 
Fæ” (Fritzner 1886-96 på http://edd.uio.no/pearl/search/search.
cgi ). Finnur Jónsson skriver i sin ordbok att fen betyder ”sump, 
vand” och att brími fens är en kenning för guld (Jónsson 1926-
28: 88).  Brim betyder bränning eller hav (Jónsson 1926-28: 42) 
alltså: sumpens/vattnets bränning. Fen kan också betyda ”sjö” 
(Sundqvist 2008 e-mail).

Mitt förslag är att Kormak valde orden fen och fúr inte bara 
för att de passade in på situationen på Hlade utan för att de an-
spelade på minnen hos åhörarna av äldre offerseder som konkret 
utspelades med eld vid vatten. I en situation som den på Hlade, 
där kungen vägrade att slå vakt om gammal siðr måste det ha 
framstått som extra viktigt att knyta an till denna.

När rituella måltider diskuteras i arkeologisk och religionsve-
tenskaplig forskning är det oftast kulten i hallen som tas upp 
(Herschend 1997, Isaksson 2000, Näsström 2000, Fabech 1991). 
I denna, såsom den exemplifieras i till exempel Håkon den go-
des saga, Hervararsagan eller Beowulfkvädet är det fursten som 
distribuerar massor av god mat och gåvor till sina anhängare för 
att vinna deras fortsatta stöd, och naturligtvis gudarnas bevå-
genhet. Detta ställs i tvivelsmål av skildringarna både i Kormak 
Ögmundarssons Sigurdsdrapa och av Gutasagan. Tilläggas bör 
också att denna hallkult ofta är senare än de flesta arkeologiska 
material från våtmarker och att ben av det heliga djuret häst är 
mycket ovanliga på boplatser. Det finns alltså all anledning att 
studera hur dessa måltider egentligen gick till i mindre furstliga 
sammanhang än de som skildras i sagorna.

Slutligen kan man också diskutera för vilka dessa måltider var 
gemensamma. Tilläts kvinnor, barn och trälar delta? Vilka la-
gade egentligen maten? Det var knappast hövdingen personligen 
som lagade till den kokta hästen även om det var han som inbjöd 
till blotet. Men var det trälar eller speciella kultfunktionärer som 
utförde det faktiska arbetet?

I Völsaþáttr är det husfrun som sköter om balsameringen av 

Völse, fastän det är gårdens män som slaktar hingsten. Man kan 
anta att hon också fick ta hand om resten av köttet från det slak-
tade djuret. När hennes son slänger in Völse i huset efter häst-
slakten säger hon ju att: ”varken detta eller annat skulle de kasta 
bort, som kunde bli dem till gagn” (Sagan om Völse 1963: 152).  
I denna källa deltar hela hushållet, både trälarna och hushållets 
(vuxna) barn samt de tre gästande främlingarna, i kulthandling-
arna.

Det enda som möjligen skulle kunna tyda på kvinnlig närvaro 
i Gutasagan är referensen till ”suÞnautar”. I den ovan citerade 
svenska översättningen översätts ordet med ”offerbröder”, med-
an den exaktare översättningen ”kokkamrater” anges i en not 
(Holmbäck & Wessén 1943: 304, not 16; jfr även den engelska 
översättningen boiling-companions, Peel 1999: 4f, 77). Detta ord 
ger alltså ingen klar antydan om offerdeltagarnas kön, även om 
ordet självt har maskulint genus. Uttryckligen omnämns kvin-
nor och barn endast som de ”synum oc dytrum” som offras. Inte 
heller nämns uttryckligen om nautarna själva lagar sin mat även 
om formuleringen kan tyda på detta.

Matlagning hör ju till den traditionellt kvinnliga sfären, även 
om män måste ha kunnat laga mat och faktiskt gjort det, inte 
minst under härnadståg både till lands och till sjöss. Frågan blir 
då åter: var det krigarna själva som rörde i grytan eller hade de 
med sig några trälar som kunde sköta mindre ärorika sysslor?

Kvinnor diskuteras dock sällan av forskningen i samband 
med matlagning under järnåldern, möjligen eftersom det i vårt 
samhälle fortfarande är så självklart att det är en kvinnlig syss-
la. Istället har kvinnor kommit att förknippas med drickandet, 
baserat på bildframställningar som de gotländska bildstenarna 
och vikingatida hängsmycken, men även på skildringar som 
Beowulfkvädet. Ölbryggning är också en kvinnlig syssla i det 
gamla bondesamhället men det är inte detta som skildras i de 
skriftliga källorna utan högättade kvinnors bjudande av öl. Det 
verkar ha skett på ett mycket ritualiserat sätt ännu i den tidig-
kristna tiden (Enright 1996). Detta skulle enligt min mening 
kunna vara spår av en verklig ritual som pågick under blothögti-
derna. För detta finns dock inga konkreta belägg, utom möjligen 
de ovannämnda bildframställningarna. 

Gro Steinsland och Kari Vogt har i ett par artiklar diskuterat 
kvinnornas roll i den norröna kulten och menar att kvinnorna 
hamnat i bakgrunden eftersom myterna tecknades ned av män.

Det er vanlig å påpeke at Snorre var kristen og at kristen-
dommen har farget hans fremstilling av den gamle troen. 
Utvilsomt riktig, men like riktig vil det være å si at Snorres 
samtid, med dens høvding- og krigeridealer, i like høy grad 
farger hans fremstilling og på flere punkter resulterer i en 
fortolkning og omtolkning av den gamle mytologien (Steins-
land & Vogt 1982: 24).

De påpekar att det till exempel i ritualerna som skildras i Völ-
saÞáttr är kvinnorna som är de centrala, kultledarna, och menar 
att detta är en rest från en tid då kvinnor var mycket mer aktiva 
både inom kultlivet och i myterna än i senare tid då berättelserna 
nedtecknas (Steinsland & Vogt 1982: 29 ff).

I en senare artikel länkar Steinsland Völse till en kult av jättar 
och mer specifikt av jättinnan Skade (Steinsland 1986: 215 f). 
I berättelsen riktas Völseblotet till en oidentiferad makt kallad 
mornir. Detta ord kan vara antingen morn m. sg. och betyder då 
svärd eller mornir f. pl. med betydelsen jättinnor. Språkligt sett 
är den senare formen att föredra, men de flesta forskare har än-
då föredragit den förra, med motiveringen att jättinnor inte var 
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mottagare av offer (Steinsland 1986: 216).
Jag ska inte gå längre in i denna diskussion, även om jag anser 

att Steinslands argumentation för att Skade varit föremål för kult 
är övertygande, och att tolkningen av mornir som svärd bara är 
ett ytterligare exempel på ett slags ensidigt seende som dessvärre 
inte bara återfinns hos Snorre och hans samtida. 

I jämförelse med resterna av offrade hästar i Skedemosse, kan 
man konstatera att här verkar ha skett rituella, gemensamma 
måltider, av den typ som också skildras i senare skriftliga käl-
lor. Skillnaden är att i skrifterna har blotsfesten flyttat inomhus, 
medan det är fullt möjligt att dessa högtider vid Skedemosse ägt 
rum på strandvallen. Detta skulle kunna vara en äldre tradition 
som försvunnit under vikingatid, men en del sena C14-datering-
ar från Skedemosse motsäger detta.

6: 7 Hästkapplöpningar och hingsthetsningar
I The Archaeology of Skedemosse II skriver Ulf Erik Hagberg om 
hästkulten i Skedemosse. Han menar att platsen kan ha använts 
vid årliga hästskiljningar, då man drev samman de frigående 
hästarna, delade upp dem mellan ägarna och märkte nya föl. 
Liknande traditioner är kända från andra delar av Skandinavien 
i historisk tid. Sådana tillställningar blev ofta platsen för en 
marknad och ett tillfälle att göra upp affärer och skipa rätt. Det 

är mycket troligt att detta under förhistorisk tid skedde under 
rituella former, vilket återspeglas i några av de sentida bruken 
(Hagberg 1967 b: 79 ff.; Solheim 1956). 

Redan Olaus Magnus skriver i sin Historia om de nordiska 
folken att man under hednatiden brukade hålla kapplöpningar 
där den segrande hästen offrades till gudarna (Historia om de 
nordiska folken Bok 1, Kap. 24; Olaus Magnus 1982: 54).

Längs med den forna offersjön i Skedemosse sträcker sig an-
cylusvallen, jämn och rak, i nästan en kilometer. Numera löper 
en smal traktorstig längs den tämligen trädbevuxna åsen, men 
under järnåldern var landskapet betydligt öppnare. Marken be-
står av den sortens fina, ljusgula sand som på Ölands norra hälft 
blåser in från havet och allt sammantaget bör detta ha varit en 
utmärkt kapplöpningsbana, om än något tungsprungen vid regn-
väder. 

Svale Solheim skrev 1956 en utredning om hästskeden och 
hingsthetsningar. Han beskriver där hur dessa seder fortfarande 
utövades i avlägsna norska fjälltrakter under 1800-talet första 
hälft. I Valdres i Gudbrandsdalen hölls på somrarna kapplöp-
ningar och andra tävlingar. Denna tradition upphörde troligen 
omkring 1750. Hästkapplöpningarna gick under namnet skeid, 
här liksom i Setesdal i Aust-Agder och i västra Telemarken där 
de också förekom. Från de olika skeiden i Setesdal finns flera 

Bild 15. Vägen längs ancylusvallen. Foto förf.
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beskrivningar, den äldsta från 1777. Den beskriver hur det den 
sista lördagen i augusti hölls tävlingar på en plats kallad Skeid-
vollen. En märr leddes ut mitt på den öppna platsen och därefter 
fick alla närvarande hingstar parvis slåss om henne tills de var 
utmattade. Därefter begav sig allt folket till en annan öppen plats 
i närheten, kallad Leikvollen, och höll hästkapplöpningar. Tre 
eller fyra tävlade samtidigt och ryttarna piskade sina hästar till 
det yttersta, vilket ledde till att både hästarna och ryttarna ofta 
blev svårt skadade. Rapportören sade dock att skadorna mins-
kat på senare år sedan det blivit svårare att få tag i sprit från stä-
derna, vilken annars nyttjades till övermått vid skeidet (Solheim 
1956: 29 ff.). 

Från 1847 rapporteras att skeidet i Setesdal upphörde att firas 
omkring 1820  men att denna lördag fortfarande kallades Skeid-
bil. Uppgiftslämnaren påpekade också att skeidet drog massor 
av folk i alla åldrar och lika mycket kvinnor som män. Efter 
kapplöpningarna fortsatte festligheterna med dans och lekar och 
drickande hela natten. Varje man och pojke hade redan tidigare 
försetts med en skeidstong, för att hålla de upphetsade hästarna 
från sig och denna stång var också till stor nytta i deras egna 
slagsmål (Solheim 1956: 31f. ).

Liknande bruk finns upptecknade från flera platser. Av sär-
skilt intresse är uppgiften från Sagneskar där det i platsen för 
hingthetsningarna fanns en liten fördjupning där märren skul-
le placeras. Denna kallades ”Frikkshol”, ”after a man named 
Frikk”. Den hingst som besegrade alla de andra kallades Skeid-
folen (Solheim 1956: 35 f.).   

I beaktande av att guden Frej brukar förknippas med hästen 
kan man ju fråga om det inte är han som gömmer sig bakom 
namnet. Det är ju förstås också möjligt att Frikk står för Freja 
eller Frigg och att stoet i detta fall skulle representera gudinnan, 
möjligen i ett hieros gamos. Eftersom uppgiftslämnarna i flera 
fall är präster var detta kanske en typ av information de inte fick 
ta del av. S-ändelsen på namnet Frikk i Frikkshol antyder dock 
en maskulin namnform.

I samband med skeidet talas också om huldrehästar, alltså häs-
tar som strövade fritt i fjällen eller plötsligt dök upp, och som 
ansågs tillhöra älvorna. Dylika besegrade ofta de tama hästarna, 
kunde skada folk allvarligt och gav upphov till sägner. Från Valle 
berättas om en huldrehäst som kallades Gråfålen och som hade 
skor av guld. Den fångades in av en man kallad Leiv Røysland 
och blev alldeles tam så fort han lade tyglarna över dess nacke. 
Leiv hade hästen i tre år och vann alla skeid med den. Tredje 
året kom dock en man från väster och hade med en röd huld-
rehäst som besegrade Gråfålen. När Leiv återvände hem med 
hästen daskade han till den på länden och sa till den: Du förlo-
rade idag. Då sparkade hästen ihjäl honom på stället och sprang 
upp i fjällen. Den återkom på egen hand till skeidet i ytterligare 
tre år men ingen annan vågade fånga den. Den sågs i många år i 
trakten och bar ibland folk över en bäck med namnet Gråfåleån 
(Solheim 1956: 36 ff.).

Solheim anger att denna historia har sitt ursprung i Setesdal 
och har vandrat vidare till Rogaland i en modifierad version. Där 
fanns också en å kallad Gråfåleån som en grå häst bar folk över. 
En dag när en man ridit över, daskade han till hästen och ropa-
de: ”Dra åt helvetet, till dina gelikar!”. Gråfålen sprang iväg och 
sedan dess har ingen sett honom (Solheim 1956: 44). Den som 
har läst några sägner om bäckahästen inser snart att detta är just 
en sådan. Jag tror knappast heller att historien har sitt ursprung 
i Setesdal, den finns i olika varianter över hela Skandinavien. 
Enda skillnaden är att man i dessa delar av Norge inte tycks ha 
förknippat hästen med näcken som i många andra trakter. Kan-

ske beror detta på att de platser där hästskedena levde kvar in i 
modern tid var fjälltrakter där folk kanske inte hade ett särskilt 
nära förhållande till vatten och tyngdpunkten i sägnerna kom 
därför att riktas åt annat håll.

Solheim fortsätter sedan med att redogöra för hästskedenas 
historia. Den äldsta norska källa som nämner dem, under nam-
net hestavig, är Frostatingslagen som säger att var och en är 
ansvarig för sig själv när ett dylikt hålls men om någon i onödan 
slår en annans häst ska han böta till ägaren. I senare lagar har 
reglerna utvidgats till att om någon håller hingsthetsning med 
någon annans häst utan dennes tillåtelse så ska han också böta 
(Solheim 1956: 51 f.).

Solheim anser att lagarna visar att hestavig varit vanliga i Nor-
ge långt tillbaka i tiden och att de kommit från Norge till Island 
med de första landnamsmännen. I Grágás finns inga föreskrif-
ter om hestvig men uppgifterna i sagorna är desto talrikare. På 
Island kallades företeelsen ibland hesta Þing (Solheim 1956: 53). 
Det förefaller som om hingsthetsningarna har gått till på ungefär 
samma sätt som i Norge. Även på Island försågs männen med 
en stav som här kallades hestastafr, och det framgår att man ib-
land kunde bjuda in till hestating. Island har också, liksom det 
skandinaviska fastlandet, en hel del ortsnamn som anspelar på 
hestating och hestavig (Solheim 1956:63 ff.).

Trots de stora likheterna mellan Norge och Island, måste man 
som Solheim påpekar ändå notera vissa skillnader i traditionen. 
I Norge ägde skeiden alltid rum på sensommaren och verkar ha 
varit en sedvänja med syfte att ge en god skörd. På Island var 
hästtävlingarna istället knutna till tingssammankomster och 
andra tillfällen då folk kom samman snarare än till en specifik 
årstid (Solheim 1956: 70).

Intressant nog refererar Solheim också historien från Landna-
mabok om Thorir Duvnäbbs fantastiskt snabba sto Fluga, med 
vilket han vann en kapplöpning mot en trollkarl vid namn Örn. 
Denna historia är en av dem som Haraldur Òlafsson anger som 
ett indicium för att hästoffer i våtmark ägt rum på Island (Ólafs-
son 1995: 132 ff.). Solheim framhåller istället att det är av stort 
intresse att notera att de norska föreställningarna om huldre-
hästen återkommer i denna berättelse. Efter kapplöpningen var 
Fluga trött och lämnades kvar vid skeid-platsen medan Thorir 
red till tings. När han återvände hade hon fått sällskap av en grå 
hingst med lång man och fick så småningom ett hingstföl vid 
namn Eiðfaxi. Han blev berömd för att vinna i hingsthetsningar 
och blev sju mäns bane vid sjön Mjörs i Norge (Solheim 1956: 
72 ff.). Återigen förefaller det vara en bäckahästsägen som edi-
terats in i den historiska skildringen i Landnamabok. Detta är 
intressant eftersom det visar att sägner av detta slag var det sätt 
på vilket dåtidens människor tänkte när de skulle förklara sin 
omvärld.

Solheim nämner också som ett av många exempel på isländ-
ska ortnamn med -skeid platsen Trollaskeið där Hrutr Herjofs-
son hade ett gudahov. För Solheim indikerar detta att det var en 
plats där människor hade anledning att samlas, men som jag ser 
det är det ännu mer betydelsefullt att det återknyter till de kul-
tiska undermeningar som i Norge var nästan glömda när histori-
erna tecknades ned och som författarna till de isländska sagorna 
som goda kristna kanske inte ville kännas vid.

Traditioner med hästkapplöpningar finns från andra områ-
den där det funnits en skandinavisk befolkning, som till exem-
pel Hebriderna. När det gäller ett områden som Hebriderna som 
också haft en keltisk befolkning får man dock inte glömma att en 
tradition och mytologi uppbyggd kring hästkapplöpningar finns 
även hos dem. Eftersom hästens mytiska betydelse är så gam-
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mal och så vitt spridd tror jag inte det är möjligt att i en så sen tid 
som den här omtalade särskilja de två traditionerna utan det rör 
sig snarare om en lyckad hybridisering.

Solheim menar dock att dessa traditioner återfinns endast i 
de trakter som koloniserades av nordborna och därför måste ha 
förts in av dessa. Om detta stämmer innebär det att traditionen 
med hästkapplöpningar är äldre än den skandinaviska expan-
sionen på 800-talet. Svenska bildstenar från folkvandringstiden, 
som exempelvis Häggebystenen, tyder också på detta (Solheim 
1956: 157 f.). 

På de hebridiska öarna firades höstliga helgondagar med häst-
kapplöpningar, främst Mickelsmäss, men även S:t Stefans dag 
och en del lokala helgons dagar, och detta oavsett om befolk-
ningen var katolsk eller protestantisk. Detta försiggick på så 
kända platser som klosterön Iona, där vid Mickelsmäss en kring-
ridning hölls runt kullen Angel Hill, där S:t Columba i kristen 
tradition brukade sammanträffa med heliga änglar. Hästkapp-
löpningar uppträdde på S:t Kilda, Barra och andra öar och va-
rierade litet dem emellan. På en del hölls dels kapplöpningar och 
dels en stillsammare parad på hästryggen vid Mickelsmäss. På 
de flesta bakades även ett traditionellt bröd som hade namn ef-
ter ärkeängeln. På Cannay hade det formen av en cirkel kvadre-
rad av ett kors, alltså en uråldring solsymbol (Solheim 1956: 79 
ff.). Kanske bör man även ha i åtanke, att S:t Mikael är ängeln 
med det ljungande svärdet, den främste stridsmannen i kristen 
mytologi och att Mickelsmäss infaller ganska nära de hedniska 
vinternätterna,

Intressant är också Solheims påpekande att dessa hästkapp-
löpningar med mera i Skottland gick under beteckningen oda 
vilket korresponderar med det fornisländska hesta-at n. och 
i sydvästra Norge återfinns som ota f. Oda betyder dock inte 
kapplöpning utan hingsthetsning och tyder enligt Solheim på att 
dylika tidigare varit en del av firandet även på Hebriderna (Sol-
heim 1956:105 f.). 

Solheim menar att dessa traditioner har varit de grundläggan-
de delarna av uråldriga höstfestligheter. I en del trakter har de 
kommit att förskjutas till jultiden. Han menar även att de, via 
berättelser i isländska sagor som de om Hrafnkel Freysgode och 
Faxa-Brand, kan knytas till en forntida Frejskult (Solheim 1956: 
158 ff.).

In Christian times, the ancient heathen gods could be 
interpreted as spirits, trolls, and, later, huldre folk. A term 
like huldre horse, and the belief of the huldre horse as a skeid 
foal, is then, only a faint trace that the skeid and skeid horses 
once played an important role in the public heathen cult 
(Solheim 1956: 168). 

Att forna gudamyter i senare tider transformerats till sagor är 
en religionsvetenskaplig uppfattning från tidigt 1900-tal som tål 
att diskuteras. I detta sammanhang tycker jag dock att man kan 
acceptera den litet försiktigt, eftersom spridda element i Sol-
heims skildring går att foga samman till en helhet som passar in 
i myternas världsbild. Om platsen Frikkshol fått namn av guden 
Frej och den segrande skeidfolen och de grå huldrehästarna re-
presenterar honom eller Odin, har vi ett ännu fragment att foga 
till historien om Völse, om muren runt asgård, brakteaternas 
bilder och inbjudningar till ölgille.

Gemensamt för många av de platser där hästkapplöpningar 
och hingsthetsningar har ägt rum tycks vara att de har namn som 
i någon form innehåller ordet skeið. Solheim hänvisar till Elias 
Wessén som tidigare behandlat just detta ortnamn. 

Wessén skrev redan i början av 1920-talet två artiklar om 
detta. I Hästskede och Lekslätt menar han att det förstnämnda 
ortnamnet har sitt upphov i ett fornskandinaviskt skeið och han 
påvisar flera platser i Sverige, Norge och Island där detta nam-
nelement förekommer (Wessén 1921). I Forntida gudsdyrkan i 
Östergötland tar han specifikt upp namnet Skedevi och visar på 
att detta och liknande namn hör samman med en forntida kult 
där hästkapplöpningar ingick som en viktig beståndsdel (Wes-
sén 1922).

1950 avvisade Jöran Sahlgren dessa tolkningar i en artikel i 
Namn och Bygd och menade att namn på skede inte alls har nå-
got att göra vare sig med hästkapplöpningar eller hednisk kult. 
Istället syftar de på att dessa platser ligger i närheten av en ås el-
ler något annat som delar upp, skiljer, landskapet i två hälfter.

I The Archaeology of Skedemosse II skrev Gunnar Pellijeff 
ett appendix om bland annat ortnamnet Skedemosse (Pellijeff 
1967: 131 ff.). Pellijeff anser inte att det går att belägga någon 
betydelse av kapplöpningsbana utan menar att skede här är ett 
naturgeografiskt namn som syftar på ancylusvallen som löper 
längs med mossens östra sida. Namnet Skedemosse finns, som 
nämnts, upptecknat först under 1600-talet, och man kan såle-
des inte med visshet säga att det är särskilt gammalt (Hagberg 
1967a: 13). Öster om mossen ligger dock Skedstad, som ju rim-
ligtvis är ett gammalt  -stanamn, även om det är upptecknat först 
1515 som Skedestada, i Skedestad (DMS Öland: 150). Pellijeff 
instämmer i fråga om detta med de forskare som menar att nam-
net syftar på en något upphöjd, torr landremsa mellan en tidigare 
havsvik i söder och en tidigare sjö i norr (Pellijeff 1967: 136).  

Det skulle här alltså röra sig om två intilliggande platser som 
oberoende av varandra fått samma naturgeografiska namn med 
hänvisning till två olika naturgeografiska ställen. Jag finner det 
mera logiskt att den ena platsen har ett primärt skedenamn och 
att den andra uppkallats efter denna. Vilket namn som är det 
ursprungliga är dock svårt att avgöra. Emellertid är landremsan 
vid Skedstad så obetydligt upphöjd från omgivningarna att det 
förefaller troligare att skede även här kan åsyfta ancylusvallen, 
som ligger endast halvannan kilometer västerut.

Skedstad var en viktig plats under järnåldern och grävdes ut på 
1970-talet. Den är tyvärr ännu inte publicerad, annat än som ett 
kort appendix i The Archaeology of Skedemosse IV, men redan 
här framgår att det varit en plats med lång kontinuitet och med 
rika fynd av bland annat ämnesjärn och en guldskatt. Platsen har 
dateringar från förromersk järnålder och in i sen folkvandrings-
tid (Beskow-Sjöberg 1977: 131 ff). Namn på -sta brukar dateras 
till äldre järnålder (Vikstrand & Zachrisson 2006: 174).

Pellijeff ser som sagt inget samband mellan dessa båda skede-
namn och de rituella skeið som diskuteras inom folklivsforsk-
ning och arkeologi. Per Vikstrand menar emellertid att ske-
de-namn visserligen kan syfta till terrängformationer, men att 
många platser med skede-namn saknar rätt sorts tärräng. Han 
skriver att Solheims arbete inte tidigare tagits upp i debatten om 
dessa namn och finner det påfallande att Pellijeff inte nämner 
honom över huvudtaget. Vikstrand menar att Solheims under-
sökningar visar på en mycket gammal tradition i Skandinavien 
som bör ha varit mycket attraktiv för ortnamnsbildning, och för 
Skedemosses vidkommande finner han en sådan ortnamnsbild-
ning sannolik (Vikstrand 2001: 348 ff.)    

6: 8 Förekomst av spatt hos hästarna i 
Skedemosse 
Med hänsyn till de diskussioner om kapplöpningar som så 
länge förts inom forskningen är det anmärkningsvärt att det i 
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de osteologiska rapporterna från de flesta våtmarksoffer anges 
att hästarna lidit av spatt. Detta omtalas även från Skedemosse 
(Boessneck et al. 1968: 40 f.) men inga uppgifter ges om hur 
många av hästarna detta gäller eller hur allvarligt drabbade de 
varit.

Spatt är en kronisk inflammation i hästens hasled som leder 
till hälta och så småningom kan få leden att växa samman helt. 
När detta skett kan hästen åter röra sig obehindrat men perioden 
dessförinnan har den ont och är mindre lämpad att utföra något 
ansträngande arbete. För att slutgiltigt avgöra om hästarna som 
offrats i Skedemosse överhuvudtaget kunnat väljas ut genom 
kapplöpningar bad jag osteologen Ylva Telldahl om hjälp med 
att gå igenom benen från Skedemosse. Hennes resultat finns re-
dovisade i en rapport och jag ska här bara summera de övergri-
pande resultaten.

Av de 54 höger- och 49 vänster-metatarser som Boessneck et 
al. redovisar från Skedemosse (Boessneck et al. 1968: 18) åter-
fanns bara 20 höger och 46 vänster-metatarser  samt 4 fragmen-
tariska diafyser i Historiska muséets samlingar. Telldahl sam-
manfattar sin rapport med att säga att ”majoriteten av TC [os na-
viculare] (25 av 37) och T3 [os grand cuneiforme] (16 av 28) och 
nästan hälften av Mt [metatars] (26 av 67) har uppvisat någon 
form av skelettförändring i och kring hasens glidleder i vilka 
ledsjukdomen spatt förekommer” (Telldahl opubl. rapport 2007: 
6, se bild ). De flesta av dessa hade skelettförändringar var dock 
inte så omfattande att de hindrat hästen från att fungera normalt 
och således kappas eller slåss med andra hästar. 

En häst från Skedemosse, F 307, har ett läkt benbrott på en me-
tatars (Boessneck et al. 1968: 41). Denna häst har även exostoser, 
det vill säga, onormal bentillväxt på övre änden av det brutna be-
nelementet. Detta kan bero på att hästen felbelastat leden medan 
brottet läktes, men den har dock fått tid på sig att bli frisk igen. 
Detta leder till två alternativ: Antingen var samhället tillräckligt 
djurvänligt för att ta vård om ett sjukt djur eller så hade så litet 
kontroll över hästarna, till exempel vid utegångsdrift, att en häst 
lämnades vind för våg tills den blivit frisk av sig själv.

I beaktande av hästens höga status under järnåldern, och inte 
minst genom att skriftliga källor av olika slag intygar att man 
ägnade hästarnas hälsa en hel del omsorg tror jag att det första 
alternativet är det mest sannolika.

De så kallade Zaubersprüche från Merseburg är två trollform-
ler som på 1800-talet hittades i domkapitlets bibliotek i Mer-
seburg, nerklottrade på insidan av pärmen till en bönbok från 
900-talet (Eis 1964: 8). Den andra av dessa formler anses vara 
en kur för att bota benskador hos hästar och lyder:

phol ende uudan uuorun zi holza
du uuart demo balderes uolon sin uuoz birenkit
thu biguol en sinthgunt
sunna era suister
thu biguol en friia
uolla era suister
thu biguol en uuodan
so he uuola conda
sose benrenki
sose bluotrenki
sose lidirenki
ben zi bena
bluot zi blouda
lid zi geliden
sose gelimida sin
(Althochdeutsches Lesebuch 1994: 89) 

I tysk översättning blir detta: „Phol und Wuodan   ritten in den 
Wald. / Da verrenkte sich Balders (oder Phols?) Pferd seinen 
Fuß. / Da besprach ihn Sinthgunt   und Sunna , ihre Schwester, / 
da besprach ihn Friia   und Volla, ihre Schwester, / da besprach 
ihn Wuodan,   der das aufs Beste verstand: / sei es Knochenver-
rerenkung, sei es Blutverrenkung, sei es Gliederverrenkung: / 
Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, / Glied zu Gliedern, so sollen 
sie g̀eleimt́  [fest gefügt] sein. / (Lundgreen &  Beck 2001: 602).

I denna vers, som i det tämligen omfattande beståndet av hög-
tyska, tidigmedeltida trollformler är den enda som omnämner 
hedniska gudar (von der Leyen 1935: 205 ff.; Hampp 1961: 257 
ff.; Eis 1964), hör alltså den skadade hästen till Balder. Den-
ne gud sammankopplas dock inte främst med hästar, även om 
Snorre omtalar att vid hans likfärd leddes hans sadlade häst till 
bålet och brändes (Snorres 1997: 45, 81 f.).

I Torgrimstulan räknas asarnas hästar upp och där omnämns 
en, som kallas Blodighov och som rids av Atride. Atride är ett 
Odinsheiti och förekommer förutom här även i Gylfaginning. I 
Alsvinnsmål, där det ingår en slags katalog över berömda häs-
tar, omnämns också Blodighov men här rids han av Frej (Snor-
res 1997: 50, 193 f.). 

Namnet Blodighov för tankarna till den snubblande hästen 
i trollformeln från Merseburg, men eftersom han ingenstans i 
de fornskandinaviska källorna sammankopplas med Balder går 
det naturligtvis inte att säga bestämt att det verkligen rör sig om 
Balders häst. I artikeln i Reallexikon påpekas också att Balder 

Bild 16. Tarsallänk av häst med de små ben som drabbas av spatt. 
Efter Barone 1976, Pl. 382.
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faktiskt betyder ”herre” och att det i trollformeln syftar på Phol. 
Phol och Volla är den manliga och kvinnliga formen av samma 
namn och det rör sig antagligen om ett gudomligt syskonpar, det 
vill säga Frej och Freja. Om detta är korrekt kan man alltså sluta 
sig till att Merseburgerformeln syftar på den händelse som gav 
Frejs häst Blodighov dess namn. 

Karl Hauck har föreslagit att det stora fyrfotadjuret med den 
konstiga benställningen på brakteaterna är Balders snubblande 
häst så som den beskrivs i trollformeln från Merseburg (Hauk 
1970, 1988, 1993; Monikander 2006: 151).  Eftersom ett av de 
vanligaste motiven på de folkvandringstida guldbrakteaterna 
förutom hästen är olika scener från myten om Balders död, är 
detta inte alls osannolikt, även om det kompliceras en smula ifall 
den snubblande hästen är Frejs. 

Detlev Ellmers har lagt fram en annan hypotes och menar att 
brakteatdjurets konstiga benställning beror på att den har del-
tagit i en rituell hästkapplöpning eller hingsthetsning och nu är 
utmattad och på väg att offras. Han stöder sin tolkning på av-
bildningar av hästar, exempelvis hingsthetsningsscenen på Häg-
gebystenen i Uppland (Ellmers 1970: 237 ff.). Detta är också en 
sannolik tolkning, särskilt om man tar med i beräkningen att de 
isländska sagorna berättar att det var vanligt att bjuda in till hes-
ta Þing och att många av brakteaterna har runinskriften laÞu, 
det vill säga, inbjuda.

Jag menar att vi här har att göra med ett mycket åldrigt la-
ger i norrön siðr som till en del redan var bortglömt när Snor-
res Edda nedtecknades och eftersom vi saknar viktiga mytiska 
episoder och tankarna bakom dem är det svårt att sluta sig till 
något bestämt. Det förefaller emellertid som om gudarna Odin, 
Frej och möjligen Balder, alla kan sammankopplas med en häst 
som beskrivs som att den har en skadad hov. Det är naturligtvis 
också svårt att veta vad namnet syftar på men, eftersom det nor-
röna språket verkar ha älskat dubbelmeningar och att beteckna 
företeelser med namn på andra kan en djärv hypotes vara att 
Blóðughófi kan beteckna både skeidfålen, den häst som efter en 
hingsthetsning är blodig av sina skador, och den häst vars hovar 
blodades ner när de skars av och offrades. 

Svale Solheim beskriver att hingsthetsningarna under histo-
risk tid gick mycket våldsamt till och att djuren kunde skadas 
svårt. En hingst som var på väg att ge upp och som i naturen 
skulle ha flytt, manades av karlar med skeidstong tillbaka in i 
kampen tills han var alldeles utmattad. Det hände att hästarna 
slogs tills en av dem föll ner och dog. När detta skedde begravdes 
den på den fläck där den fallit med sadel och remtyg på (Solheim 
1956: 30 ff., 50).

Jag är medveten om att jag i denna diskussion blandat källor 
av varierande ålder och ursprung på ett sätt som kan vara proble-
matiskt. Dock tycker jag att det i dessa källor går att spåra en röd 
tråd av hur hästar uppfattats och behandlats som gör arbetssättet 
befogat eftersom det belyser och förklarar händelser från en tid 
vi inte har så mycket källor ifrån. 

6: 9 Diskussion om hästoffrens betydelse och 
ritualens förändring över tid
Som redan diskuterats var hästen ett viktigt mytiskt djur under 
järnåldern, och våtmarker är inte den enda typ av plats där man 
kan hitta deponerade hästar. Inte minst var hästen ett vanligt 
offer i byggnader, medan de sällan förekommer i de vanliga 
måltidsresterna på boplatser. De delar av hästen som oftast upp-
träder i så kallade byggnadsoffer är desamma som fått speciell 
behandling i våtmarksoffren: huvud, hovar och, i en del fall, 
svans. 

Som visas nedan förekommer denna kombination i tre olika 
kontexter. I både gravoffer, byggnadsoffer och våtmarksoffer 
har hästar offrats på ett liknande sätt. Naturligtvis finns bakom 
dessa tre sedvänjor många gemensamma tankegångar men jag 
tror ändå inte att man kan sätta likhetstecken emellan dem.

Byggnadsoffer anses i allmänhet ha haft en skyddande eller 
ontavvärjande funktion. Det finns flera paralleller till dem också 
i etnologiskt material från historisk tid, även om man naturligt-
vis inte kan anställa jämförelser utan att ta med i beräkningarna 
att de sentida byggnadsoffren fungerade mot bakgrunden av en 
annan religion och en helt annan världsbild och att de när uppgif-
terna samlades in omkring förra sekelskiftet redan hade förlorat 
i aktualitet och ofta gavs en pseudo-rationell förklaring (Carlie 
2004: 190 ff.; Falk 2008: 13 ff.).

Både Anne Carlie och Ann-Britt Falk diskuterar ingående fe-
nomenet byggnadsoffer. Anne Carlie diskuterar olika typer av 
offer i hus och menar att de kan förklaras på olika sätt som ex-
empelvis skyddsoffer, gåvooffer och avslutningsoffer. Hon tar 
upp femton exempel där ben av häst hittats i sådana kontexter 
att de kan tolkas som skyddsmagiska offer i olika stadier av en 
byggnads ”liv” (Carlie 2004: 124 ff.).

Ann-Britt Falk fokuserar på grundläggningsoffer men sam-
manfattar också tidigare forskning kring byggnadsoffer i all-
mänhet. Falks huvudsakliga intresse är de medeltida byggnads-
offren även om hon också diskuterar de förhistoriska, som till 
exempel de fårben som hittades i stolphål på boplatserna i Bo 
och Sörby Tall intill Skedemosse (Falk 2008: 18).   

Genom årens lopp har olika definitioner uppställts för vad som 
egentligen konstituerar ett byggnadsoffer. Eftersom nedlägg-
ningar i hus har många individuella särdrag även om de härstam-
mar från samma tidsperiod eller samma geografiska område, är 
enligt Ann-Britt Falk den bästa definitionen på byggnadsoffer 
”alla föremål deponerade så att kontexten försluts med den fort-
satta byggnationen” (Falk 2008: 38). Jag håller med om detta, 
även om jag tror att det är fullt möjligt att förrätta ett byggnads-
offer även efter att ett hus är färdigställt. Detta verkar också vara 
Falks åsikt men som hon påpekar är ett offer som lagts ned efter 
att en byggnad färdigställts mycket svårt att på arkeologisk väg 
urskilja från sekundära fyllnadsmassor eller omlagringar. Efter-
som hon undersöker grundläggningsoffer är ju denna distink-
tion också överflödig (Falk 2008: 34 ff.). Carlie har däremot flera 
exempel som tydligt kan tolkas som avlutande offer, i samband 
med att en byggnad överges eller rivs (Carlie 2004: 193 f.). 

Falk ger en mängd exempel på delar av hästar, och framför allt 
hästkranier, som på olika sätt deponerats i byggnader. Hon dis-
kuterar också fynden av hästkranier under loggolv som Albert 
Sandklef uppmärksammade redan 1949. Sandklef följer sina 
uppgiftslämnares ståndpunkt och menar att hästskallarna lagts 
där för att ge bättre akustik åt slagorna vid tröskning. De ensta-
ka divergerande uppgifterna menar han vara mindre trovärdiga 
(Sandklef 1949: 69 ff.). Falk menar dock att den akustiska för-
klaringen är en efterkonstruktion av uppgiftslämnare som inte 
längre minns sedvänjans ursprungsbetydelse och att den egent-
liga orsaken till att hästkranier lagts under hus har varit att de 
skulle ge beskydd eller lycka (Falk 2008: 16 f.).

Falk påvisar att offer av häst i byggnader förekom under järn-
åldern men att hästen blev vanligare i detta sammanhang under 
medeltiden. Från bronsåldern och fram till folkvandringstiden 
förekom kranier och fotben men från och med medeltiden en-
dast kranier (Falk 2008: 113 f.). Under järnålder var stolphålen 
den vanligaste platsen att deponera djurben och andra typer av 
byggnadsoffer. När husen ändras från att vara stolpburna till att 



75Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Anne Monikander 2010

läggas på syll, flyttar depositionerna till den yttre vägglinjen och 
husets hörn, men Falk ser en förändring i depositionsmönstren 
så att från och med tidig medeltid och till historisk tid drar sig 
depositionerna från väggarna till husets mitt. Hon påpekar även 
att det är skeletterade ben som används, inte hela hästhuvuden 
med hud, öron etc. I kyrkor från nyare tid förekommer dock mu-
mifierade djurlemmar (Falk 2008: 140 ff.).

Falk diskuterar även myten om Sleipners födelse och muren 
kring Asgård och menar att denna ger en intressant koppling till 
traditionen att offra vid husbygge (Falk 2008: 165 ff.). Jag tror 
att man kan utveckla tankegången ytterligare. Som jag tidigare 
diskuterat är hästen, och framför allt Sleipner, en liminal varel-
se. Muren runt Asgård störtar samman och gudarnas egentliga 
vinst i denna historia är att Sleipner avlas. På ett plan kan man 
se honom, och därmed alla hästar, som den som genom sin me-
dierande roll mellan jättar och asar upprätthåller de nödvändiga 
gränserna men som även kan korsa dem vid behov.

Den andra kontext, i vilken man kan finna offrade hästar, är 
i samband med gravar. Michael Müller-Wille skrev redan 1970 
en artikel betitlad ”Pferdegrab und Pferdeopfer im frühen Mit-
telalter” (Müller-Wille 1970-71). Även om hans listor nu kan 
kompletteras med nya fynd, ger artikeln ändå en god bild av 
hur hästar förekommer i detta sammanhang i norra hälften av 
Europa. Hästbegravningar förekommer i hela norra och meller-
sta Europa, inklusive brittiska öarna under tiden ca 400 till ca 
1000 e Kr. De uppträder också i de avariska och magyariska 
kulturerna i nuvarande Ungern men Müller-Wille verkar anse 
att dessa gravar på grund av kulturskillnaderna inte bör tas med 
i diskussionen (Müller-Wille 1970-71: 119 f.). Müller-Wille gör 
inte någon definitionsmässig skillnad mellan begravningar av 
en människa med häst och begravningar av en eller flera hästar 
utan människa, men han redovisar de faktiska förhållandena så 
att det är lätt att kontrollera saken. Som jag ser det skapar det en 
viss betydelseskillnad om hästen begravdes i första hand i sin 
egenskap av husdjur och/eller fortskaffningsmedel eller som ett 
eget väsen med egen innebörd.    

Vanligen avses ju med gravoffer att någonting givits som gåva 
till den döde, antingen i samband med begravningen eller i ef-
terhand ovanpå graven. I Ibn Fadlans berättelse om oguzerna 
fungerade hästarna som offer ovanpå graven i samband med be-
gravningen. Offret kan också tänkas vara riktat mot en högre 
makt som skulle underlätta för den döde i nästa liv.

På 90 av de gravfält som Müller-Wille behandlar förekommer 
hästar tillsammans med en människa men på 71 uppträder häs-
tar ensamma, utan att kunna kopplas till en speciell människo-
grav (Müller-Wille 1970-71: 186). I de flesta fall är det bara en 
häst som begravts, men begravningar av två, tre eller flera hästar 
förekommer också. De flesta hästar är också begravda hela. På 
en mindre grupp saknas kraniet, en grupp består av bara krani-
um, och dessutom förekommer några tillfällen, främst på Born-
holm, där huvud och fötter begravts tillsammans (Müller-Wille 
1970-71: 187, Abb.29).

Denna sistnämnda begravningsmetod kopplar Müller-Wille 
till det, enligt honom, från bronsålder till folkvandringstid fö-
rekommande sättet att offra hästar i våtmarker (Müller-Wille 
1972: 180 ff., 188).

Müller-Wille går i ett avsnitt igenom snart sagt alla våtmarks-
offer av häst som var kända 1970 och hänvisar, med en referens 
till Klindt-Jensen, även till sedvänjan att offra huvud och hovar 
och ibland svans. Han påpekar dock att man kan föra denna sed-
vänja längre bak i tid än 400-talet e. Kr. (Müller-Wille 1970-71: 
180 ff.).

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att diskutera Ylva 
Telldahls undersökning av hästben från Skedemosse. Bland des-
sa finns 18 benelement med dorsalt placerade snittspår, alltså på 
ovansidan av benet (Telldahl osteologisk rapport 2008: 5). Detta 
tyder på att hästen inte flåddes så att fötterna blev hängande i hu-
den. Om så skett borde snittspåren ha suttit på insidan av benet. 
Naturligtvis finns även mängder med ben utan snittspår, men 
inga av de undersökta benen har snittspår på undersidan. 

Alltså kan det konstateras att hypoteserna kring olika sibiriska 
folkslags offerceremonier inte bara är långsökta ur ett religions-
fenomenologiskt perspektiv, de förefaller också vara irrelevanta 
baserat på det faktiska materialet. Åtminstone finns det exempel 
från Skedemosse på hästar som bevisligen inte hängts på en stör 
med kranium, svans och fötter kvar i huden (Telldahl 2008). 

Som jag tidigare nämnde måste hästoffer till en del ha haft 
olika betydelse i de olika kontexterna, men samtidigt kan man se 
vissa kognitiva likheter bakom nedläggningarna. Falk påpekar 
att synen på hästen som väktare inte verkar vara så tydlig under 
medeltiden som under tidigmodern och modern tid. Under järn-
ålder och tidigmedeltid förefaller flera förklaringar ha varit möj-
liga (Falk 2008: 199 ff.).  

Genomgående för de tre kontexterna hus, grav och våtmark 
förefaller dock vara att de placeras vid något som kan klassifice-
ras som en gräns. Detta gäller framför allt under järnåldern men 
även under tidig medeltid. Med gräns menar jag här en struktur 
eller idé som har till syfte att skilja två kategorier från varandra, 
i detta sammanhang företrädesvis inomhus/utomhus, levande/
döda, land/vatten.

Med hänvisning till myten om Asgårds mur och Sleipnirs till-
blivelse så är det inte konstigt att just hästen ansågs lämplig för 
denna typ av nedläggning. Att även andra djur och andra materi-
altyper ansågs lämpliga antyder dock att detta inte är en tillräck-
lig förklaring. När det gäller byggnadsoffer anför Falk ett ex-
empel, det enda som finns, på att offret användes för att friköpa 
marken där huset skulle byggas från landvättarna. Falk kopplar 
detta till den heliga Birgittas uppmaning att inte dyrka tomte-
gudar (Falk 2008:178 f). Denna bevekelsegrund bör ha kunnat 
spela in även vid andra byggnadsoffer. Att blidka de väsen som 
redan bor på en plats måste anses vara av yttersta vikt för att 
kunna leva med lycka där. 

När det gäller våtmarksoffer blir allting genast ännu mer kom-
plicerat. Som redan konstaterats kan våtmarker uppfattas som li-
minala, både land och vatten och varken eller. Forntida männis-
kor verkar dessutom ha ansett våtmarker som fruktbart farliga, 
hemvist för Makter och vägar till Annorstädes. Återigen mås-
te hästen på grund av sina olika betydelser ha varit ett mycket 
lämpligt offer.

Av samma skäl kan hästen ses som det lämpligaste djuret att 
äta vid offermåltider. Om hästen har förmågan att överskrida 
gränser mellan världar och dessutom, som Tacitus säger, var gu-
darnas förtrogna, måste intagandet av häst ha uppfyllt även de 
ätande med dessa egenskaper.

Vad som är tydligare i våtmarksoffren än i andra kontexterna 
är våldet. Naturligtvis inbegriper både byggnadsoffer och grav-
offer att man faktiskt dödar ett djur, och åtminstone i gravoff-
rens fall verkar detta dödande ibland ha skett på, ur vår synvin-
kel, ganska otrevliga sätt. Men bortsett från de offer av matvaror 
i keramikkärl som finns redan i bronsåldern är våldet närvaran-
de på ett helt annat sätt i de offer som skett i våtmarker och detta 
alldeles oavsett vad man valt att offra. Vapnen och praktföremå-
len har förstörts, människorna och djuren har dödats med myck-
et större frenesi än vad som varit nödvändigt för att de faktiskt 
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skulle gå sönder eller dö. Detta får mig att tro att det överdrivna 
våldet hade en egen roll i utförandet av ritualen.

Som jag diskuterat ovan förefaller samhället under järnåldern 
ha varit våldsamt och hierarkiskt. För att uppnå status och rike-
dom gällde det att delta i krigståg, att utöva våld och förmodli-
gen plundring. Våldet kom också att integreras i rättsskipning, i 
kulturutövning som diktning och figurativ konst, och inte minst 
i religionen. Myterna skildrar faktiskt ganska ohyggliga ske-
enden, inte nog med att världen skapades genom ett våldsdåd, 
de bragder som hjältarna utför innefattar också innebränning 
(Ingjald Illråde m.fl.), våldtäkt (Völund), barnamord (Sinfjötle, 
Völund), mord inom släkten (Gisle Sursson, Nibelungensagan 
m.fl.). Det är naturligtvis viktigt att skilja på mytiska händelser 
och hur levande människor faktiskt handlade, men myterna av-
speglar ändå ett ideal, det sätt att handla som ansågs korrekt för 
en fullvärdig samhällsmedlem.

Jag menar att ett sådant samhälle, där det inte bara var ac-
ceptabelt att slå ihjäl den som förolämpade en utan där man för-
väntades göra det eller ”vara vad man var kallad”, måste ha haft 
en helt annan syn på våldsutövande än vad vi har nu. Denna 
syn närde en kultur som i vårt samhälle möjligen kan återfin-
nas inom så kallade ”fight clubs” eller hos fotbollssupportrar 
som gör upp om att mötas för att puckla på varandra. Liksom 
de män som i modern tid faktiskt njuter av sådana tillställningar 
och skapar sig en identitet genom att delta, måste människorna 
i järnålderssamhället ha funnit någon form av tillfredställelse i 
att delta i och bevittna olika former av våld. En sådan våldstyp 
kan vara hingsthetsningar som ju även i naturen kan gå mycket 
vilt till och som, om den besegrade hingsten inte tillåts fly, blir 
direkt grymma.

Även våld utövat av människor mot djur, som de nedhuggna 
hästarna i Illerup, eller mot andra människor, som de vilkas res-
ter vi hittat i Skedemosse, måste ha varit ett spektakel i ordets 
ursprungliga bemärkelse. Och frågan återstår: varför var det 
nödvändigt att, när våldet utövats enligt de korrekta ritualerna, 
deponera resterna i våtmarker?

De finns antydningar i myter och i senare föreställningar och 
praktiker som kan tolkas som att våtmarkerna har förknippats 
med skapandet av liv, med guden Höner som ger ande åt Ask och 
Embla och med nornorna kring brunnen och inte minst med den 
gudinna som Tacitus kallar Nerthus och vars dyrkan man finner 
spår av i våtmarker över hela norra Europa och som eventuellt 
levt kvar i folkfantasin som Frau Holle eller liknande gestalter.

Åtskilliga sentida sedvänjor finns också som syftar till att bin-
da det farliga vattnet eller de väsen som levde i det. Som jag för-
sökt argumentera för i kapitel tre verkar den typ av människa 
som var idealet under järnåldern hysa en viss rädsla för de mju-
kare aspekterna av tillvaron, för allting som inte kan kontrol-
leras med våld och makt. I denna kategori faller även våtmar-
kerna, och offren i dem kan ha skett för att blidka och framför 
allt binda de väsen som inte passade in i ordningen i järnålderns 
hierarkiska världsbild.

Samtidigt har åtskilliga forskare påpekat att järnåldern var 
fascinerad av betydelseglidningar, kenningar som kunde bety-
da flera saker, djurornamentik som föreställde flera väsen på en 
gång (Johansen 1997: 57 f.; Hed Jakobsson 2003: 123 ff.; Domeij 
Lundborg 2006: 40 ff.). Som jag ser det behöver inte detta vara 
någon motsättning. Just det ambivalenta i våtmarker är vad som 
ger dem deras kraft och gör att man måste hitta ett förhållnings-
sätt till dem (Douglas 1966: 166).

Hästen, vars mytiska alter ego skapas vid ett murbygge och 
vars avlelse förutsätter brott mot alla normerande kategorier 

som kön, art och ras, och som är bror till ulven och ormen och 
släkt med de mest framträdande dödsgudarna måste ha varit ett 
utmärkt medel att kontrollera denna naturtyp som i sig innefat-
tar både liv och död.

6: 10 Sammanfattning
I detta kapitel börjar jag med att återge genomgången av häst-
benen från Skedemosse med avssende på storlek, ålder och kön. 
Könsfördelningen förefaller vara tämligen jämn och ungefär 
2/3 av de offrade hästarna var vuxna djur. Deras genomsnittliga 
mankhöjd var ungefär 130 cm, det vill säga något mindre än 
moderna islandshästar.

Fem nya C14-dateringar visar att hästar offrats i Skedemosse 
från åtminstone strax före Kristi födelse och fram till tidig med-
eltid. Det senare är intressant eftersom det visar att offer fortfa-
rande förekom under en tid då folk ”borde” varit kristna. Dylika 
sena nedläggningar i våtmark är dock ingen isolerad företeelse i 
Skedemosse. Spår av liknande lämningar finns från skilda håll i 
landet, men är inget som ägnats någon större uppmärksamhet.

Under järnåldern var hästen ett mycket viktigt djur, både med 
hänsyn till dess status och till dess mytologiska betydelser, Häs-
ten verkar ha kopplats till både liv och död och setts som ett 
gränsöverskridande väsen som kunde hjälpa till att hantera kaos 
och upprätthålla denna världens nödvändiga ordning. Ett sätt att 
åstadkomma detta var genom offerceremonier där framför allt 
häst åts vid gemensamma blotsfester.

Hästen användes också till kapplöpningar med rituell ka-
raktär. I vissa fall kan dessa ha varit ett sätt att välja ut vilken 
häst som skulle offras, i andra var det själva kapplöpningen el-
ler hingsthetsningen som ansågs befrämja fruktbarheten. Dessa 
kappritter kallades skeið och återfinns i platsnamn från många 
delar av Skandinavien och det är mycket möjligt att det är detta 
ord som ligger bakom platsnamnet Skedemosse. 

Många fynd av hästben från järnåldern bär dock tydliga spår 
av att djuren lidit av ledsjukdomen spatt. Detta har även ungefär 
hälften av hästarna från Skedemosse gjort, men de har inte varit 
sjukare än att de mycket väl kunnat fungera normalt och delta i 
kapplöpningar.

Fynden av hästar i Skedemosse visar alltså på en lång tradition 
av ritualer som troligen ägt rum på den forna strandkanten. Här 
har hästar tävlat med varandra. De har slaktats, tillagats och ätits 
och resterna har slutligen deponeras i mossen. Liknande blots-
fester har skett på andra håll i Skandinavien och är en del av en 
världsbild där hästen sågs som en liminal varelse, en mediator 
mellan olika världar och olika kategorier av väsen.
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7:1 Inledning
Människooffer är ett gruvligt ämne som rönt stor uppmärk-
samhet både i den vetenskapliga världen och bland den bredare 
allmänheten. Inom vår egen kultursfär riktas intresset dels mot 
tidiga kristna missionärers skildringar av hedniska offer och dels 
mot de så kallade mosslik som då och då hittas i våtmarker runt 
om i norra Europa och som ibland bär spår av våldshandlingar 
och därför tycks ha offrats. 

Inom det senare ämnet har det publicerats ganska många po-
pulärvetenskapliga skrifter, gärna med illustrationer. Bland de 
mest kända exemplen är antagligen P. V. Globs Mossarnas folk 
(1965) och Anne Ross och Don Robins Druidens död (1990). 
Rent vetenskapliga undersökningar är än talrikare och eftersom 
jag nedan kommer att ta upp många av dem i sin kontext tänker 
jag därför inledningsvis endast anföra ett par allmänna drag, 
som snart sagt alla av dem delar. 

Det första är att många forskare verkar intressera sig för antin-
gen de rester av människor med bevarade mjukdelar som åter-
finns i högmossar eller andra mossfunna människor som bara är 
bevarade som skelett. Eftersom denna uppdelning bara är bero-
ende av bevaringsförhållanden medan fyndomständigheter och 
datering annars är likartade för de båda ”grupperna” ger detta 
en skev bild av materialet.

Det andra är att nästan alla forskare börjar med att citera Ta-
citus och Julius Caesars skildringar av germanska och keltiska 
straff och offerseder. Därefter fortsätter de med att jämföra med 
offerskildringar hos Adam av Bremen, Saxo Grammaticus och 
Snorre Sturlasson samt i isländska sagor och edda- och skalde-
diktning. Som redan diskuterats i ett tidigare kapitel är det alltid 
problematiskt att använda skriftliga källor för att tolka ett arkeo-
logiskt material, och detta gäller i än högre grad när både mate-
rialet och de skriftliga källorna härstammar från så skilda trakter 
och från så långa tidsrymder. 

En lång och livaktig vetenskaplig diskussion har också förts 
om huruvida de mossfunna människorna är offer eller straffade 
brottslingar eller både och-, utan att någon egentlig klarhet har 
uppnåtts. En del av problemet här tror jag är att det inte går att 
finna en enda förklaring till mossliken. En del kan säkert va-
ra straffade brottslingar, många har offrats, en del har helt en-
kelt begravts på en ovanlig plats, åter andra verkar vara offer 
för brott.

Efter att ha diskuterat olika teorier kring människor i våtmar-
ker, går jag igenom en del exempel på människor som hittats 
i våtmarker. En lista över dylika finns dessutom sammanställd 
som appendix 1 i slutet av boken. Därefter tar jag upp en del 
större fynd av skelettrester i våtmarker, däribland Skedemosse, 
och slutligen en del mindre omfattande och mindre kända fynd 
från olika delar av Skandinavien. Till sist sammanfattar jag och 
anger mina slutsatser.

7:2 Mosslik, papperslik och helt imaginära lik 
Den kanske mest betydelsefulla artikeln om forskning kring 
människolämningar i våtmark som kommit de senaste åren är 
tyvärr Imaginary People – Alfred Dieck and the Bog Bodies of 
Northwest Europe (van der Sanden & Eisenbeiss 2006). Den är 
ingen angenäm läsning eftersom den visar att stora delar Alfred 
Diecks forskningsresultat fabricerats av honom själv.

Dieck har länge varit nestorn inom forskning kring så kalla-

de mosslik, och förutom sin klassiska avhandling Die europäi-
schen Moorleichenfunde (Dieck 1965) har han även publicerat 
mängder av artiklar. Man har länge känt till att Diecks kataloger 
av mossliksfynd inte varit helt tillförlitliga, men det har antagits 
bero på att han inkluderat så kallade papperslik, det vill säga 
fynd av människor i våtmarker som en gång rapporterats men 
som av olika anledningar inte bevarats. Wijnand van der Sanden 
och Sabine Eisenbeiss visar dock, genom att gå tillbaka till ori-
ginaldokumentation, ursprungsrapporter, foton och teckningar, 
att Dieck gått längre än så. Exempelvis finns ett av Dieck hand-
skrivet dokument där han ändrat en fyndrapport från Wrisse II, 
Grossefehn, Kr. Aurich. Det ursprungliga fyndet var en skaftad 
yxa, i Diecks version har skaftet av trä förvandlats till ben – 
en del av ett mosslik. Av de 655 mosslik som enligt Dieck hit-
tats i Niedersachsen, har en granskning av hans källor i Nieder-
sächsisches Landesmuseum bara kunnat verifiera fynden av 63 
stycken (van der Sanden & Eisenbeiss 2006: 112 f.). 

Jag vill inte här fördjupa mig i vidden av Diecks falsifikatio-
ner utan nöjer mig med att konstatera att de från forsknings-
synpunkt innebär dels att man inte kan lita på någon av hans 
skildringar och dels att även senare, och i sig vederhäftig forsk-
ning blir opålitlig eftersom den baserats på felaktig information. 
Sabine Eisenbeiss håller på att gå igenom alla Diecks fyndlis-
tor och så långt det går kollationera dem mot originalhandlingar 
(van der Sanden & Eisenbeiss 2006: 120). Detta är givetvis ett 
ofantligt stort arbete, och i väntan på att det blir färdigt får andra 
forskare nöja sig med att uttala sig om fynd som finns ordenligt 
beskrivna på annat håll.

Då jag arbetar med ett rent skelettmaterial kan det tyckas ovä-
sentligt med de exakta fyndomständigheterna kring mosslik 
med mjukdelar som är funna i andra delar av Europa. Eftersom 
några av de offrade människorna i Skedemosse dock är samtida 
med mera berömda personligheter som Grauballemannen och 
Windebyflickan, menar jag dock att det är väsentligt både att ta 
upp fyndomständigheter, fysiska skador och inte minst teorier 
kring människooffer i mer sydligt belägna våtmarker.

7:3 Tacitus och teorierna om straff, offer och 
straffoffer
Den mest använda skriftliga källan när det gäller tolkningar av 
våtmarksfynd och i synnerhet lämningar av människor i våt-
marker är Publius Cornelius Tacitus Germania. Från denna bok, 
som skrevs år 98 e. Kr., är det främst två passager som brukar 
anföras, och jag skall därför börja med att citera dessa. 

Den första passagen är kapitel 12 som talar om tinget och olika 
straffsatser.

Distinctio poenarum ex delicto: proditores et tranfugas 
arboribus suspendunt, ignavos et imbelles et corpore 
infames caeno ac palude – iniecta insuper crate – mergunt. 
Diversitas supplicii illuc respicit, tamquam scelera ostendi 
oporteat, dum puniuntur, flagitia abscondi (Tacitus 1961: 48, 
Kap. 12).

Man har olika straff alltefter förbrytelsens art: förrädare och 
överlöpare hänger man i träden, dem som visat sig fega och 
hållit sig undan från strider samt dem som vanärat sin kropp 
dränker man i gyttjiga träsk och lägger ovanpå dem ett 

Kapitel 7: Människooffer
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flätverk av grenar. De olikartade dödsstraffe äro grundade 
på uppfattningen att brott bör visas fram i och genom 
bestraffningen men skändligheter gömmas undan (Tacitus 
1961:49, Kap. 12).

Den andra passagen är kapitel 40 som beskriver Nerthuskulten 
hos diverse germanska stammar (Tacitus 1971: 89 f.).

...nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in commune 
Nerthum, id est Terram Matrem, colunt eamque intervenire 
rebus hominum, invehi populis arbitrantur. Est in insula 
oceani castum nemus dicatumque in eo vehiculum, veste 
conectum; attingere uni sacerdoti concessum. Is adesse 
penetrali deam intellegit vectamque bubus feminis multa 
cum veneratione prosequitur. Laeti tunc dies, festa loca, 
quacumque adventu hospitioque dignatur. Non bella ineunt, 
non arma sumunt, clausum omne ferrum; pax et quies tunc 
tantum nota, tunc tantum amata, donec idem sacerdos 
satiatam conversatione mortalium dam templo reddat. Mox 
vehiculum et vestis et, si credere veils, numen ipsum secreto 
lacu abluitur. Servi ministrant, qous statim idem lacus hau-
rit. Arcanus hinc terror sanctaque ignoratia, quid sit illud, 
quod tantum perituri vident (Tacitus 1961: 88 ff., Kap. 40).

Intet av dessa folk uppvisar ensamt något anmärkningsvärt 
drag, frånsett att de alla gemensamt dyrka Nerthus – vilket 
betyder Moder jorden – och tro, att hon ingriper i män-
niskors förehavanden och kommer åkande till sina folk. 
På en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i denna en 
helgad vagn, som täckes av ett kläde. Denna vagn har endast 
prästen tillåtelse att vidröra. Han är den som märker, när 
gudinnan är tillstädes i sitt allraheligaste, 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 gästa. Man börjar ej 
krig, man uppträder icke beväpnad, allt järnverktyg hålles 
undanlåst, fred och ro känner man och älskar man då, 
men blott då, till dess att samme präst återför gudinnan till 
helgedomen, när hon blivit mätt på samvaro med dödliga.
Vagnen, klädet och – om man vill tro på det – själva kult-
bilden 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 har skapat en hemlighetsfull 
fruktan och from ovisshet om det väsens natur som blott de 
till döden vigda få skåda (Tacitus 1961: 89 ff., Kap. 40).

Från dessa två citat kan härledas två riktningar inom forsk-
ningen, en som anser att de rester av människor som hittas i 
våtmarker har straffats för de angivna brotten: feghet, okrigisk-
het och kroppslig skändlighet och en som anser att dylika fynd 
stammar från en fruktbarhetskult. 

Till den förstnämnda hör en variant som menar att brottslingar 
offrades till gudarna som ett sätt att tvätta bort deras försyn-
delser mot den gudomliga ordningen. Den som först lanserade 
denna hypotes var Karl von Amira som menade att de forntida 
germanernas rättsväsende var så instiftat att människor som be-
fanns skyldiga till vissa brott offrades till den gud som ansågs ha 
förorättats (von Amira 1922).

Denna teori fick genast stor spridning och den förste som på 
allvar ifrågasatte den var Folke Ström i sin avhandling från 1941 
(tryckt 1942). I denna går han igenom mängder av lagtexter och 
rättegångsmaterial från norra Europa, och han kan inte i något 

av detta finna belägg för sakrala avrättningar utan kommer till 
slutsatsen att straff och offer var två skilda begrepp även i det 
forntida Germanien (Ström 1942). Åren närmast efter avhand-
lingen utspelade sig en debatt angående straffoffrens vara eller 
icke vara (se exempelvis Sandklef 1944), men modern forskning 
verkar ha övergivit teorin om straffoffer, som jag ser det med 
all rätt.

Sedan denna teori avskrivits återstår de två som skiljer på 
straff respektive offer som orsak till mosslikens nedläggelser. 

Tacitus använder i citatet från kapitel 12 orden ”ignavus et im-
belles et corpore infames”, det vill säga i ordagrann översättning 
”håglösa/modlösa/fega och okrigiska och till kroppen skändli-
ga/beryktade”.

Den mesta forskarmödan har lagts ner på ”corpore infames” 
vilket allmänt har ansetts syfta på homosexuella. Detta är givet-
vis möjligt, men man ska också ha klart för sig varför Tacitus 
skrev Germania. Hans syfte var bland annat att framhäva de 
barbariska germanstammarna som ädla vildar jämfört med de 
degenererade romarna. Om han låter germanerna avrätta homo-
sexuella speglar det kanske snarare hur han själv ansåg att folk 
borde uppträda i det degenererade Rom, där homosexualitet var 
ganska uppmärksammat. Viktigt är också att erinra sig att den 
grammatiska formen ”corpore infames” kan syfta på både män 
och kvinnor (Sjöstrand 1953: 48 § 48; Thorvildsen 1952: 43).

En mer nyanserad tolkning hänger samman med det fornskan-
dinaviska ergi-begreppet. Att bli kallad argr eller ragr var det 
mest vanhedrande som kunde hända en människa i den norrö-
na kulturen. Detta kunde drabba både män och kvinnor, även 
om det förefaller ha varit vanligare i samband med män. Det 
kunde dels syfta på homosexuella aktiviteter men också mer 
allmänt på att mannen hade burit sig omanligt åt. Det kunde 
drabba den som ansågs ha den passiva parten i ett homosexuellt 
förhållande, den aktive ”manlige” kontrahenten tycks däremot 
inte nödvändigtvis ha ansetts som argr. Det kunde även drabba 
den som flydde från en strid, inte dök upp till en holmgång, ut-
förde kvinnliga sysslor eller klädde sig i kvinnokläder. Framfö-
rallt verkar det ha drabbat de män som utövade den kvinnliga 
spådomskonsten sejd. För kvinnor verkar ergi-begreppet främst 
hänga samman med nymfomani och sexuell lössläppthet, men 
kvinnor fick inte heller klä sig i manskläder, och i den kristna 
tiden kom begreppet att användas även om kvinnor som prak-
tiserade trolldom (Noreen 1922: 40 ff.; Ström 1973; Price 2002: 
210 ff.). I samband med kvinnliga mosslik har passagen hos Ta-
citus ibland tolkats som att den gällde kvinnor som varit otrogna 
(Thorvildsen 1952: 43).

I Fritzners ordbok anges att ergi (subst. f.) kan betyda dels 
otuktig fräckhet och okontrollerbar könsdrift, dels en form av 
djävulskap varvid en människa förnekar eller vanärar sin egen 
natur. Intressant är kommentaren att ”Sammenholder man ergi 
med ergr og ergjast, synes den oprindelige Betydning at have 
været = lat. inertia” (Fritzner 1886-96 på www.edd.uio.no/pearl/
search/search.cgi uppslagsord: ergi). Inertia betyder overksam-
het, slapphet, feghet.

För adjektivet argr anger Fritzner flera betydelser. Den första 
är ”umandig, uvirksom, lat. ignavus” och en hävisning ges till 
Germania 12. Den andra betydelsen är ”af Hunkjøn”, den tredje 
syftar till någon som sysslar med trolldom ”seiðr eller fjölkyngi”, 
den fjärde syftar till någon som är behärskad av okontrollerbar 
och hänsynslös vällust eller hemfallen åt otukt, och den femte 
betydelsen är helt enkelt ”arg, arrig, ond, slem, skadelig”. 

Slår man upp ragr skiljer sig uppenbarligen betydelsen en 
smula från argr. Den första betydelsen är räddhågad och mod-
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lös, den andra kvinnoaktig, böjd att eller villig att låta sig brukas 
till sodomi och den tredje ond i största allmänhet (Fritzner på 
1886-96 på www.edd.uio.no/pearl/search/search.cgi uppslags-
ord: argr och ragr).

Den modernare uppslagsboken Ordbog over det norrøne pro-
sasprog har dessvärre bara hunnit ges ut till och med band tre 
och slutar med ord på em-. Ordet argr finns dock med, men 
översätts bara; ”1. fej, 2. skammelig, 3. led, modbydelig, 4. us-
sel” (Ordbog 1995 uppslagsord: argr).

Diskussionen om ergi och nið har de senaste åren fått förnyad 
aktualitet inom queer-forskningen, men då denna vanligen tar 
upp frågeställningar som ligger ganska långt från mitt material 
ska jag inte gå in mer på den här. Jag ska bara konstatera att jag 
anser det mycket möjligt att Tacitus ”corpore infames” åtmins-
tone till en del kan översättas med det skandinaviska ergi, även 
om det som vi ska se kan tolkas även på andra sätt.

Påpekas bör också att ordstammen argr, som ergi och ragr 
härleds ur, återfinns även i andra forngermanska språk (Noreen 
1922: 60 ff.).

En annan möjlig tolkning av corpore infames är en bokstavlig 
sådan. Till kroppen skändliga skulle då betyda människor med 
fysiska eller psykiska handikapp. Detta kan dock inte heller gäl-
la som en heltäckande förklaring, för trots att det finns många 
mosslik som uppvisar fysiska handikapp, exempelvis Yde-flick-
an eller Oberdorla 12-1, finns det också en mängd som inte gör 
det. Handikappade finns också i helt vanliga begravningar så det 
verkar inte sannolikt att enbart det faktum att någon var låghalt 
kvalificerade dem för att begravas i en mosse.

Den andra teorin om mossliken bygger på Tacitus uppgifter 
om de slavar som dränktes efter att ha tvättat gudinnan Nert-
hus beläte (Germania kap 40), och den går ut på att de männis-
kor som hittats i våtmarker i norra Europa skulle vara offrade 
till gudarna. Det faktum att många av dem återfunnits nakna 
har även spätt på föreställningen att de skulle vara en del av en 
fruktbarhetsreligion. 

Denna teori verkar ha blomstrat upp på 1950-talet efter det att 
den ökade torvgrävningen under andra världskriget lett till flera 
nya sensationella fynd som för första gången gjorde det möjligt 
att undersöka mosslik med moderna arkeologiska och rättsme-
dicinska metoder. 

En bra sammanfattning av det dåvarande forskningsläget 
finns i Elise Thorvildsens artikel i Kuml 1952. Enligt Thor-
vildsens tolkning kan mossliken delas in i två grupper: en grupp 
människor som fallit offer för brott eller olyckhändelser och en 
som genom vissa kännetecken har en rituell prägel. Dessa kän-
netecken är att människorna är nakna, men ofta har kläder med 
sig. De kan också ha utsatts för våld eller delvis styckats och de 
kan ha med sig ett kärl och vara begravda tillsammans med ste-
nar, grenar eller tillskurna käppar. Ytterligare ett kriterium är 
att flera kroppar hittats i samma mosse (Thorvildsen 1952: 35). 
Thorvildsen diskuterar Tacitus och straffteorin men är själv av 
den uppfattningen att ”disse døde i moserne med rette kan an-
ses for at være givet som offer til højere magter” (Thorvildsen 
1952: 44).

Även P. V. Glob ansluter sig till offerteorin i Mossarnas folk 
från 1965. Denna bok blev oerhört populär, översattes till en 
mängd språk och har förmodligen mer än något annat hjälpt till 
att prägla bilden av mossliken i det allmänna medvetandet. Även 
Glob refererar naturligtvis uppgifterna i Germanias kapitel 12 
men är själv av den åsikten att mossliken är lämningar efter kul-
ten av en fruktbarhetsgudinna, en forngermansk Moder Jord. 
Han spekulerar till och med om att mossmännen inte bara var 

de slavar Tacitus säger tvättade gudabilden utan den manlige 
partnern i ett hieros gamos som genom att offras vigdes vid gu-
dinnan (Glob 1965: 131 ff.; 1956: 99 ff.). Men detta ger ingen 
förklaring till den höga andelen kvinnliga mosslik. 

Med tiden har uppstått varianter av teorin om offren. När Tol-
lund- och Grauballe-männen hittades 1950 respektive 1952 ana-
lyserades deras tarminnehåll. Det konstaterades att båda ätit en 
tunn gröt av mestadels pilört och spelt med inslag av ogräsfrön. 
Frånvaron av frukt och bär pekade på att de dött under vinterhal-
våret och det antogs att de offrats till fruktbarhetsgudarna under 
en period med svält i förhoppning om att nästa skörd skulle bli 
bättre. Emellertid skulle den blandning av vad vi skulle klassi-
ficera som ogräsfrön lika väl kunna ha varit det normala kost-
hållet under förromersk järnålder (Helbæk 1951:65 ff.; Fischer 
1979:32; Harild & Earle Robinson & Hudlebusch 2007: 155 ff.).

Som skall ses nedan, är många av mossliken dödade eller lem-
lästade med ett mycket brutalt våld. Detta har lett till allehanda 
funderingar. En är den så kallade gengångarteorin, som passar 
ganska bra ihop med teorin om att mossliken skulle vara män-
niskor behäftade med ergi. Det är tydligt att sådana människor, 
i synnerhet om de ägnat sig åt sejd, ansågs som farliga både som 
levande och döda, och att det därför var nödvändigt att begrava 
dem på speciella sätt för att förhindra dem från att fortsätta ställa 
till besvär för de levande. Därför har de halshuggits, styckats, 
bundits och sänkts med ris och stenar långt från bebyggda om-
råden. Detta är en föreställning och ett förfarande som är känt 
från medeltid och nyare tid över stora delar av Europa.

Ytterligare en tolkning som förts fram av olika forskare under 
slutet av 1900-talet är att mossliken ska uppfattas som männis-
kor som av olika anledningar sågs som socialt utstötta, alterna-
tivt dött på ett exeptionellt sätt, och därför inte kunde begravas 
på vanligt sätt (Ravn 2008: 8 och där anförd litteratur). 

En stor del av problemen med ovannämnda tolkningar är, 
som så ofta inom arkeologin, att de försöker ge en förklaring av 
ett mycket disparat material från ett stort område och en myck-
et lång tidsrymd. Riktigt hur bekymmersamt detta kan bli ser 
man om man istället för att studera litterära källor vänder sig till 
mossliken själva.

7: 4 De döda i mossen.Tabell 5 på nästa sida, är en lista 
på 82 människor, både med och utan bevarade mjukdelar, som 
hittats i mossar i nuvarande Danmark, Holland och Tyskland. 
De är utvalda enligt kriteriet att de blivit C14-daterade och att 
dessa dateringar är korrekt publicerade. Listan har på detta vis 
kommit att baseras på en handfull skrifter med tillförlitliga 
angivelser (van den Sanden 1996; van der Plicht et al. 2003; 
Ravn 2008 opubl.; Bauerochse & Haßmann & Püschel 2009; 
Mannering et al. manus). Jag är medveten om att det finns 
hundratals fler mosslik, och att listan sålunda inte är användbar 
om man söker exakta uppgifter om antal kroppar som 
behandlats på ett visst sätt under en viss tid. Men jag hoppas 
att urvalskriteriet har givit en tillräckligt slumpmässig samling 
för att man ska kunna urskilja några allmänna tendenser. Som 
synes finns mosslik bevarade från stenåldern och fram till 
modern tid. När jag talar om mosslik refererar jag till dem med 
namnet på fyndplatsen och fyndåret, samt i de fall fler kroppar 
hittats på samma plats vid samma tillfälle med romerska 
siffror.

Perioderna i tabellen följer inte den klassiska indelningen. Ef-
tersom jag här intresserar mig för järnåldern har jag gjort en 
grupp för kroppar från stenålder fram till 500 f. Kr. Förutom 
grupper från 500-1 f. Kr. och från 1-500 e. Kr. har jag också av-
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delat en grupp som dateras till tiden ca 300 f. Kr. till ca 100 e. 
Kr. Detta beror på att så många mosslik har dateringar som löper 
över tidsskiftet. Vidare finns en grupp från 500-1000 e. Kr. och 
en som är senare än 1000 e. Kr.

Tabellen redovisar också hur många som drabbats av olika 
skador, haft kläder med sig och annat som är relevant för tolk-
ningen. Jag ska diskutera detta närmare nedan.

Tabellen omfattar 21 kroppar som bedömts vara kvinnor. Ma-
joriteten av dessa, närmare bestämt 14, är daterade till tiden mel-
lan 500 f. Kr. och 100 e. Kr. Åtta av kvinnorna bär spår av att 
ha utsatts för någon form av våld, 12 av dem har kläder med sig 
eller på sig. 11 av dessa 14 kommer från nuvarande Danmark, 
som under samma tid endast har fem manliga mosslik. Dessut-
om finns från denna tid 10 kroppar som inte kunnat könsbedö-
mas samt sex barn under femton år.

Från tiden efter år 100 e. Kr. finns endast två kvinnliga moss-
lik, båda från nuvarande Tyskland, och fem personer av ovisst 
kön. Två av dessa är danska och tre tyska. Ett av de tre tyska 
Hunteburg 1938, som endast är en fot med iklädd en sko som var 
modern under högmedeltiden.

Tabellen innehåller 32 mosslik som bedömts som manliga. Tar 
man bort åtta kroppar från tiden före 500 f. Kr. varav sex har 
dateringar från sten- eller bronsåldern och två från brons- eller 
järnåldern, återstår 24 st. 13 av dessa är daterade till tiden efter 
Kristi födelse. Fem bär spår av våld och åtta av dem har kläder 
på eller med. Från denna tid finns även fem kroppar som inte 
kunnat könsbedömas och sex barn under 15 år. 11 av de 13 män 
som är C14-daterade till tiden efter Kristi födelse kommer från 
nuvarande Tyskland. Endast en kvinna från motsvarande period 
kommer från nuvarande tyskt område.

Tendensen att fler kvinnor begravts i mossar före Kristi fö-
delse och längre norrut är alltför tydlig för att det ska vara en 
slump.

När det gäller det våld som riktats mot dessa människor kan 
man säga att lika många män som kvinnor är halshuggna, dub-
belt så många kvinnor som män är hängda eller strypta medan 
nio av männen mot bara tre av kvinnorna och tre av de obedöm-
da har utsatts för andra typer av våld. Men man måste också på-
peka att på 12 av kvinnorna, 20 av männen, 12 av de obedömda 
och 11 av barnen har inga spår av våld kunnat upptäckas.

Den grupp som inte kunnat könsbedömas 
måste kommenteras ytterligare. Det finns olika 
skäl till att deras kön inte kunnat fastställas. I en 
del fall är det helt enkelt så att kroppen hittades 
så tidigt eller under sådana omständigheter att 
upphittarnas uppgifter inte är tillförlitliga. Ib-
land saknas uppgifter helt. I en del fall har allt 
utom någon liten del av kroppen försvunnit och 
man kan alltså inte kontrollera saken med hjälp 
av moderna metoder. Eftersom DNA tyvärr in-
te bevaras i torvmossar är det heller inte möjligt 
att använda denna metod. I åter andra fall var 
kroppen i ett sådant tillstånd när den hittades att 
det helt enkelt inte går att avgöra. Två av ”krop-
parna” i listan, Bentstreek 1955 och Hunteburg 
1938, är till exempel endast fötter, som hittats 
med skorna på. Dessa är de enda isolerade föt-
ter jag känner till som är C14-daterade, men det 
finns fler. I sådana fall kan det från början ha 
funnits hela kroppar som förmultnat. Nedbryt-
ningsprocesserna har sitt snabbaste förlopp i bå-
len, vilket leder till att de yttre extremiteterna 
är de delar som blivit bäst garvade och bevarats 

längst. I en del fall kan man dock se att benet skurits av redan i 
förhistorisk tid. Liksom alla skador på mosslik är det dock svårt 
att avgöra om de uppkommit före eller efter personens död. Att 
färre skador registrerats på de kroppar som inte könsbedömts 
kan också vara ett resultat av bristfällig bevaring eller rapporte-
ring, snarare än att där aldrig funnits några.

Slutligen måste sägas något om gruppen barn i våtmarker. 
Som barn har jag klassificerat kroppar som åldersbedömts till 
under femton år. Däremot har en del personer i sextonårsåldern, 
exempelvis Uchte 2000, Yde 1897 och Bolkilde II 1946, klas-
sificerats som kvinnor respektive man. Detta beror på att deras 
kroppar/skelett har varit så välbevarade att en könsbedömning 
varit möjlig. Gränsfall är Damendorf 1934 och Møgelmose 1857. 
Damendorf 1934 har med sig kläder och föremål som gör att hon 
på arkeologisk väg kan bedömas som kvinna. Detta gör att det 
är möjligt att hon av sin samtid sågs som en vuxen kvinna trots 
att hennes biologiska ålder endast är ca 14 år. Møgelmose 1857 
är en mycket kortväxt person, vars kropp vid fyndtillfället var 
så välbevarad att den bestämdes som ett ca 12-årigt flickebarn. 
Kroppen har olyckligtvis inte kunnat återfinnas för närmare stu-
dium (Ravn 2008).

    Av de 14 barnen i tabellen är sju från tiden före Kristi födelse 
och fem från vendeltid. Dessa fem är hittade i en grupp tillsam-
mans med två vuxna män. Endast en person under femton års ål-
der bär spår av våld, och det är Kayhausen 1922, som daterats till 
förromersk järnålder. Hanteringen av detta barn skiljer sig dock 
på flera sätt från hur både barn och vuxna i våtmarker vanligen 
blivit behandlade och det finns skäl att tro att det snarare är ett 
förhistoriskt brottsoffer än ett ”vanligt” mosslik.

Räknar man bort de två fötterna, har 49 av de 80 kvarvarande 
personerna varit påklädda, haft kläder med sig eller svepts i tyg- 
eller skinnplagg innan de lagts i våtmarken. Det rör sig om 13 
kvinnor, 18 män, 14 obedömda och sex barn.  Fyndomständighe-
terna gör att det ofta är svårt att avgöra om de tygrester som hittas 
med ett mosslik suttit på, legat bredvid eller lindats runt personen 
ifråga. Det bör även påpekas att jag räknat in Tollund 1950 och 
Dätgen 1959/60 bland de 18 männen, eftersom jag anser att de bå-
da haft kläder på sig när de hamnade i mossen. Tollundmannen är 
som bekant endast klädd i skinnhuva och bälte och Dätgenman-

Tabell 5. Grupper av mosslik, deras fördelning över 
tid och fyndomständigheter.
Totalt antal: 82 Kvinnor: 21    Män: 32 Obestämda: 17 Barn under 15: 12
Före 500 BC 4 8 2 1
500-1 BC 9 5 5 5
ca 300 BC- 100 AD 5 5 5 0
1-500 AD 3 11 3 1
500-1000 AD 0 2 1 5
Senare än 1000 0 1 1 0
I grupp 0 2 0 5
I par 1 4 1 2
Halshuggna 2 2 0 0
Hängda/strypta 4 2 0 0
Andra skador 3 9 3 1
Påklädda 6 5 6 2
Svepta 7 8 4 3
Kläder med 3 7 9 3
Föremål med 4 3 2 2
Nedtyngda 2 9 6 7
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nen är naken så när som på en ulltråd virad runt ena benet. Det är 
dock välkänt att växtfibrer bevaras mycket dåligt i mossar och de 
få dräktdetaljer som finns anser jag var ett indicium på att dessa 
personer i själva verket burit kläder av linne.   

Frågan återstår dock hur man ska tolka de mossfunna män-
niskorna. De kan ha hamnat där genom olyckshändelser, genom 
att de offrats, fallit offer för brott, eller begravts på ett ovanligare 
sätt. Även om fynden av mosslik i allmänhet ger en mer detal-
jerad information än vad som är vanligt i arkeologiska material 
ger de inga entydiga svar om motiven till att de hamnat i våtmar-
ker. Det är som sagt mindre sannolikt att det kan finnas en enda 
förklaring till att alla dessa männisor under flera tusen år hamnat 
i våtmarker. Försöken att hitta en sådan förklaring har ofta haft 
en begränsande effekt på forskningen. Istället för att titta på vad 
som verkligen syns i materialet har man bara noterat sådant som 
stött den egna teorin. Ett exempel på detta är teorin om att de 
nakna, hängda männen skulle vara fruktbarhetsgudinnans ma-
ke (Glob 1965: 136 ff.; Fischer 2007: 174 ff.) som ju vunnit stor 
spridning trots att de allra flesta mosslik, män som kvinnor, ver-
kar ha haft kläder och bara ett fåtal bär spår av hängning.

När det gäller människor från järnåldern som hittats i våtmarker 
verkar den nyaste forskningen anse att de blivit begravda (Ravn 
2008 opubl., Mannering et al. manus), och till en del kan jag hålla 
med om detta. Det finns dock två svårigheter: för det första att så 
många människor hittas i kontexter där det tydligt har skett offer 
av andra slag, och för det andra att hitta en förklaring till varför 
de blivit begravda på detta sätt, som ju inte var det gängse under 
deras livstid. Jag ska återkomma till detta men först se närmare 
på några arkeologiska material med ben av människor som sällan 
kommer med i diskussionerna om mossliken.

7: 5 Oberdorla
När det gäller de berömda mossliken med mjukdelar är det som 
sagt svårt att avgöra varför de hamnat i mossen. Det finns dock 
flera fynd, däribland Skedemosse, där man kan säga tämligen 
säkert att de människolämningar som hittats har offrats. Dessa 
har dock inte bevarats med mjukdelar och inte tilldragit sig så 
mycket intresse i debatten om straff respektive offer.

Jag tänkte här gå igenom några av dessa fynd, för att sedan 
återvända till Skedemosse för en jämförelse.

I närheten av byn Oberdorla i Thüringen ligger våtmarken 
Rieth. Den grävdes ut 1957-67 och har beskrivits ovan i kapitel 
4. Platsen som är känd under namnet Oberdorla publicerades in-
te i sin helhet förrän på 2000-talet (Behm-Blancke 2002, 2003). I 
Oberdorla hittades förutom träföremål och djurben även en stor 
mängd människoben.

De osteologiska bedömningarna av människobenen har ut-
förts av Herbert Ullrich (Ullrich 2003: 128 ff.) MNI-beräkning-
ar ger 22 individer, det maximala antalet är 60 individer vilket 
förefaller osannolikt. Det troligaste är att det i våtmarken på-
träffats rester av 34-43 individer (Ullrich 2003: 141f.). Om man 
räknar med ca 40 individer kan det röra sig om 2 spädbarn, 2 
äldre barn, 5 tonåringar, alla kvinnliga, och 33 vuxna varav 14 
är kvinnor och 16 män (Ullrich 2003: 148). 

Så vitt jag känner till har inga C14-dateringar gjorts på män-
niskorna från Oberdorla. Ser man till fyndomständigheterna är 
dock tre män från Hallstatttiden, från LaTènetid finns två ju-
venila (kvinnliga) individer, fyra vuxna kvinnor och tre vuxna 
män. Från mellersta kejsartid ett infans II, tre kvinnor och två 
män, från yngre kejsartid finns två barn, fyra kvinnor och tre 
män. Utan datering är ett infans II, tre juvenila (kvinnliga), två 
kvinnor och en man (Ullrich 2003: 148).

Människobenen finns dels spridda bland de övriga fynden men 
framför allt återfinns de i en samling av källor som springer fram 
på myrens västsida. Dessutom finns det en individ, 12-1, som be-
handlats annorlunda än de övriga, i det att det förefaller ha pla-
cerats i en kista i en av helgedomarna. Endast skelettet från 12-1 
är något så när komplett. Tre andra skelett är ganska fullständiga. 
De flesta fynden är bara isolerade skelettdelar. Dessa är dock väl-
bevarade och kan ge mycket information. Den procentuella för-
delningen av de olika skelettelementen redovisas i tabell 6. 

I tabellen finns bäckenben, undre delen av ryggraden och knä-
skålar samt hand- och fotben inte med, och i hela materialet är 
dessa delar underrepresenterade. Hand och fotben är ju små och 
skulle ha kunnat försvinna i mossen men knappast bäckenben. 
Höger och vänster sida av kroppen är ungefär jämnt represen-
terade utom när det gäller underarmsbenet, radius, där det finns 
dubbelt så många från vänster sida som från höger sida. Många 
ben är sönderbrutna och sedimentrester på de skarpa brottytor-
na visar att de brutits sönder innan de blev inbäddade i torven. 
Det är mycket möjligt att benen brutits sönder avsiktligt (Ullrich 
2003: 129 f.). 

Det går egentligen inte att tala om individer i Oberdorla, det 
förefaller inte som om något försök att passa ihop de olika be-
nelementen har gjorts. Undantaget från detta är förstås kranier 
samt de fyra något så när kompletta skeletten, där man kan säga 
ett det rör sig om en individ.

Tio kranier har spår av perimortalt våld, alltså skador av så-
dan art att det inte går att avgöra om de uppstått strax före, un-
der eller omedelbart efter döden. Individ 6-1 man, 14-1 kvinna 
och 22-10 man verkar ha dött av skallskador. Individ 2-9 man 
kan ha dödats på detta sätt, men skadorna kan även ha uppstått 
under försök att slå sönder kraniet omedelbart efter döden. Indi-
viderna 9-1 och 22-9, båda män, förefaller ha utsatts för våld ef-
ter döden. Sammantaget uppvisar 24 % av skallresterna tecken 
på att ha krossats i färskt tillstånd. Till detta kommer 16 % som 
har krosskador som verkar ha uppkommit i ett senare skede, när 
skallarna redan var torra och spröda. Individerna 11-1 kvinna, 
12-3 man och 16-1 barn, har sticksår i kranierna som kan vara 
spår av avsiktligt dödande. Sticken har gjorts i området vid örat, 

Tabell 6.                                                   
Procentuell fördelning av benelement i 
Oberdorla, Kr. Mühlhausen, Thüringen. 
Kranier och kraniedelar 19,4
Postkraniala skelettdelar 80,6

Hela kranier 12,8
Parietalia 30,8
Underkäkar 20,5

Femora 15,4
Costae 15,4
Vertebrae 12,3
Humeri 10,5
Tibiae 8
Ulnae 6,8
Radii 5,6
Fibulae 4,9
Coxae 4,9
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ett av de tunnaste på kraniet (Ullrich 2003:159).
Människorna i Oberdorla verkar ha styckats innan de depo-

nerades i mossen eller de intilliggande källorna. 16 % av skal-
larna och 40, 3 % av rörbenen visar spår av detta. Skadorna på 
kraniefästena (kondylerna) på individerna 12-3 och 15-1 tyder 
på ett våldsamt avskiljande av huvudet från kroppen. Individer-
na 4-1, 12-3, 12-6 och 15-1 visar också spår av att underkäken 
våldsamt lossats från resten av huvudet vid käkleden (Ullrich 
2003: 149).

Spår av styckning kan också påvisas på alla större skelettele-
ment. Benelement 2-4 har skador på överarmsbenet mot skul-
derleden, 2-2, 2-5 och 22-7 på överarmsbenet mot armbågsleden, 
2-3, 2-6, 2-5, 3-1, 22-6 och möjligen 17-1 på underarmsbenen 
mot armbågsleden. Benelementen 2-1, 3-1, 16-1, 21-1, 22-1 och 
12-5 har skador på lårben och höftled som visar att den senare 
brutits upp. Också lårbenen på 1-1, 2-6, 8-2, 12-4, 13-1, 18-2, 
22-4, 22-9 är skadade, men de har även manipulerats så att man 
kommit åt märghålan. 68, 8 % av de långa rörbenen uppvisar 
tecken på fragmentering, det vill säga ändarna på benet har sla-
gits av så att bara diafyserna återstår. Detta har skett medan be-
nen varit färska. 

Sammantaget har 71,1 % av benen krossats för att göra märg-
hålan åtkomlig, medan 25 % har kluvits.  Enligt Ullrich är det 
mycket troligt att alla delar av människor i Oberdorla är rester 
efter detta förfarande (Ullrich 2003: 149 f.). 

32 % av skallarna och 48,1 % av rörbenen har också snitt- och 
karvspår som tyder på att muskler och senor avlägsnats. Det 
verkar dock inte som om benen gjorts fullständigt rena från 
mjukdelar. Även en del av krosskadorna på kranierna skulle 
kunna vara orsakade av att man velat komma åt hjärnan (Ull-
rich 2003: 150).

En del ben, 12 % av skallarna och 38, 2 % av rörbenen har 
gnagspår från hundar, framför allt på ledändar med öppna 
märghålor (Ullrich 2003: 151). Detta tyder på att de legat relativt 
lättåtkomligt under en tid då de fortfarande varit färska nog att 
intressera hundar.

Några ben har också tecken på att deras ägare överlevt svåra 
skador. Det rör sig om 14-1, en vuxen kvinna, troligen i tret-
tioårsåldern, som har en impressionsfraktur på främre delen av 
hjässan. Denna har orsakats av ett litet trubbigt föremål och bör-
jat läka men skadan var fortfarande kvar när hon dog. 10-1, en 
juvenil individ, troligen kvinna, har en lätt depressionsfraktur 
på höger hjässben troligen efter en lättare huggskada. Detta har 
även 12-1, det nästintill kompletta skelettet, som jag ska åter-
komma till (Ullrich 2003: 139 ff.). 

Den vanliga begravningsmetoden i Thüringen under större 
delen av kultplatsens brukningstid var kremering. Jordbegrav-
ningar började inte uppträda förrän på 200-talet e. Kr (Ullrich 
2003: 148). Detta i kombination med hur benen behandlats gör 
det osannolikt att det skulle röra sig om någon form av begrav-
ningstradition. 

Det enda undantaget från detta är det mest fullständiga skelet-
tet, individ 12-1. Detta är en 15-17 år gammal flicka som hitta-
des i en inhägnad helgedom från 300-talet e.Kr. Hon förefaller 
ha placerats i ena ändan av helgedomen liggande i en urholkad 
stock med platta ändar som ser ut som en stockbåt eller ett tråg. 
Stocken hade visserligen fallit i bitar och skelettet sköljts om-
kring men bådadera gick att rekonstruera, dock saknas ganska 
många av de små hand- och fotbenen. Skelettet bär inga spår 
av styckning eller av att man försökt avlägsna musklerna innan 
förruttnelsen. Det finns heller inga spår av en våldsam död utan 
man kan anta att flickan dött av naturliga orsaker, även om man 

bör hålla i minnet att det finns en hel del sätt att döda en männis-
ka som inte lämnar några spår på skelettet (Ullrich 2003: 148f.).

Som nämnts ovan hade hon under sin livstid fått en depres-
sionsfraktur på skallen, som vid tiden för döden var helt utläkt. 
Ullrich menar att den kan vara av rituell natur, eftersom flera 
andra kvinnor i fyndmaterialet också har skallskador, men något 
annat stöd för teorin verkar inte finnas. Skadan kan ha orsakats 
av ett slag från vänster, av en käpp eller något dylikt, som träf-
fade tvärs över huvudet (Ullrich 2003: 139).

I övrigt verkar inte flickan 12-1 ha varit någon särskilt frisk in-
divid. Hon har lidit av benhinneinflammation (periostit) i sken-
benet (tibia) och vadbenet (fibula) och revbenen (costae). Ben-
hinneinflammation uppstår ibland hos exempelvis idrottsmän, 
vid överansträngning och felaktig arbetsställning, men den kan 
också orsakas av att bakterier som stafylokocker eller tuberkler 
sprider sig från en annan del av kroppen. Den kan också bero på 
en infektion genom ett öppet sår. 12-1 har också ett deformerat 
vänster nyckelben vilket antagligen beror på ett tidigare brott. 
Detta har inte läkt som det skulle utan änden som länkar till 
bröstbenet har svällt ut i en spongiös klump. Detta bör ha varit 
smärtsamt och ha begränsat hennes rörlighet i vänstra skulder-
leden (Ullrich 2003: 139 ff.).

Vidare led hon av så kallad spina bifida eller ryggmärgsbråck, 
det vill säga ryggmärgskanalen i korsryggen hade inte växt igen. 
Detta är en medfödd missbildning som i Sverige uppträder vid 
3-5 av 10 000 födslar och som är vanligare hos flickor än hos 
pojkar. Det anses bero på att modern lidit brist på B-vitaminet 
folsyra. Det finns olika svårighetsgrader av ryggmärgsbråck och 
i de mest grava fallen föds barnet med nerverna och ryggmärgs-
vätskan i en hudpåse utanpå ryggen. Om det som i 12-1:s fall är 
korsryggen som är defekt påverkas de nerver som kontrollerar 
musklerna i fötterna, tarmarna och urinblåsan och man kan för-
vänta sig någon form av handikapp i dessa områden. Det kan ta 
sig uttryck i förlamning och känselbortfall av olika svårighets-
grad (www.vårdguiden.se sökord: ryggmärgsbråck).

Eftersom benhinneinflammation kan uppträda efter en skada 
på benet, kan man fråga sig om 12-1 lidit av känselbortfall i de 
undre extremiteterna och att hon därför kommit att falla och slå 
sig oftare och värre än vad som är normalt. Skadan på nyckel-
benet skulle eventuellt också ha kunnat uppkomma på detta sätt 
och sedan läkt fel. Eller så har det möjliga känselbortfallet bara 
fått 12-1 att belasta benen fel och på så vis orsakat benhinnein-
flammationen.

Helt klart har hon varit en person som avvek från det normala 
och hon har också erhållit en avvikande begravning i helgedo-
men SR 1. 

Vi vet inte mycket om hur man såg på handikappade i det för-
kristna Nordeuropa. Ganska många av mossliken har någon 
form av fysiskt handikapp såsom hälta hos Yde-flickan eller dy-
schondrosis hos Zweeloo-kvinnan. Man får inte heller glömma 
att många handikapp, som exempelvis CP-skador eller epilepsi, 
inte skulle synas på det som är kvar av ett mosslik.

Det har spekulerats i om Tacitus ”till kroppen skändliga” ska 
tolkas bokstavligt och att de människor som slutat i våtmarkerna 
är sådana som genom fysiska eller psykiska handikapp ansågs 
som farliga eller orena.  För att detta ska stämma måste man 
dock kunna säga att handikappade aldrig blivit begravda på det 
sedvanliga sättet, vilket inte är fallet. Ett annat alternativ är för-
stås den långt fram i tiden kvarlevande tron att ofödda barn lev-
de i Frau Holles underjordiska rike och återvände dit om de dog. 
Att begrava 12-1 i den lilla gudinnans helgedom skulle då kunna 
vara ett sätt att återbörda henne till Holle.
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7: 6 Levänluhta och Käldamäki
Levänluhta i Storkyro (Isokyrö) sn, Österbotten, omnämns 
redan i 1600-talets Rannsakningar efter antikviteter som en 
plats där fynd av många människoben gjorts. ”Een Kella på en 
Sänch Engh Emellan Riarcetoby och Orismala thär Een hoph 
Meniskio ben skall alla tijder wara sedt, och än sees” (Rann-
sakningar I: 299).

Undersökningar har företagits på platsen i flera omgångar, 
först av Alfred Hackman 1895 och 1913 och av Aarni Mikkeli 
Tallgren 1912. I modern tid har platsen grävts ut av Aarni Erä-
Esko 1982-84 (Formisto 1993:28).

I Finlands förhistoria ger Ella Kivikoski en koncis redogörel-
se för materialet och olika tolkningar (Kivikoski 1961: 189 ff.). 
Hon skriver att ”fyndet omfattar nu ben av mer än 52 männis-
kor, ben av häst, ko och olika fåglar, samt några metallföremål, 
av vilka de viktigaste är en deformerad bronskittel, en granat-
prydd bronsknapp (från ett spänne?), ett ormspänne [ormögle-
spänne], ett fragment av en silverring samt sju konkavkonvexa 
armringar” (Kivikoski 1961: 189). Fynden dateras till sen folk-
vandringstid eller tidig vendeltid.

Kivikoski påpekar också att människorna verkar vara av alla 
åldrar och av bägge kön och att de är ovanligt spädvuxna. I ge-
nomsnitt är männen 158 cm och kvinnorna bara 147 cm långa.

Kivikoski refererar de olika hypoteser som uppställts om ma-
terialet men avfärdar de flesta. Det stora antalet barn motsäger 
att det skulle röra sig om straffade brottslingar och det stora anta-
let vuxna att det skulle vara ett sätt att göra sig av med oönskade 
barn. Föremålsfynden gör det osannolikt att det skulle röra sig 
om ett alternativt begravningssätt för trälar. Teorin att det skulle 
röra sig om begravningar, fast på ett ovanligt sätt och en ovanlig 
plats förefaller rimligare, men det traditionella begravningssät-
tet under denna period är brandgravfält under flat mark, och det 
gör att det måste bli en teori i väntan på att fler liknande platser 
hittas. Det troligaste är enligt Kivikoski att det rör sig om ett 
offerfynd. Detta skulle förklara alla de olika fyndkategorierna 
(Kivikoski 1961: 189 f.).

Ytterligare ett fynd av samma karaktär har gjorts i Käldamäki 
i Mäkipää, Vöyri (Vörå) sn, också i Österbotten. Här hittades på 
1930-talet, vid grävning av ett utfallsdike på en källrik åker, både 
människo- och djurben, en bronsten böjd till en ring och snidade 
benbitar. ”Av allt att döma har de döda här nedsänkts i en havsvik 
på väg att tillsandas; en av benanhopningarna innehöll ett stort 
antal störar, både upprätta och liggande, som för att hålla liken på 
plats. Fyndet har daterats på geologisk väg till omkring år 600, 
vilket är ungefär samtidigt med Levänluhtafyndet. Likheterna 
mellan dem är även i övrigt anmärkningsvärda” (Kivikoski 1961: 
190 f.; Edgren & Törnblom 1992: 210 f.; Stjernquist 1997: 70).

1993 disputerade Tarja Formisto med en osteologisk analys av 
materialet från Levänluhta (Formisto 1993). Hon gick då också 
noggrannare igenom grävningshistoriken och gjorde även en 
genomgång av samma tolkningar som Kivikoski.

Formisto återger också Hackmans utgrävningsrapport från 
1913. När han grävde var platsen en vattenfylld fördjupning på 
en äng, delvis under en lada. Smyckena var utspridda över en 
stor yta, som längst 15 meter ifrån varandra. Ett par av dem låg 
invid en spetsad, obarkad björkpåle som hittades neddriven i jor-
den till ett djup av 1,20 m. ”Bland benen, som hittades talrikast i 
närheten av metallföremålen, förekommo äfven några träbitar” 
(Hackman 1913 återgiven hos Formisto 1993: 35).

En viss Dr H. Lindberg undersökte sommaren 1912 platsen 
och konstaterade att ben återfanns i ett torvlager där det avsatts 
strandväxter men också rester av vattenlevande kräftdjur och ki-

selalger. Detta tyder på att platsen vid tiden för depositionerna 
åtminstone under en stor del av året stod under vatten. Under 
detta torvlager fanns ett lerlager Lindberg kallar ”Litornia” (tro-
ligen felskrivning för Littorina) och under detta vidtog Ancylus-
lera (Formisto 1993: 31 f.).

Även djurben har hittats i Levänluhta. De uppgår till 3, 9 kg 
eller 5, 3 % av det insamlade materialet. 2, 9 kg av dessa ben 
kommer från häst, minst 3 fullvuxna och en unghäst, men det 
är troligt att det faktiska antalet djur var högre eftersom de lösa 
tänder som hittats uppvisar stora skillnader i nötning. Hästarnas 
mankhöjd var liten, omkring 122 cm (Formisto 1993:138ff.).

Benen från nötkreatur väger 680 g, och den övervägande de-
len av dessa kommer från kraniet, men en metatars, ett skulder-
blad och tre revben finns också. Ytterligare 19, 2 g djurben kan 
bestämmas till art, nämligen får, hund, höns samt obestämd få-
gelart. De återstående 316 g djurben kunde bara bestämmas som 
djurben (Formisto 1993: 140).

Tre C14-dateringar har gjorts på benen. De utfördes 1985 vid 
Naturhistoriska Riksmuseumet i Stockholm.

Häst (St-9856) 640±70 BP, cal AD 1285 - 1394
Nöt (St-9854) 2100±210 BP, cal BC 393 – cal AD 120
Människa (St-9855) 2120±210 BP, cal BC 400 – cal AD 119
(Formisto1993: 140 ff.; min kalibrering OxCal 4.1). 

Som synes är det stor skillnad mellan dateringarna och 
BP-värdena för nötkreaturet och människan har väldigt stor 
osäkerhetsmarginal. Det skulle vara värdefullt med några fler 
dateringar, för att kunna bedöma säkerheten hos dessa. 

Formisto är mest intresserad av ursprunget hos människorna 
i Levänluhta och är därför mindre intresserad av deponerings-
förhållandena. Hon går noga igenom benmaterialet och kom-
mer fram till att MNI beräknat på calvarier gav det högsta (93 
individer)och underkäkar det lägsta (73 individer) antalet indi-
vider. Räknades bara individer i ålderskategorierna Infans-Ju-
venis gav MNI på kalvarier 36 individer medan höftben bara 
gav 10 individer ( Formisto 1993: 107f.). Av detta kan man sluta 
sig till att de förhistoriska människorna verkar ha föredragit att 
deponera kranier.

Vad beträffar åldern hos de offrade människorna finns det 
minst 4 barn under ett år. De flesta barn är mellan 3 och 5 år.  
Barn och unga utgör 37 % av det totala kraniematerialet. Av det 
resterande kraniematerialet hör 16 % till åldersgruppen 18-64 
år, 20, 5 % till 35-79 år och 26, 5  % kan bara klassificeras som 
vuxna, dvs. 18-79+ år. 

Beräknat på det postkraniala skelettet är andelen barn och 
unga 37, 2 % om man ser på lårben, 34, 8 % sett på underarmar 
(radius), 30, 4 % för vadben, 21 % för överarmar och 19, 6 % för 
armbågsbenet (ulna). Rörbenen för vuxna har bara gått att be-
stämma närmare till gruppen adult 18-79+ (Formisto 1993: 85).

Tittar man på könstillhörigheten menar Formisto att materia-
let är så fragmentariskt att det är svårt att komma till ett bestämt 
resultat. Bedömning av olika benslag ger olika resultat. Det före-
faller dock vara fler kvinnor än män i materialet i stort, men det 
finns fler manliga kranier (Formisto 1993: 100).

Formisto använder fyra olika metoder för att räkna ut indi-
vidernas längd och de ger alla olika resultat. Sammanlagt kan 
män vara mellan 156,1 och 176,6 cm och kvinnor mellan 147,8 
och 163,9 cm (Formisto 1993: 113 ff.). Detta är ju en viss skillnad 
men med hänvisning till Kivikoskis uttalande att de var ovanligt 
små och späda (Kiviskoski 1961: 189) kanske man skall anta att 
de lägre värdena stämmer bättre.
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Generellt sett verkar individerna ha varit ganska friska. Ett 
barn har lidit av cribra orbitalia, det vill säga kraniet har små 
hål på ovansidan av ögonhålan som kan orsakas av  bland an-
nat blodbrist. Två kalvarier av vuxna individer har patologiska 
förändringar, den ena (nr 2) har åldersrelaterad osteoporos, ben-
skörhet, och det andra (nr 9) har en inflammatorisk förändring 
i processus mastoideus, vårtbensutskottet, vilket är den tjocka 
knölen bakom örat, som kan ha orsakats av kronisk öroninflam-
mation. Många individer hade dåliga och slitna tänder. En del 
hade förslitningsskador i ryggraden, men de var relativt ringa. 
Förändringarna kan ha orsakats av ålder, arbete eller trauma.

Ett vänster och ett höger skulderblad och ett höger överarms-
ben kan härstamma från samma individ. Höger skulderblad 
uppvisar patologiska förändringar runt cavitas glenoidalis och 
facies articularis acromii, det vill säga den del av skulderbladet 
som ansluter till överarmen. På överarmsbenet har ledhuvudet 
blivit ombildat och benets längd reducerats. Detta kan ha orsa-
kats av ett slag på överarmens övre del när individen var ung. 
Förändringarna i höger skulderblad kan ha uppstått senare på 
grund av felaktigt balanserade bördor.

De flesta inflammatoriska förändringar var ringa, men ett lår-
ben, ett skenben och ett vadben uppvisar en sådan grad av in-
flammation att den bör ha orsakat smärta (Formisto 1993: 129 
ff.). 

Formisto anser att det stora antalet människor, och inte minst 
det stora antalet barn i Levänluhta, talar emot att de skulle vara 
avrättade brottslingar. Samma skäl anser hon tala emot offer-
teorin, eftersom de flesta mosslik med bevarade mjukdelar hit-
tats ensamma. De föremål som hittats i Levänluhta anser hon 
inte tyda på offerkult. Hon säger också att djurbenen antagligen 
inte var samtida med människorna, vilket är ett djärvt antagande 
efter så få C14-dateringar, och dessutom säger ju inget att inte 
människorna kan vara offrade även om djuren är senare. 

Formisto anser inte heller att materialet är jämförbart med 
Skedemosse, eftersom inga vapenoffer finns i Levänluhta och 
eftersom antalet djur är mycket mindre och antalet barn är myck-
et högre än i Skedemosse. Det finns heller inget som direkt talar 
för att Levänluhta och Käldamäki har varit begravningsplats för 
fattiga eller slavar, och närvaron av föremålen skulle kunna tyda 
på att så inte är fallet (Formisto 1993: 185 ff.).

Det har även diskuterats om Levänluhta skulle kunna vara en 
massgrav, från exempelvis den Justinianska pesten på 500-talet 
e. Kr. Mot detta kan invändas att varken C14-dateringarna eller 
de upphittade artefakternas datering stämmer överens med den 
tid då den Justinianska pesten härjade. Visserligen kan andra 
epidemier ha härjat som det inte finns skriftligt belägg för men, 
som Formisto också invänder, brukar inte epidemiska sjukdo-
mar slå så hårt mot landsbygden efter som folk bor för långt ifrån 
varandra för att smittan ska kunna spridas effektivt (Formisto 
1993: 192 ff.). 

Levänluhta och Keldamäki ligger bara drygt två mil från var-
andra. Så vitt man känner till finns inga liknade platser i resten 
av Finland, men dessa två ligger mitt i vad som under järnåldern 
var en tätt befolkad byggd omgiven av skog. Man kan därför litet 
försiktigt våga tala om en eventuell kulturell särart.

Båda platserna brukar dateras till 600-tal, men två av de tre 
C14-dateringarna från Levänluhta hamnar i förromersk järnål-
der- romersk järnålder, den tredje är högmedeltida. Det finns ju 
inget som säger att föremålsfynden är samtida med benen, i till 
exempel Skedemosse läggs föremål ner under en begränsad tid, 
medan djur och människor deponeras både före och efter. Inte 
heller kan man utgå från att de tre dateringarna är representativa 

för hela benmaterialet. Med tanke på att benen har så få spår av 
våld minskar sannolikheten för att det rör sig om offerplatser. 
Men även om de var begravningsplatser var de med tanke på de 
fina fynden från Levänluhta knappast till för fattiga och slavar. 
Och då återstår, även om det faktiskt skulle röra sig om begrav-
ningar, att förklara varför så många människor begravts på detta 
vis och inte kremerats på flatmarksgravfält.

7: 7 Andra platser med möjliga människooffer
Förutom de ovan diskuterade platserna finns i Skandinavien 
flera våtmarker med rester av enstaka eller bara några få män-
niskor som, på grund av närvaron av föremålsfynd från samma 
tid kan anses vara delar av ett offer. Detta är givetvis inte någon 
uttömmande förteckning utan ett urval av benfynd som jag 
anser vara typiska i sitt slag. En konsekvent genomgång av 
Historiska museets katalog över benfynd skulle ge många fler 
exempel. Eftersom jag inte kunnat hitta fullständigt publicerade 
C14-dateringar för dessa fynd har jag inte tagit med dem i ap-
pendix 1. Istället nämner jag eventuella dateringar i texten.

Till att börja med finns ben av människor i Vimose, men in-
te tillsammans med vapenoffren utan närmare land. Engelhardt 
nämner en huvudskål av ett barn och huvudskål och underkäke 
av en vuxen (Engelhardt 1865: 31). Även om Engelhardt själv in-
te var så intresserad av dessa ben togs de tillvara och har kunnat 
undersökas i modern tid. Enligt Xenia Pauli Jensen som skrivit 
en avhandling om Vimosefyndet rör det sig om 5-6 kranier. Ett 
av dessa har C14-daterats till äldsta bronsålder (Pauli Jensen e-
mail 2006 och 2008).

Även i Illemose på Fyn, det 60.000 kvadratmeter stora moss-
område där Rynkebykitteln hittades, har gjorts fynd av män-
niskor. Mellan 1882 och 1884 hittade en privatperson en brons-
sköldbuckla, en spjutspets av järn, ett brottstycke av en järn-
klinga och en bronsring med läderstumpar. Alla dessa saker låg 
tätt intill varandra, och i närheten låg en häst och spridda män-
niskoben. Benen analyserades 1893 och består av minst 11 vux-
na människor, dessutom häst, nöt, får, svin, hund och havsörn 
(dkconline.dk 2007-12-03 sökord: Illemose). 1903 rapporterades 
fynd av fler människoben, bland annat en mycket välbevarad 
skalle. Under första världskriget hittades ett människokranium 
med ”spor efter helet sår” och 1942 hittades ännu fler männi-
sko- och djurben. Dessa människoben tillhörde en man som var 
ca 170 cm lång (dkconline.dk 2007-12-03). I Iron Age Man in 
Denmark tas dock under samma sockenbeskrivningsnummer 
som i dkconline anges för de ovannämnda fynden i Illemose, 
endast upp resterna av fyra individer, två ofullständiga skelett 
av vuxna män samt två underkäkar, också från vuxna individer 
(Sellevold et al. 1984: 67). Jag vet inte vad detta beror på, men en 
hel del äldre skelettmaterial har under årens lopp skickats mellan 
olika institut och museer med mycket bristfällig dokumentation 
och kan idag inte återfinnas. Kanske kan detta vara förklaringen 
också här. Fyndet dateras med hjälp av föremålen till romersk 
järnålder, men ett hästskelett har C14-daterats till AD 1046-1283 
(K-6259; Arkeologiska udgravninger i Danmark 1994: 287; Sel-
levold et al. 1984: 67).

Illerup Ådal är ett mycket större område än det där vapenof-
ferfyndet gjorts och är klassificerat som kulturarvsareal.  I Iron 
Age Man in Denmark tas ett fynd av människoben upp under 
namnet Illerup Mose (Sellevold et al. 1984: 57, 242). Fyndet gjor-
des vid torvtäkt 1945 och är inte sakkunnigt utgrävt. På ett djup 
av ca 1 meter hittades vad som troligen är delar av en vagn och 
mänskliga skelettdelar. Alla föremål låg spridda i mossen.  Det 
rör sig om lämningar av tre människor och en av dem har kun-
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nat bestämmas som en vuxen man. Denne man har C14-daterats 
(K-3584) till 75 BC (Sellevold et al. 1984: 57, 242). Detta fynd 
anses vara en del av kulturarvsarealen i Illerup Ådal, men ligger 
några kilometer nedanför platsen med vapenoffren, och någon 
kilometer ovanför Vædebro (www.dkconline.dk).

Där Illerup å rinner ut i Mossø, ligger Vædebro och Vædebro 
Nord, där fynd av människoben gjorts vid två tillfällen. Detta 
mycket intressanta fynd ligger utanför kulturarvsarealen och det 
har inte skett särskilt mycket forskning om det. De båda platser-
na ligger så tätt inpå varandra att Sellevold diskuterar om de kan 
vara delar av samma fynd (Sellevold et al. 1984: 247). Vædebro-
fyndet grävdes ut mellan 1956-1966 men människoskelett hade 
hittats redan tidigare vid torvtäkt på platsen. Benen låg tillsam-
mans med djurben, lerkärl, bitar av trä och träpålar samt vapen, 
inklusive en bemålad sköld (Sellevold et al. 1984: 139, 245 ff.).

Skeletten var kringspridda. Antalet kranier/kraniefragment 
och antalet små ben är anmärkningsvärt få i förhållande till an-
talet stora skelettdelar. Det rör sig om 22 vuxna individer och 4 
juvenila (17-20 år) . Två av de juvenila har kunnat bestämmas 
som män, de andra två är troligen också män. Eftersom könsbe-
dömningen måst baseras på enskilda ben är den behäftad med 
en viss osäkerhet, men i de flesta fall är det inget tvivel om att 
även benen från de vuxna individerna tillhört män. Endast ett 
ben av varje benslag i ett skelett har bedömts som kvinnligt, och 
det ger alltså en ensam kvinna bland 25 män. Det skulle dock 
kunna röra sig om en mycket gracilt byggd man. Individernas 
ålder ligger mellan 20 och 50 och de uppvisar få spår av åldersre-
laterade sjukdomar. Deras genomsnittliga längd var 173 cm, en 
av de juvenila individerna var hela 183 cm. Två av de något sånär 
kompletta kranierna har huggspår. En har ett läkt hugg över ena 
ögonbrynsbågen, den andra ett icke läkt hugg mitt på hjässan. 
Detta hugg har inte varit dödande i sig, utan individen måste ha 
dött av andra skador innan läkningen började. En annan individ 
har en läkt skada i överarmen, sannolikt orsakad av en spjut- el-
ler pilspets. En individ har ett snyggt ihopläkt brott på underar-
men. Det enda fallet av extrem osteoarthrit i en armbågsled tol-
kas som ”a case of secondary changes deriving from a severely 
deforming injury to the joint” (Sellevold et al. 1984: 245 ff.).

Två C14-dateringar finns från Vædebro. Efter kalibrering ang-
er den ena (K-3562) datumet AD 85, den andra (K-3563) 20 BC 
(Sellevold et al. 1984: 139). Inga BP-värden anges och inte heller 
vad som daterats.

Fyndet från Vædebro Nord gjordes 1959 och är litet annorlun-
da. Här var det möjligt att samla ihop benen från åtminstone sex 
enskilda, mer eller mindre kompletta, skelett. Tre av skeletten 
har könsbestämts som män, två gick inte att bestämma, och det 
sjätte är ett äldre barn (Sellevold et al. 1984: 247). Även Vædebro 
Nord har C14-daterats. Här kommer proverna från skelett 5. Det 
första kalibrerade datumet är AD 60 (K-3564) och det andra AD 
70 (K-3565) (Sellevold et al. 1984: 139).

Det har inte gått att avgöra om de två fynden från Vædebor 
och Vædebro Nord hör samman, eftersom inga ben från sam-
ma individ har hittats i de två olika kontexterna (Sellevold et 
al. 1984: 247). Sommaren 2009 har nya utgrävningar av Væde-
brofyndet påbörjats under ledning av museumsinspektor Ejvind 
Hertz vid Skanderborgs museum och fynd av ännu fler männis-
kor har gjorts (http://alken.dk/vaedebro_udgravning.htm).

I Valmosen i Rislev, i Rislev sn, på Själland, hittades också res-
ter av minst fyra människor som först troddes vara samtida med 
det stora djuroffret på samma plats. Det rör sig om två nästan 
kompletta skelett av kvinnor, samt tre revben, ett defekt skulder-
blad, ett överarmsben och ett armbågsben av ett 13-15 års barn 

samt ett hälben och tre tänder som möjligen hör till en fjärde in-
divid. Spår av våld eller snittmärken hittades inte på någon ske-
lettdel. Vid torvgrävning öster om utgrävningen hade tidigare 
hittats rester av människor som inte tagits tillvara (Ferdinand & 
Ferdinand 1961: 71 f.). 

De två kvinnoskeletten har senare C14-daterats till förromersk 
järnålder. Individ I till 380 calBC (K-3598) och Individ II till 225-
335 calBC (K-3599). De var ca 160 cm långa och hade en grövre 
benbyggnad än vad som är vanligt för skandinaver under denna 
tid (Sellevold et al. 1984: 96 f., 248 f.). 

Även i Sverige finns flera våtmarksfynd av människor. I va-
penofferfyndet i Finnestorp, på gränsen mellan Larvs och Trä-
vattna socknar i Västergötland, hittades 1904 förutom vapenres-
ter ett lårbensfragment som kunde bestämmas som tillhörande 
en vuxen man. Vid en undersökning utförd av Ulf Viking 1992 
hittades en del av en överkäke som inte kunde könsbestämmas. 
Baserat på tänderna kunde man dock konstatera att individen 
varit mellan 18 och 24 år då den dött (Viking 2004:5 f.; Vrete-
mark 2004:15 ff.). 

Mellan 2000 och 2004 företogs utgrävningar av offerplatsen 
i Finnestorp av Fornminnesföreningen i Göteborg i samarbete 
med UV Väst, vilka ännu inte är färdigpublicerade. Vid utgräv-
ningarna hittades djurben, främst av häst, vapen och hästutrust-
ningar från folkvandringstiden och mycket intressanta träkon-
struktioner. På ett begränsat område av den så kallade norra 
utgrävningsytan hittades rester av människor. De utgörs av en 
överkäke, ett strålben och två lårben från två individer av vil-
ka en kunnat könsbestämmas som man (Nordqvist manus: 55). 
Eftersom den senaste rapporten från Finnestorp ännu är i ma-
nus, saknas en redovisning för den osteologiska undersökning-
en, och det går inte att avgöra om det ena av dessa lårben, samt 
överkäken är de som hittades 1904 respektive 1992. Det är dock 
troligt att så är fallet.

På Gotland gjordes i början av förra seklet ett fynd av män-
niskoben i Lillmyr i Barlingbo socken som med hjälp av de sam-
tidigt hittade vapnen dateras till vikingatid. I Die Wikingerzeit 
Gotlands beskrivs att ett människokranium hittades nära vapen-
fyndet, bland rester av träkol, och ett annat ca 20 steg åt öster. 40-
50 steg väster om vapenfyndet hittades rester av två hästar och tre 
får. Enligt uppgift fanns under dessa, på blekebottnen, trästockar 
som på grund av tidsbrist inte undersöktes närmare (SHM 12773 
A-C; Thunmark-Nylén 2000: 55 ff.; Hagberg 1967b: 72). Dessa 
trästockar skulle kunna tyda på en offerplattform.

I Närke i Äversta, Glanshammars socken gjordes i slutet av 
1800-talet mycket intressanta fynd. Vid två tillfällen fann man, 
när man breddade en å flera vapen och andra järnföremål. En del 
av dessa hamnade så småningom på Historiska museet och da-
teras till romersk järnålder. Bland dessa järnföremål hittades ett 
skadat lårben samt två omaka armbågsben av människor (SHM 
Huvudkatalog B 13202; Tillväxten 1907; Hagberg 1967b: 74).

Människor har även hittats i offermossen i Hassle Bösarp, 
Hassle Bösarps sn, Skåne, som grävdes ut och publicerades av 
Berta Stjernquist (Stjernquist 1973). Under de senaste seklen ha-
de spjutspetsar och keramikkärl hittats i mossen. 1896 hittades 
en 19 cm lång spjutspets av järn, enligt uppgift sittande mel-
lan revbenen på ett skelett (Stjernquist 1973: 25, Fig. 7; LUHM 
17479). Naturligtvis är detta en mycket intressant uppgift, även 
om den känns aningen fantasifull. För att spjutspetsen verkligen 
skulle kunna hittas in situ måste skelettet ha grävts fram myck-
et försiktigt, och man måste dessutom kunna vara säker på att 
spjutet inte hamnat där genom vattnets rörelser eller någon an-
nan naturlig process.
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Förutom en del vapen hittades, vid Stjernquists undersökning-
ar också ben av häst, gris, nöt, tamfågel och katt på samma nivå 
som vapnen, ca 2 meter djupt. Något högre upp hittades männis-
koben som i sin tur låg på två olika nivåer men ändå betydligt 
längre ner i mossen än en trästock (Stjernquist 1973: 39, Fig.23). 
Trästocken C14-daterades till 945±70 BP (U-249) vilket med 
modern kalibrering ger kalenderåren 1024-1159 calAD (Olsson 
& Piyanuj 1965: 328; min kaliberering OxCal 4.1).

Människobenen består av en underkäke, ett skulderblad, ett 
höftben, ett överarmsben och ett lårben från minst två individer. 
Underkäken kommer, baserat på tandutvecklingen, från en indi-
vid på ca 25 år. De övriga benelementen kommer uppenbarligen 
från en flicka på strax över 10 år. Detta baseras på en ”feminine 
Form der incisura ischiadica major”. Att benen kommer från oli-
ka kroppsdelar tyder på att det är hela kroppar som deponerats 
(Lepiksaar 1973: 53 f.).

Berta Stjernquist har också undersökt offerkällan Röekillorna, 
Lödderups sn i Skåne. Denna verkar ha varit i bruk från neoliti-
kum och åtminstone till och med yngre järnålder. Förutom fynd 
av föremål som stenverktyg, störar och pålar av trä, en fibula av 
järn, keramik och glasskärvor hittades även djur- och männis-
koben (Stjernquist 1997).

Ulrich Møhl som gjort den osteologiska undersökningen sä-
ger att 47 människoben hittats, och de förefaller komma från 
individer som nedlagts hela. Dessa individer kan inte vara fler 
än tre, ett 4-5 årigt barn och två vuxna män (Møhl 1997: 125 
f.). Praktiskt taget alla ben var fragmenterade, skrapade och 
repade, förmodligen har de blivit trampade av de kreatur som 
kommit och druckit ur källan. En underkäke av en vuxen bär 
spår av att ha utsatts för så kraftiga slag att käken brutits på tre 
ställen, och det förefaller som om tänderna slagits ut avsiktligt. 
Møhl anser att dessa skador skett när käken fortfarande var 
färsk och benvävnaden var fettrik. Även en bröstkota bär spår 
av slag eller hugg på sin övre vänstra sida (Møhl 1997:126). 
De flesta ryggkotor har sjukliga förändringar, så kallade osteo-
fyter, små spetsiga utväxter. Dessa tyder på någon form av 
reumatisk sjukdom och måste ha hindrat ryggradens rörelse 
(Møhl 1997: 126).  

Resterna av det femåriga barnet består bara av pannbenet med 
den övre delen av ögonhålorna. De övriga delarna har fallit bort, 
eftersom kraniesömmarna ännu inte växt samman. Det finns 
inga spår av slag eller hugg. På grund av barnets låga ålder antar 
Møhl att barnet inte hör till offret utan härrör från någon olycks-
händelse vid en senare tidpunkt. 

Benbitarna från de två vuxna individernas skallar fanns sprid-
da över ett mycket stort område. Det ena av dessa kranier hade 
ovanligt tjockt skallben, 8,6 mm. Det måste ha varit svårt att 
krossa en så tjock skalle i så små bitar med så skarpa kanter. 
Skrapmärkena på benets yta passar heller inte ihop vilket visar 
att skallen måste ha varit i småbitar redan när dessa uppstod. 
Møhl menar därför att kraniets fragmentering hör samman med 
offerritualen, även om endast ett svagt brott på bakre delen av 
ett hjässben möjligen skulle kunna tolkas som spår av ett slag. 
Av ett skenben är endast diafysen, mittdelen, bevarad. Ändarna 
har spår av att ha gnagts av hundar. Benet har brutits av innan 
det gnagdes och medan det var ganska färskt, eftersom gamla 
subfossila ben inte intresserar hundar.

Sammanfattningsvis skriver Møhl att även om alla ben är 
mycket skadade är det få av dem som visar tecken på att ha ska-
dats vid deponeringstillfället. De bär inga tydliga spår av slag el-
ler styckning, med de ovanämnda benen undantagna. Det finns 
dock inga bevis för att detta skett vid offerprocessen utan ”van-

ligt” våld kan inte uteslutas som orsak (Møhl 1997: 126 f.).
Møhls uttalanden om skadorna på benen är motsägelsefulla 

och med kännedom om hur benen behandlats i Oberdorla tycker 
jag dock inte att man kan utesluta att något liknande kan ha skett 
vid Röekillorna. Eftersom benen är så fragmenterade, kanske 
man bör se de få spår som faktiskt syns som desto mer signifi-
kativa. Jag är också skeptisk till tolkningen att det 5-åriga barnet 
skulle vara offer för en olyckshändelse. Barn är ju inte ovanliga i 
våtmarksoffer och fyndförhållandena för skallfragmentet skiljer 
sig inte från de övriga benens. 

7: 8 Skedemosse
Människobenen från Skedemosse har analyserats och publice-
rats av Nils-Gustaf Gejvall (Boessneck et al. 1968). Dessvärre 
är Gejvalls rapport svårgenomtränglig. Exempelvis kan han i 
brödtexten referera till ett specifikt fyndnummer som hörande 
till en kvinna, medan det av katalogen framgår att benen i detta 
fyndnummer könsbedömts som man. Det är överhuvudtaget 
svårt att avgöra vilka ben som hör till vilken individ, och efter-
som somliga individer bara består av ett eller två benelement 
kan man inte heller lita på att det verkligen är ca 38 individer 
som hittats i mossen, det kan mycket väl vara färre. Inte heller 
är Gejvalls redovisning av patologier och skador särskilt uttöm-
mande, och även här finns flera saker som inte stämmer överens 
mellan texten och angivelserna i katalogen. Jag är i vissa fall 
tveksam till om jag lyckats förstå vilka fyndposter Gejvall hän-
för till vilket individnummer, vilket belastar tolkningarna med 
en viss osäkerhet. 

Människobenen i Skedemosse hittades utspridda över hela det 
undersökta området i mossen och låg blandade med de andra 
fynden. Endast i ett par tillfällen har det gått att pussla ihop nå-
got så när kompletta skelett, de flesta individer består endast av 
några få ben. Dock menar Gejvall att de flesta ben från en kon-
centration härstammar från samma individ och att människo-
benen till skillnad från djurbensmaterialet inte visar på något 
särskilt urval utan att alla delar av kroppen finns representerade. 
Detta tyder enligt Gejvall på att det var hela kroppar som sänktes 
i vattnet (Gejvall 1968: 223 ff.). 

Att säga att alla delar av kroppen är representerade är dock en 
aning djärvt om man betänker att till exempel Individ 1 endast 
består av en bit av ett pannben (os frontale) samt det första benet 
i höger ringfinger. Dock saknas även spår av styckning och man 
vet att under historiens lopp åtskilliga ben tagits upp ur mossen 
och bränts av lokalbefolkningen. Det går därför inte heller att 
säga att Individ 1 inte var en fullständig kropp när han lades ned 
i mossen (Gejvall 1968: 226). 

Gejvall anger inte hur han genomfört sin beräkning för minsta 
antal individer, men kommer fram till att det i Skedemosse finns 
minst 38 individer men möjligen ännu fler (Gejvall 1968: 223). 
Som synes av tabell 6 är 15 av de 38 individerna bedömda som 
män, och ytterligare 5 som troliga män. 5 individer är bedömda 
som kvinnor och 4 troliga kvinnor och 9 individer har inte gått 
att könsbedöma. Av dessa 9 är 3 subadulta och 5 barn. 4 av bar-
nen kan dessutom klassificeras som spädbarn.

Gejvall säger, som nämnts, mycket litet om eventuella pato-
logier på benen. Han nämner bara att individerna nr 5 och 16 
(vilka Gejvall i brödtexten kallar 4 och 15, trots att det av listan 
över benelement framgår att kraniet F 346 hör till individ 5 med-
an kraniet F 19 290 inte kan tillhöra individ 15 eftersom denna 
är en kvinna) har dödliga skador på kranierna och att individ 
5 uppvisar kraftiga skador på tre bröstkotor (Gejvall 1968: 224 
f.). Om man går in i listan över benelement hittar man dock fler 
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spår av våld, men Gejvall säger ofta inget 
om huruvida detta åsamkats individerna i 
livet, om skadorna varit dödliga eller om 
de uppkommit under tiden i mossen. Dess-
utom är det, som sagt, ofta svårt att i listan 
avgöra om ett ben med ett visst fyndnum-
mer verkligen hör till en viss individ eller 
om detta inte gått att avgöra. När jag nedan 
refererar de olika skadorna anger jag där-
för benets art, fyndnummer och den indi-
vid jag bedömt att det hör till. 

Individ 5, F 346, har på sitt högra tinning-
ben spår av ett dödande hugg som givits 
honom snett bakifrån med ett föremål 
med rak egg. Han har också skador på 
ländkotorna II, III och IV som antingen 
har uppstått genom tung belastning av 
ryggraden eller genom en skada. Eftersom 
individ 5 är en ung man i 18-årsåldern 
förefaller det dock troligare att det skett 
genom en skada.

Individ 14, fyndnummer saknas på en 
lårbensdiafys som hittades på fält 1:10 A. 
Detta högra lårben uppvisar dock på själva 
diafysen, det vill säga mittdelen av rörbe-
net, snittspår. Detta är särskilt intressant 
eftersom lårbenet hör till en Infans II eller 
subadult individ.

Individ 16, F 19 290, har fått ett död-
ligt slag med ett trubbigt föremål på höger 
hjässben.

Individ 26, F 392, tre fragment av 
hjässben. Gejvall skriver att de uppvisar 
”Schnittspuren von einem Hieb” (Gejvall 
1968: 230). I mitt tycke är det en viss skill-
nad mellan huggspår och snittspår, men jag 
kan inte bedöma vilket som är det riktiga.

Individ 28, F 601, har snittspår på diafy-
sen av vänster tibia, det vill säga mitt på 
skenbenet.

Individ 30, F805 (27 121), har huggspår 
på båda överarmarna.

Individ 31, F 419, har på ett av de bevara-
de fragmenten av sitt vänstra skenben spår 
av en läkt stickskada.

Individ 33, F1058, har på sin högra lår-
bensdiafys gnagspår och ändarna är av-
slagna. Tyvärr framgår inte om benändar-
na slagits av med flit eller om de försvunnit 
under senare tiders plöjning. 

I beaktande av hur kringrört och fragmen-
tariskt Skedemossematerialet är, förefaller 
detta ändå vara en tämligen hög andel av skador, och dessa 
skador återfinns på både kvinnor, män och barn. I väntan på en 
noggrannare osteologisk rapport går det dessvärre inte att avgöra 
om dessa hugg- och snittspår åstadkommits av den forntida be-
folkningen, och i så fall hur nära dödens inträdande detta skedde, 
eller om de uppkommit under olika tafonomiska processer. Det 
enda som är säkert är att F 1058, för att bli gnagt av hundar måste 
ha befunnit sig ovanför vattnet en tid i tämligen färskt tillstånd, 

eftersom hundar inte lockas nämnvärt av gamla märglösa ben. 
I samband med Ulf Erik Hagbergs bearbetning av fynden 

från Skedemosse C14-daterades en människa och i början av 
2000-talet lät Tim G. S. Olsson göra fler C14-dateringar av 
människobensmaterialet från Skedemosse vid ett laboratorium i 
Poznan (Olsson 2009). De C14-daterade människorna finns re-
dovisade i tabell 8, på nästa sida, och deras spridning i mossen 
syns på karta D. 

Tabell 7. Människobenen från Skedemosse,                
sammanställda som individer. 
Individ 1 F 241 ♂?, Adult, medelålders
Individ 2 F 1003, 1020, 1036 ♀?, Adult, högst i 30årsåldern
Individ 3 F 980 ?, ung eller subaldult
möjligen samma
Individ 4 F 215 ?, ung eller subaldult
Individ 5 F 346 (SHM 26 239) ♂, subadult, 17-18 år
Individ 6 F 347 ♀?, Adult
Individ 7 F 345 ♂, Adult, 30-årsåldern
Individ 8 F 202, 207, 211 (178?) ♂, Adult, 20-25  år
Individ 9 F 171 ♂?, troligen äldre
Individ 10 F 203 ♀?, Adult, 30-årsåldern
Individ 11 F 319, 331, 227, 315 Infans, nyfödd till 3 månader
Individ 12 F 323, 23 474, 1, 34 ♀, Adult, 60-årsåldern
Individ 13 F 509 ♀, Adult, 30-årsåldern
Individ 14 F 31, +fält 1:10A utan nr. Infans II eller subaldult
Individ 15 F 689 ♀, Adult, 50-årsåldern
Individ 16 F 19 290 (fält 1:14), (57?) ♂, Adult, 45-55 år
Individ 17 F 104 Litet barn
Individ 18 F 99, 547 (26 732), 117 ♂, Adult, trol. under medelålder
Individ 19 F 98 Nyfödd eller mycket litet barn
Individ 20 F 1087 ♂?, Adult
Individ 21 F 708 ♂, Adult
Individ 22 F 649 ♂, Adult
Individ 23 F 720 (fält1:12 väst) ?, subadult
Individ 24 F 724 (fält 1:5A II) ♂?, Adult
Individ 25 F 114, 1092,

1098, 1099, 1084, 1085 ♂?, Adult el. subadult, 20-årsåldern
Individ 26 F 386, 391, 392, 394, 

396, 397, 398 ♀, Adult, 40-50 år
Individ 27 F 371, 382 ♂, Adult, 30-40 år
Individ 28 F 601 ♂, Adult
Individ 29 F 380, 626, 604, 404, 421 ♀?, Adult, 30-årsåldern
Individ 30 F 805 (27 121), 808,

968, 621 ♂, Adult, 60-årsåldern
Individ 31 F 419, 593, ♂, Adult, trol. under medelåldern
Individ 32 F 593 Nyfödd eller foster
Individ 33 F 1057, 1058 ♂, Adult, trol. 20-årsåldern
Individ 34 F 1068, 1069 ♂, subaldult, under 18 år
Individ 35 F 18 797 ?, Adult, trol. under medelålder
Individ 36 F 18 797:1 ♂, Adult, trol. Senilis
Individ 37 F 19 855 ♀, Adult, 60-årsåldern
Individ 38 F 19 855 ♂, Adult, 60-årsåldern
? F 339, 726, 975 ben som ej kunnat bestämmas till 

en bestämd individ
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Dateringarna fördelar sig på två större kronologiska grupper 
och två isolerade datum. Den första gruppen är förromersk och 
består av individerna 2, 11, 15 och 26.

Individ 2 är högst i trettioårsåldern och troligen kvinna. Pro-
vet togs från vänster underkäke, F 1036, och gav dateringen 
2110±35 BP, 182-60 cal BC (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5; 
min kalibrering OxCal 4.1). Hon hittades på fält 1:2 B, en yta 
som mestadels gav fynd av djuroffer samt en av de fiskekatsor 
som daterats till äldre bronsålder. Hennes underkäke hittades 
efter avslutad plöjning (Hagberg 1967a: 25 ff).

Individ 11 är ett spädbarn, som kan ha varit nyfött och som 
högst blivit tre månader gammalt. Detta upptar fyra fyndposter 
F 319, 331, 277 och 315 och består av två revben, del av ett tin-
ningben, ett vänster lårben, vänster underkäke, bitar av skallta-
ket, delar av ryggkotor, vänster skulderblad, båda överarmarna 
och en underarm och ett skenben (Gejvall 1968: 228). Det före-
faller alltså som om ett helt barn lagts ned i mossen. C14-provet 
togs från en bit av skalltaket, F 315 och gav dateringen 2130±30 
BP, 203-107 cal BC (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5).

Detta spädbarn hittades på fält 1:10 A, det berömda ”field of 
gold”, där fynden av ormhuvudringar och praktfulla cingulum-
bälten gjordes. Ett kranium från en äldre hingst, F 319, har sam-
ma fyndnummer som ett av spädbarnets revben så man kan an-
taga att de låg tätt intill varandra vid x 526 y 299. Detta fynd 
gjordes dock ca 5 meter norr om F 277 (Hagberg 1967a: 81, App. 
V) som gjordes endast en halv meter ifrån ormhuvudringen F 
270. F 277 utgjordes av en stor kvantitet ben, spridda över en 
yta på ca 10 kvadratmeter. Benen låg mycket tätt och praktiskt 
taget ovanpå varandra, inbäddade i 15 cm tjock detritusgyttja. 
Runda vita stenar hittades bland benen. Bland föremålsfynden 
från området kan nämnas två bärnstenspärlor F 282 och 285, ett 
eldskadat silverfragment F 286 och en spjutspets med silvernit F 
276 (Hagberg 1967a: 37 f). I fyndlistan anges att F 277 i övrigt 
bestod av mycket ben från får och lamm (LF).

Individ 15 är en kvinna i femtioårsåldern representerad endast 
i två fyndposter, F 681 en tand, och F 689 en fragmentarisk un-
derkäke, delar av överarmarna, några revbensfragment och ett 
handlovsben från höger hand (Gejvall 1968: 228 f.). C14-provet 
kommer från F 689 och gav resultatet 2250±35 BP, 387-231 cal 
BC (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5). Båda fyndposterna hitta-

des på fält 1:5 A väster om kanalen, ca 20 m ifrån varandra i det 
övre odlade lagret av mossen (LF), och det går alltså inte att sluta 
sig till den exakta platsen för den ursprungliga deponeringen.

Individ 26 är också en kvinna 40-50 år gammal. En ganska 
stor del av hennes skelett hittades och består av fyndposterna 
F 386, 391,392, 294, 396, 397 och 398. Detta motsvarar höger 
underarm, fragment av höftben, lårben, underkäke, skallben, en 
knäskål, några tänder och ett fingerben från vänster hand (Gej-
vall 1968: 230). C14-provet togs från F 396, bitar av underkäken, 
och gav resultatet 2085±30 BP, 161-53 cal BC (Olsson 2009 :12 
ff., Tab. 1, Fig. 5).

Närvaron av småben som fingrar och knäskål, som dessutom 
sitter ganska långt ifrån varandra styrker Gejvalls antagande att 
det var hela kroppar som lades ned i mossen. Särskilt intressant 
är också att individ 26 är en av dem som uppvisar spår av våld 
i form av hugg- eller snittspår på tinningbenet. Hon hittades på 
fält 1:5 A, men en bit utanför utgrävningsytan. Detta område var 
mycket stört av odling, och föremål och ben låg omrörda i ett 
10-15 cm tjockt lager av kalkgyttja och torv. Kvinnans ben var 
därför spridda över flera kvadratmeter och hittades tillsammans 
med djurben, ett bältebeslag av brons och järnfragment. Delar 
av 1:5 A grävdes ut redan 1928 av Ture J. Arne, och även vid se-
kelskiftet 1900 hade en del lösfunna föremål härifrån skickats in 
till Historiska muséet. Vid plöjning 1926 kom också fram vapen 
och ben som har SHM-numret 18197. Dessa föremål förefaller 
vara folkvandringstida.

Den andra, och största, gruppen av daterade människor härrör 
ifrån vendeltiden. Det är individerna 6, 7, 8, 12, 18, 23 och 30.

Individ 6 är troligen en kvinna och hennes ålder kan bara be-
stämmas som vuxen. Fyndposten F 347 innehåller en vänster 
underkäke, delar av höger skenben och vadben, höger hälben 
och en lös hörntand (Gejvall 1968: 227). C14-dateringen gav ål-
dern 1295±30 BP, 670-767 cal AD (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, 
Fig. 5). F 347 hittades på fält 1:10 A, men väster om dränerings-
kanalen i ett område som inte grävdes ut. Benen måste alltså ha 
dykt upp i en plogfåra. Inga andra föremål hittades i närheten. 

Individ 7 är en man i trettioårsåldern. Han är representerad av 
F 345, ett pannben och ett skadat nackben, delar av hjässben och 
tinningben samt mittdelen av höger överarm och en bit av vän-
ster underarm (Gejvall 1968: 227). Han dateras till 1280±30 BP, 
680-770 cal AD (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5). Även han är 

Tabell 8. C14-daterade människor från Skedemosse. 
Fyndnummer Laboratorienr. Individnummer C14-ålder BP Kalibrerad kalenderålder 1σ Fakta om individen
F 315 11 2130±30 BP 203-105 calBC Nyfödd - 3 mån.
F 23474 12 1450±30 BP 592-643 calAD ♀ 60-årsåldern
F 689 15 2250±35 BP 387-231calBC ♀ 50-årsåldern
F 26732/547 18 1355±30 BP 648-678 calAD ♂ under medelålder
F 1036 2 2110±35 BP 182-60 calBC ♀? Högst 30-årsåldern
F 720 23 1325±30 BP 656-764 calAD subadult, ej könsbest.
F 396 26 2085±30 BP 161-53 calBC ♀ 40-50 år, huggsår på hjässben
F 382 27 1815±30 BP 139-238 calAD ♂ 30-40 år
F 621 30 1405±30 BP 620-657 calAD ♂ 60-årsåldern, hugg på överarmar
F 19855 37 995±30 BP 994-1118 calAD ♀ 60-årsåldern
F 347 6 1295±30 BP 670-767 calAD ♀? Adult
F 345 7 1280±30 BP 680-770 calAD ♂ 30-årsåldern
F 207 8 1265±30 BP 689-772 calAD ♂ 20-25 år
F 805/27121 St-1971 30 1420±65 BP 572-663 calAD ♂ samma som F 621

OxCal 4.1
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hittad på 1:10 A, väster om kanalen, ca 20 meter söder om indi-
vid 6. Liksom denna måste han ha blivit upptäckt vid plöjning 
(Hagberg 1967a: 227). Olyckligtvis finns inte F 345 med i den lö-
pande fyndförteckningen (ATA) men den finns med i Hagbergs 
trycktslista över benfynden (Hagberg 1967a: 81).

Individ 8 är också en man, i 20-25-årsåldern. Han består av 
F 202, mittdelen av ett lårben och F 207, högra delen av en un-
derkäke samt F 211, en bit av ett revben. I summeringen av in-
dividens ålder och kön anger Gejvall även F 178 som en del.  
F 178 finns dock inte med i beskrivningen av enskilda ben (Gej-
vall 1968: 277), och under denna fyndpost i den löpande fynd-
förteckningen (ATA), anges inga ben av människor. I Hagbergs 
tryckta lista finns den inte med (Hagberg 1967a: 81). Det är där-
för ovisst vad detta fyndnummer syftar på.

C14-dateringen gav resultatet 1265±30 BP, 689-772 cal AD 
(Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5).    Individ 8 hittades på den 
norra delen av utgrävningsytan ”guldfältet” på fält 1:10 A. Un-
der F 202 anges också häst- och nötkreatursben samt en frag-
mentarisk sköldbuckla av järn (LF). 

Individ 12 är en kvinna i sextioårsåldern. Hon är represente-
rad av F 34, 323 och 334, revbensfragment, F 1, en ryggkota, 
revbensfragment, ett fingerben och delar av kraniet som passar 
ihop med kraniedelarna i F 23474 (Gejvall 1968: 228). Detta sista 
nummer anger att kraniet ifråga hittades under en efterunder-
sökning 1945 då skelettdelar anträffats vid plöjning (Hagberg 
1967a: 51; SHM 23474 översiktskatalog). Detta är givetvis viktig 
information eftersom den tyder på att föremålen i mossen inte 
flyttat sig alltför mycket under 1900-talet.    F 23474 C14-datera-
des till 1450±30 BP, 592-643 cal AD (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, 
Fig. 5). Individ 12 hittades i södra änden av utgrävningsytan på 
”guldfältet” 1:10 A, tillsammans med ben av hästar, ca 5 meter 
ifrån en av ormhuvudringarna (Hagberg 1967a App. V).

Individ 18 är en vuxen man, troligen under medelåldern. Han 
är representerad av F 99 ett ben från höger fot, F 117 en hörn-
tand och F 547 ett fragmentariskt pannben (Gejvall 1968: 229). 
F 547 C14-daterades till 1355±30 BP, 648-678 cal AD (Olsson 
2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5). Alla delar av individ 18 hittades vid 
plöjning av fält 1:14 tillsammans med djurben.

Individ 23 är en subadult, alltså en tonåring, av okänt kön. Den 
består av F 720, en del av ett skenben (Gejvall 1968: 229) och 
C14 daterades till 1325±30 BP, 656-764 cal AD (Olsson 2009 :12 
ff., Tab. 1, Fig. 5). F 720 hittades på fält 1:12, väster om dräne-
ringskanalen, och inga koordinater finns angivna (LF).

Individ 30 är en man i sextioårsåldern. Stora delar av skelettet 
har återfunnits: F 621 kraniefragment och fingerben, F 968 över-
delen av ett skenben, F 808 en del av vänster skulderblad, en del 
av en ländkota och en del av korsbenet samt ben från höger hand 
och vänster fot, samt F 805 tänder, ben från ansiktet, revbens-
fragment, kotor, delar av båda skulderbladen, båda nyckelbenen, 
båda överarmarna och underarmarna med delar av händerna, 
delar av bäckenet, vänster lårben och knäskål, skenben och vad-
ben från båda benen samt delar av fötterna (Gejvall 1968: 231). 
Särskilt intressant är emellertid att Gejvall noterar att överarms-
benen båda har spår av huggskador (Gejvall 1968: 229). Denne 
man C14-daterades redan på 1960-talet. Provet togs från hans 
lårben och gav dateringen 1420±65 BP (St-1971, Hagberg 1967: 
91). Efter kalibrering ger detta kalenderåldern 572-663 cal AD 
(kalibrerat OxCal v. 4.1). En ny C14-datering har gjorts på kra-
niefragment från F 621 och gav resultatet 1405±30 BP, 620-657 
cal AD (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5). Den nya dateringen 
stämmer alltså tämligen väl överens med den gamla. Individ 30 
hittades på utgrävningsytan på fält 1:5 C, väster om kanalen, en 

mycket fyndrik utgrävningsyta med rester av både vapen, djur 
och andra människor. I närheten hittades ben av häst, nöt, får 
och rådjur samt bronsbeslag (LF). Inom benkoncentrationen F 
805 hittades också F 816, en rund doppsko av brons av samma 
typ som F 800, och alltså daterad till äldre romersk järnålder 
(Hagberg 1967a: 46; LF).

Det är alltså uppenbart att nedläggningar från helt olika tider 
blandats i denna del av mossen, och att rumslig närhet inte alls 
behöver betyda närhet i tid.

De två avvikande dateringarna, individerna 27 och 37, är inte 
samtida med varandra.

Individ 27 är en vuxen man, 30-40 år gammal. Han består av F 
371 delar av vänster underkäke, revben, bröstkotor, båda under-
armarna, delar av höger hand och delar av bäckenet, och F 382 
delar av höger underkäke som passar ihop med vänsterdelen i F 
371 (Gejvall 1968: 230 f.). F 382 har C14-daterats till 1815±30 
BP, 139-238 cal AD (Olsson 2009 :12 ff., Tab. 1, Fig. 5).

Individ 27 hittades vid plöjning på fält 1:5 A, väster om kana-
len (LF). I detta område finns vapenoffer som dateras till 200-ta-
let e. Kr. och mannen skulle alltså kunna vara samtida med des-
sa. De föremål som lämnades in till Historiska museet 1926 och 
som måste härstamma från ungefär samma område som individ 
27 verkar emellertid vara folkvandringstida och alltså yngre än 
han.

Individ 37 är en kvinna i sextioårsåldern. Hon representeras 
av F 19855, ett kranium som saknar underkäke och ansiktsbe-
nen under ögonen. Det är ganska litet och gracilt (Gejvall 1968: 
232).  Fyndnumret F 19855 syftar på SHM 19855. Calvariet hit-
tades alltså inte vid Hagbergs utgrävning utan av Ture J. Ar-
ne under någon av hans utgrävningar 1928 och 1930. Det finns 
därför fler fynd med samma inventarienummer, och det är inte 
längre helt säkert vilka av dessa som kommer från fält 1:5 A 
väster om kanalen och vilka som kommer från 1:14. Isolerade 
fynd gick enligt Hagberg att lokalisera till fält 1:5 A väst, genom 
att jämföra en del nummer på fyndaskarna i Historiska museets 
magasin med en gammal karta (Hagberg 1967a: 41 ff.). Jag har 
inte lyckats återfinna denna karta. På sin plan över mänskliga 
skelettfynd placerar dock Nils-Gustaf Gejvall ut F 19855 på fält 
1:5 A öster om kanalen (Gejvall 1968: 236). Vad han har för be-
lägg för detta redovisar han inte, och jag kan inte avgöra om han 
haft tillgång till den försvunna kartan från Arnes grävningar el-
ler om han helt enkelt blandat ihop öst och väst. I brist på någon 
annan information har jag ändå valt att tro på denna placering, i 
synnerhet som de enda andra C14-dateringar som är så sena (F 
110 och F 666, se tabell 1) också kommer från den östra delen 
av mossen.

Individ 37 har C14-daterats till 995±30 BP, 994-1118 cal AD 
(Olsson 2009: 12 ff., Tab. 1, Fig. 5). Detta är ett förvånansvärt 
sent datum i sammanhanget, men det stöds av att de två yngsta 
dateringarna av häst också kommer ifrån detta område.

7: 9 Avslutande diskussion
Om man slutligen försöker att betrakta människorna i Skede-
mosse i ljuset av alla dessa andra fynd av människor i våtmarker 
finns det både likheter och skillnader. Två kvinnor, en trolig 
kvinna och ett spädbarn är från förromersk järnålder och en 
enda man är från tiden mellan 1 och 500 e. Kr. Från tiden mel-
lan 500 och 1000 e. Kr. är fyra män, en trolig kvinna och en 
obestämd individ. Slutligen är en kvinna från 1000-talet e. Kr. 
Könsfördelningen över tid stämmer alltså med förhållandena i 
övriga norra Europa i och med att flest kvinnor kommer från 
förromersk järnålder och flest män från tiden efter Kristi fö-



90 Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Anne Monikander 2010

delse. Bara två av de C14-daterade individerna från Skedemosse 
uppvisar spår av skador, en kvinna från förromersk järnålder 
och en man från vendeltid. Även här följer offren på Öland 
alltså något så när tendenserna i norra Europa. Däremot kan 
man undra varför det i Nordeuropa återfinns flest kvinnliga 
mosslik från nuvarande danskt område och flest manliga från 
nuvarande tyskt och varför deponeringen skiljer sig så över tid. 
Det finns inte så många C14-daterade mosslik från nuvarande 
Nederländerna och av dem är majoriteten män från tiden före 
Kristi födelse. Man skulle kunna fråga sig om seden att begrava 
människor i våtmarker spritts från nordväst så att den uppstått 
på Jylland under förromersk jänrålder? Detta motsägs ju dock av 
fynden från det i sammanhanget sydliga Oberdorla där åtmins-
tone en del människor verkar vara så tidiga som Hallstatt- och 
La Tène-perioderna. I det östliga Levänluhta har å andra sidan 
fynden givits en relativt sen datering, från folkvandringstid och 
vendeltid. Detta baseras dock på de upphittade föremålen. Två 
av de tre C14-dateringar som finns hamnar i förromersk järnål-
der vilket, jämfört med övriga Europa stämmer bättre, eftersom 
majoriteten av människorna är kvinnor och barn.

Ett problem är den arkeologiska ovanan att dela upp männis-
kor i våtmarker efter hur de är bevarade, eller möjligen efter om 
de är isolerade fynd eller hittade i grupp. Det skulle vara myck-
et mer fruktbart att studera dem med utgångspunkt från om de 
hittats tillsammans med föremål och djurben som skulle kunna 
betraktas som offermateria. Även om man betraktar dem som 
människor som blivit begravda måste man ändå konstatera att 
det är en ovanlig begravningsform. De flesta människor från 
järnåldern har inte begravts i våtmarker och det måste ha fun-
nits ett särskilt skäl till att just dessa människor efter sin död be-
handlades på ett avvikande sätt. 

Det relativt höga antal av mossmänniskor som ändå uppvisar 
spår av våld har lett till en teori om att de är individer som li-
dit en ond, bråd död, antingen genom våld eller genom en sjuk-
dom som verkat plötslig eller onormal i deras efterlevandes ögon 
(Ravn 2008 opubl.41 ff.). Den stora mängden våtmarksfunna 
kvinnor under förromersk järnålder skulle då exempelvis kunna 
vara barnsängskvinnor, som inte kunde begravas på traditionellt 
sätt. Liksom teorin om att mossliken är ”till kroppen skändliga”, 
dvs. handikappade, förutsätter detta dock att kvinnor som dött 
i barnsäng eller på något annat våldsamt sätt inte kunde begra-
vas på vanligt sätt, och för detta finns inga belägg. Teorin om 
att det var dödssättet som var det avgörande för att bli begravd 
i en mosse måste ifrågasättas så länge man hittar samtida gra-
var med människor som ser ut att ha ha samma slags skador och 
sålunda kan ha lidit bråddöd. Samtidigt har den ett visst stöd av 
att våtmarken verkar ha setts som ett lämpligt ställe att oskadlig-
göra sådant som ansågs kraftfullt och farligt. Närvaron av knyt-
nävsstora, vita stenar som kan tolkas som offerkast i många av 
mossarna är ännu ett indicium som stöder denna teori, men den 
räcker inte som förklaring. I vissa fall kan det säkert vara så att 
dödssättet spelat in, men mossmänniskorna måste även ha gjort 
eller varit något speciellt medan de levde eftersom det krävdes 
sådan behandling sedan de dött. Detta behöver inte innebära att 
de var fattiga eller slavar, som det ibland spekulerats i. Många av 
deras skador är av sådan art att man inte kan avgöra om de va-
rit dödliga, eller om de tillfogats en redan död. Förekomsten av 
isolerade kroppsdelar, som uppenbarligen avsiktligt avlägsnats 
från resten av kroppen måste också tas med i beräkningarna. De 
flesta av dessa har klädrester, fötterna har skor och ibland strum-
por, huvudena är svepta i skinnkappor. I stort har de behandlats 
som om de varit en hel individ.

När det gäller de människor som hittas tillsammans med olika 
typer av offer måste man ställa frågan om inte de också är of-
fer. Deras i vissa fall dödliga skador skulle kunna tyda på detta. 
Samtidigt stöder de andra offrade föremålen en sådan hypotes, 
eftersom det verkar osannolikt med begravningar på en plats 
som annars är ägnad åt offerritualer. Snarare bör man se en ”be-
gravning” på en sådan plats som en särskild form av offer, oav-
sett om den offrade individen redan var död eller dödades i sam-
band med nedläggningen. Frågan om de mossfunna människor-
na med dödliga skador blivit dödade i avsikt att kunna sänkas 
i en våtmark eller inte, har ännu inte kunnat besvaras. Kanske 
är det inte heller möjligt att göra det, men en möjlig väg att gå 
kunde vara att istället för att ägna ytterligare studier åt de redan 
så välundersökta mossliken med mjukdelar försöka studera de 
mängder av skelett som hittats i våtmarker och försöka se vilka 
mönster som går att urskilja bland dem.

Oavsett hur man tolkar dem, har de människor som hittas i 
våtmarker det gemensamt att de hamnat där genom andra män-
niskors försorg. Om man bortser från de undantag som möjligen 
skulle ha betraktats som brottsoffer även av sin samtid, måste 
man konstatera att mossliken förefaller vara människor som av 
någon anledning betraktats som så avvikande av det samhälle 
de levde i att det korrekta sättet att behandla dem var att avlägsna 
dem till och med från gemenskapen med andra döda.

Många verkar skygga för den bild de våtmarksfunna männis-
korna ger av det samhälle de levde i. Särskilt tydligt är detta när 
de mossfunna människorna är barn. Om det femåriga barnet i 
Röekillorna säger Ulrich Møhl att det antagligen hamnat i våt-
marken genom en senare olyckshändelse (Møhl 1997: 127). I Le-
vänluhtas fall anförs det stora antalet barn som ett argument för 
att det inte kan röra sig om ett offer (Formisto 1993: 186). Jag kan 
bara anta att dylika uttalanden beror på att tanken på att döda 
barn och sänka dem i en våtmark är ännu mer ohyggligt i dagens 
samhälle än tanken på att behandla vuxna på detta sätt. 

Det verkar dock vara signifikant att det av alla barn i min lista 
på C14-daterade våtmarksmänniskor bara är Kayhausen 1922 
som bär spår av våld. Av de icke daterade barnen i Skedemosse 
är det bara individ 14 som har snittspår mitt på lårbenet, men 
frågan är ju om denna skada åsamkades när individen fortfa-
rande var i livet. Endast i Oberdorla har några barn skador som 
skulle kunna vara dödliga, men de beskrivs som perimortala, 
och skulle alltså lika gärna ha åstadkommits omedelbart efter 
dödens inträde. Så kanske var idén att sänka barn i offermos-
sar ohygglig även i förhistorien. Detta är dock något som kräver 
noggrannare studier.

Under den långa tid då människor deponerades i våtmarker 
genomgick samhället naturligtvis stora förändringar. Den för-
romerska järnålderns samhälle var inte det samma som den ro-
merska järnålderns. Särskilt det som med ett modernt begrepp 
kallas den religiösa sfären förändrades antagligen kontinuerligt 
ända fram till kristnandet, även om vi är vana vid att se hedendo-
men som det trosbruk som i fixerats i Eddorna. Människors lev-
nadsmönster ändrades också från att under förromersk järnålder 
ha varit ett ättesamhälle där det viktigaste var vem man var släkt 
med till att under folkvandingstiden mer och mer bli ett samhälle 
där det viktigaste var vilken storman man valde att slå följe med 
- naturligtvis under förutsättning att man var en friboren man.

Genomgående för denna långa tid tycks emellertid vara att 
människors liv var hårt och våldsamt. Av de kroppar som upp-
täckts i våtmarker har vi lärt oss att det var vanligt med åter-
kommande svältperioder, att den vardagliga kosten för många 
var enkel och ganska trist, att människor redan i trettioårsåldern 
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drabbades av reumatiska sjukdomar, vilka förmodligen hade sin 
grund i hårt arbete och dåliga bostadsförhållanden. 

Genom vapenoffren vet vi att det ofta var ofred, och från mo-
dern tid vet vi att samhällen där många människor traumatise-
rats av krigshandlingar är våldsammare även i fredstid. Från se-
nare källor, som isländska sagor och lagtexter vet vi att männis-
kor delades in i trälar och fria och att våldet var sanktionerat som 
en oomstridd beståndsdel i hur människor förhöll sig till varan-
dra. Återigen kan man naturligtvis inte säga att detta var förhål-
landet alltid och i alla delar av norra Europa, eller att alla män-
niskor som levde under järnåldern var grymma eller känslolösa, 
men hårt och våldsamt är begrepp som verkar kunna appliceras 
var än man väljer att se närmare på någonting.

Ett sådant samhälle måste ha skapat ett behov hos folk att 
hitta något som var säkert och beständigt och samtidigt kunde 
hjälpa dem att hantera och skydda sig emot tillvarons nyckfull-
het. Här kan olika trosföreställning kring våtmarker ha spelat 
en viktig roll.

Det förefaller mig som om våtmarkerna var ett slags mental 
symbol för det osäkra i tillvaron, det okända Andra som man 
måste relatera till. På detta sätt kunde de fungera både som mot-
tagare av offer och ett sätt att binda och neutralisera det okända 
eller oönskade.

Jag tror visserligen att det är omöjligt att formulera en generell 
teori som föklarar alla våtmarksfunna människolämningar. Om 
jag ändå skulle försöka, skulle jag ta som min utgångspunkt att 
många av dem tycks ha lidit en bråd död och att de, även i de fall 
de inte gjort det, verkar ha gjort något i livet eller haft något sär-
drag som kvalificerade dem till specialbehandling efter döden. 
Det går inte att säga att somliga mosslik blivit offrade och andra 
inte. Avsikten med att de placerats i just våtmarker tror jag har 
flera orsaker som hänger ihop med varandra och som har sin 
grund i hur man såg på våtmarkerna. Dylika är som jag visat ti-
digare liminala trakter, ”matter out of place” (Douglas 1966:41), 
och hemvist för mäktiga krafter som kunde både hjälpa och ska-
da. Antagligen var människor i förhistorien medvetna om att 
högmossar hade konserverande egenskaper, men än viktigare 
var att de verkar ha sett alla typer av våtmarker som en plats med 
förmåga att binda och neutralisera farligheter.

I många av våtmarkerna finns vita stenar som verkar ha kas-
tats ut från stranden. Dessa har sin motsvarighet (och möjliga 
fortsättning) i den sentida traditionen med offerkast, dit man 
slungade stenar eller kvistar för att avvärja ont eller försäkra sig 
om lycka. I vissa fall har kasten skett för att hindra en person 
som lidit ond, bråd död på platsen att gå igen.

Att placera somliga döda(de) människor i våtmarker verkar ha 
fungerat som ett sätt att binda dem där och försäkra sig om att 
de inte kunde skada samhällets övriga medlemmar, vare sig le-
vande eller döda. Kanske är de människor vars kvarlevor hittas 
i mossar sådana som på något sätt gjort sig skyldiga till ergi, om 
man tolkar detta begrepp som att det betyder någon som satt sig 
emot tingens naturliga ordning. En sådan individ hörde hemma 
i de onaturliga mossarna.

7: 10 Sammanfattning
I detta kapitel börjar jag med att diskutera vad jag ser som problem 
i forskningen kring mosslik. Det är främst vanan att dela in dem 
i lik med och utan mjukdelar samt försöken att hitta en enda för-
klaring till varför människor hamnat i våtmarker som är aktuell i 
alla tider och över hela det område där mosslik påträffas.

Därefter uppställer jag en tabell över sådana mosslik som C14-
daterats och vars dateringar publicerats på ett korrekt sätt. Jag 

har försökt se om det går att urskilja grupperingar, mönster som 
visar att människor behandlats olika beroende på kön, ålder och 
var och när de lagts i en våtmark. Det går att urskilja en del ten-
denser, till exempel förefaller fler kvinnor att deponeras i våt-
marker under förromersk järnålder och fler män efter Kristi fö-
delse.

Därefter går jag mer i detalj in på några platser med rester av 
människor, förutom Skedemosse Oberdorla i Thüringen och Le-
vänluhta och Käldamäki i Finland. Jag tar även upp några min-
dre kända fynd av människoben i mossar.

Slutligen diskuterar jag olika teorier om varför människor de-
ponerats i våtmarker under förhistorien. Som sagts tror jag inte 
att det går att hitta en förklaring som gäller för alla. En del moss-
lik kan antagligen ha offrats, andra verkar vara rester av förhis-
toriska brottsoffer. Många förefaller dock vara begravda, men 
detta kan inte ha varit den normala begravningsseden. Dessa 
människor måste ha gjort eller varit något i livet, som kvalifice-
rade dem för att sänkas i en våtmark, åtskilda från gemenskapen 
med samhällets övriga döda.
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Skedemosse har grävts ut i flera omgångar, från 1920-talet 
och fram till den senaste utgrävningen som leddes av Ulf Erik 
Hagberg mellan åren 1959 och 1964. Eftersom den forna våt-
marken dränerades på 1800-talet och sedan dess har använts till 
jordbruk är dock det mycket omfattande fyndmaterialet tämli-
gen fragmentariskt och korroderat. Detta gör att det är svårt att 
genomföra detaljerade jämförelser med de bättre bevarade stora 
danska vapenoffren, som Skedemossematerialet annars är helt i 
paritet med.

Det är tydligt att Skedemosse skiljer sig från de danska vapen-
offren på flera viktiga punkter. Till att börja med verkar de mest 
välundersökta danska fynden bestå av ett par, tre stora nedlägg-
ningar, medan föremålen från Skedemosse deponerats vid minst 
sex tillfällen. Vidare är övriga material, det vill säga ben av djur 
och människor, tämligen sparsamt representerade i de danska 
fynden. I Skedemosse däremot skedde depositioner av rester av 
djur och människor inte bara under perioden med vapenoffer 
utan även under åtminstone 400 år före och 500 år efter dessa.  

I traditionell arkeologisk forskning har man gjort skillnad mel-
lan nedläggningarna av vapen, de så kallade ”krigsbytesoffren”, 
och så kallade ”fruktbarhetsoffer”, vilka innefattar i stort sett 
alla typer av material utom vapen. Denna uppdelning förefaller 
emellertid vara en sentida artificiell konstruktion, som inte har 
något att göra med hur de människor som utförde nedläggning-
arna faktiskt tänkte omkring dem. 

Frågan vad ”krigsbytesoffer” respektive ”fruktbarhetsoffer” 
egentligen betyder och hur de förhåller sig till varandra har varit 
central under detta avhandlingsarbete.  Skedemosse med sin ex-
tremt långa brukningstid och sina olika kategorier av fynd måste 
betraktas som särskilt lämpligt för att studera denna fråga. 

Forskningen kring de danska vapenofferfynden har inriktats 
på bestämning och datering av föremålen. Jørgen Ilkjær har ge-
nom noggranna jämförelser med gravmaterial från hela Skan-
dinavien lyckats spåra ursprunget hos olika vapentyper som 
deponerats i Illerup Ådal. Med hjälp av bl. a. fördelningen av 
föremål av ädelmetall gentemot sådana av järn har han även för-
sökt bestämma sammansättningen hos den armé som vapnen 
tillhört, förenklat uttryckt alltså hur många beridna ledare som 
hade vapen med silverdetaljer det gick på hur många fotsoldater 
med remändebeslag av järn. Ilkjærs undersökningar är välun-
derbyggda och genomförda på ett vetenskapligt sätt, men dess-
värre har de använts på ett ganska endimensionellt sätt i olika 
översiktsverk, och detta har lett till en viss ensidighet i synen på 
våtmarksoffer.  

Nedläggningarna av vapen förklaras med att segrarna efter 
ett slag höll ett tackoffer av de besegrades vapen i sin sedvanliga 
våtmarkshelgedom. Detta är den förklaringsmodell som i slutet 
av 1800-talet lanserades av J. A. A. Worsaae, vilken var den för-
ste som kom kopplade samman vapenofferfynden med antika 
skildringar av germanska och keltiska offerseder. Sedan dess 
har den arkeologiska forskningen genomgått stora förändringar, 
flera paradigmskiften och inte minst har nya fynd möjliggjort 
nya tolkningar. På vapenoffrens område verkar trots detta inte 

mycket ha förändrats. Med undantag för en debatt i mitten av 
1900-talet, ledde utgrävningen och analysen av offren i Illerup 
Ådal till en konfirmering av Worsaaes tolkning.

När Worsaae formulerade sin förklaring talade han om de då 
kända ”fyra stora” vapenoffren, Thorsberg, Kragehul, Nydam 
och Vimose. Sedan dess har åtminstone fyra ”stora” till, Hjort-
spring, Illerup Ådal, Ejsbøl och Skedemosse, samt ett stort antal 
mindre vapenofferfynd upptäckts. Dessa mindre fynd har var 
för sig färre föremål men det är ändå tydligt att de är av samma 
karaktär som de övriga.

Är det alltså rimligt att anta att dessa smärre fynd avsatts efter 
smärre slag? Eller var det så att somliga av segrarna fördrog att 
ta med sig sitt personliga krigsbyte och göra ett mindre omfat-
tande offer på egen hand? Järnåldern förefaller överlag ha varit 
en våldsam tid, och det är därför inte förvånande att hitta spår 
efter krig och oroligheter. Men varför uppstod överhuvudtaget 
seden att offra vapen i våtmarker? Det äldsta vapenoffret av den-
na typ, Hjortspring, är från 300-talet f. Kr. Vid denna tidpunkt 
bestod den vanliga kulten vid våtmarker av deponeringar av djur 
och människor, träföremål och keramikkärl. De äldsta djuroff-
ren från Skedemosse är ungefär samtida med Hjortspring. Man 
ska inte heller glömma att det skedde djuroffer även i samband 
med vapenoffren i Hjortspring eller att platsen redan tidigare 
verkar ha använts till sådana. Hjortspring är dock en isolerad 
företeelse och det dröjer ytterligare ca 500 år innan vapenoffren 
tar fart på allvar. Omkring 200 e. Kr. börjar vapen deponeras i 
våtmarker ungefär samtidigt på flera håll i Nordeuropa och den-
na sedvänja håller i sig i ca 300 år. Därefter upphör de stora sam-
lade nedläggningarna av vapen, även om det förefaller som om 
mindre dylika fortgår ända in i vikingatid, men inte på samma 
platser som tidigare.

Trots att alltså typologi och korologi utvecklats mycket inom 
vapenofferforskningen sedan Worsaaes tid förefaller en lösning 
på frågan om varför man offrade i våtmarker inte närmare. 

Vad beträffar de så kallade fruktbarhetsoffren, det vill säga, 
bl. a. nedläggningar av djur, människor, jordbruksredskap av trä 
och keramikkärl med eller utan innehåll, verkar det inte ha for-
mulerats någon sammanhängande teori, utom att de har skett för 
”god äring”. Varför detta skulle åstadkommas genom att kasta 
en del av jordbruksprodukterna och produktionsmedlen i en sjö, 
har för det mesta förklarats enligt principen do ut des (ge för att 
få). 

Indelningen i två olika offerkategorier ger ibland intrycket att 
vapenoffren skulle tillhöra en härskande krigarklass som höll 
sig med importerade lyxföremål, medan övriga offer härrör från 
en enkel bondebefolkning som i armod framlevde sina isolera-
de liv, opåverkade av krigståg och långväga influenser. Detta 
är givetvis inte riktigt. Under denna tid måste alla människor 
ha varit beroende av jordbruk, likaväl som alla påverkades av 
ofred. Det är därför rimligt att anta att det var samma männis-
kor som genomförde båda dessa ”kategorier” av offer. Det är 
egentligen märkligt att deponeringarna av vapen och krigiska 
föremål kommit att anses som värdefullare än nedläggningar 

Kapitel 8: Skedemosse och 
järnålderns våtmarksoffer. 
Ett försök till syntes
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av djur och jordbruksredskap. Det är givetvis omöjligt att upp-
rätta någon sorts växlingskurs mellan t.ex. ett guldbesatt svärd 
och en ko, men även om svärdet var ett högstatusföremål måste 
även kon ha varit en värdefull ägodel under denna tid. De enklast 
utformade vagnar, årder eller räfsor vars delar offrats, måste re-
presentera någon form av arbetsinsats, liksom keramikkärl med 
födoämnen troligtvis var kännbara att avstå från. Detta är trots 
allt en tid när även personer vars gravar antyder att de tillhör 
en privilegierad samhällsgrupp har spår på skelett och tänder 
som visar att du varit med om återkommande svältperioder un-
der uppväxten. Offren av människor brukar också hänföras till 
”fruktbarhets”-kulten, trots att det finns flera olika uppfattningar 
om hur de ska tolkas (se kap 7).

Det förefaller mig alltså som om den ovan diskuterade indel-
ningen har låst fast forskningen i en position där det är mycket 
svårt att komma med några nya infallsvinklar. Därför vore det 
bättre att försöka bortse ifrån denna indelning och se våtmarks-
offer som en samlad företeelse. Kanske är det möjligt att nå en 
större förståelse av vad som skedde om man också försöker se 
mediet föremålen har deponerats i som det väsentliga, snarare än 
att bara se på arten av de föremål som offrats.

Våtmarker, det vill säga, sjöar, mossar, åar och strandkanter, 
har uppenbarligen använts till offer av olika typer av värdefulla 
föremål åtminstone sedan stenåldern. I den mytologi som skrevs 
ner på Island under 1200-1300-talen, men som allmänt anses 
återge vikingatidens skandinaviska mytologi, finns inte många 
spår av våtmarker, vilket kan antyda att detta är ett religiöst drag 
som varit mer framträdande under en ännu äldre tid. Det skulle 
också kunna vara en sida av religionen som inte kom med i den 
bevarade mytologin, beroende på att den inte var intressant för 
de människor som nedtecknade den. I den nedskrivna gudaläran 
finns dock vissa spår som kan tolkas som reminiscenser av detta 
andra mytologiska skikt. Gudamodern Frigg är boende i Fensa-
lar, den anonyma gudinnan Saga i Søkkvabekkr, och de tre nor-
norna som mäter upp människans livstråd bor vid Urðarbrun-
nen. När det gäller manliga gudar finns det få som kan kopp-
las till vatten. Ägir och vanaguden Njord hör egentligen snarare 
samman med havet. Njord är dock intressant i sammanhanget 
genom sin möjliga tidigare existens som gudinnan Nerthus, som 
av Tacitus anges vara en av de gudomar som hörde samman 
med våtmarker och som mottog människoffer. Bland asarna är 
det egentligen bara Hönir som har liknande dunkla koppling-
ar till vatten som gudinnorna. Han kallas dykonung och lång-
ben, vilket antyder att han kan ha setts som en gud som kunde 
anta storkgestalt. Den svarta storken som tidigare var mycket 
vanligare i Skandinavien kallades Odenssvala, och som bekant 
trivs storkar på myrar och översilningsområden. Höner är en av 
Odens bröder som bland annat deltar i skapandet av det första 
människoparet, genom att ge dem óð, vilket brukar översättas 
som ”omdöme” eller ”ande” (se kap 3).

Våtmarker användes inte bara för offer på skandinaviskt om-
råde. Ett exempel på en sydligare belägen våtmark som fungerat 
som kultplats från och med Hallstatt-tiden och åtminstone fram 
till folkvandringstid är Oberdorla i Thüringen. Här menar utgrä-
varen, Günter Behm-Blancke, att han funnit resterna av en kult 
av en gudinna som i skriftliga källor från tidig medeltid omtalas 
som ”frauhuld” och som i folkloren lever kvar som sagofiguren 
Frau Holle. Denna gudinna verkar främst ha ansvarat för djur-
hållning, spånad och barnsbörd. Frau Holle anses i sagorna från 
historisk tid bo i dammar, diken och brunnar och de ofödda bar-
nen lever i hennes rike (se kap 3).

Det tycks alltså som om det i de källor från medeltid som be-

skriver den hedniska tidens gudar finns skikt bevarade från den 
äldsta järnåldern som antyder att våtmarker kopplats till livgi-
vande och skapande. Skapande får här tas i en vid betydelse, 
från skapandet av Ask och Embla till enskilda människobarns 
födelse och från spinnandet av människans ödestråd till vanlig 
linspånad som inleds med att linet rötas. Samtidigt finns ock-
så en stark konnotation till livets motsats. Nornorna mäter både 
upp livstråden och klipper av den, och barn som dött innan de 
döpts återvänder till Frau Holle. 

Våtmarker, både sjöar, vattendrag och sankmarker, verkar all-
mänt ha betraktats med en viss misstro, visserligen vördade och 
kraftfulla platser men även farliga. I de äldsta skriftliga källorna 
är de hemvist för monster, dolska och kaotiska väsen som ho-
tar människornas värld. Våtmarker verkar också ha setts som 
gränsland, dels rent konkret genom att skilja olika geografiska 
områden från varandra och dels genom att leda någon Annan-
stans. I skandinavisk mytologi markeras ofta gränsen mellan de 
olika världarna av en flod.

Ett försök att betrakta Skedemosse ur denna synvinkel antyder 
en religiös förändring vid järnålderns början. Under bronsåldern 
användes sjön för fiske, och inga ben och inga föremål utom ett 
par fiskekatsor, några barkflöten och fiskekrokar kan kopplas till 
denna tid. Depositioner i vatten är, som nämnts ovan, vanliga re-
dan under bronsålder, men har uppenbarligen inte skett här. Allt-
så måste något ha hänt under förromersk järnålder som gjorde 
att människor även på mellersta Öland ansåg att en våtmarkskult 
nu var det rätta sättet att utföra ritualiserade handlingar. Ca 400 
f. Kr. inleds en kult som innefattar offer av djur, vilka sedan de-
poneras i vattnet.

Under förromersk järnålder anses klimatet generellt sett ha 
blivit något kallare och framför allt något blötare än tidigare. Ett 
blötare klimat medför i sin tur att våtmarker växer till sig. Sam-
tidigt expanderar jordbruket i hela Skandinavien. Gravarna är i 
regel tomma på gåvor, men under senare delen av förromersk tid 
börjar vapen uppträda i en del. Eneggade svärd läggs böjda i gra-
varna och i enstaka fall uppträder begravningar med en fullstän-
dig vapenutrustning. I bebyggelsen kan man se hur vissa gårdar 
växer sig större än andra. Kanske kan man av detta dra slutsat-
sen att samhället i denna expansiva period utsattes för stress, 
och som en följd blev våldsammare och mer hierarkiskt. Detta 
i sin tur gjorde det nödvändigt att markera sin status som fri va-
penbärande man. Den förromerska järnåldern är också den tid 
då de keltiska folken brer ut sig på den europeiska kontinenten, 
och kelterna ägnade sig åt våtmarksoffer redan under Hallstatt-
tiden. Kanske har faktiskt keltiskt inflytande del i våtmarkskul-
tens uppsving. 

Att offra värdefulla djur i våtmarker bör ha varit ett sätt att 
försöka försäkra sig om makternas bevågenhet. God äring var 
förmodligen en del av det man ville åstadkomma, men det fanns 
säkert djupare betydelser. Oavsett alltså vilket/vilka väsen som 
ansågs höra hemma i våtmarkerna förefaller nedläggningarna 
ha haft att göra med liv och död. När sedan vapen började off-
ras på samma sätt under senare hälften av andra århundradet e. 
Kr. tillfördes en ytterligare mening. Att säga att vapnen var tack 
för en seger är onödigt enkelt. Det är mycket möjligt att de var 
det, men än viktigare skulle jag tro var att vapen är bringare av 
död, och att offra dem i en sjö var ett sätt att binda dem och att 
kontrollera deras skadliga effekt. En våtmark av något slag var 
kraftfull nog att göra detta, men omvänt kunde den också be-
höva kontrolleras, och då passade återigen vapen i sin egenskap 
av vasst eggstål. 

Det är också intressant att ställa sig frågan varför de stora, 
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samlade vapennedläggningarna upphör omkring 550 e. Kr. Blev 
det plötsligt fred? Insåg omkringboende folk efter 400 år att 
Danmark var ointagligt och gav upp? I Skedemosse är de sista 
nedläggningarna av vapen från period D1, alltså 400-talets för-
sta hälft. Detta är skiftet mellan romersk järnålder och folkvand-
ringstid. Den öländska stengrundsbygden blomstrar, och många 
rika gravar tyder på ett mycket välmående samhälle. På konti-
nenten börjar vandalerna röra sig västerut, Västrom attackeras 
av goter medan andra goter drabbar samman med hunner. Det är 
faktiskt anmärkningsvärt, att vapenoffren tycks uppstå ungefär 
samtidigt med marcomannerkrigen och Limes fall, och att deras 
upphörande i stort verkar sammanfalla med det hunniska rikets 
sammanbrott, Västroms fall och Frankerrikets etablerande. Om 
det rör sig om ett verkligt samband är svårare att belägga. 

En närmare analys av ett begränsat område vid den forna of-
fersjöns östra strand har givit en bättre inblick i hur ritualerna 
kan ha gått till och enligt vilka kriterier offren valts ut under 
olika tider. Det har också gått att, med hjälp av jämförelser med 
Ilkjaers arbeten om Illerup Ådal, göra en närmare datering 
av föremålen från Skedemosse än vad som var möjligt under 
1960-talet. Detta i sin tur har gjort det möjligt att urskilja och 
datera olika nedläggningstillfällen. Slutligen kunde under före-
målsstudierna i Historiska muséets magasin ännu ett bälte av 
Vøien-typ sättas samman.

Djur- och människooffren i Skedemosse fortsätter dock som 
förut även sedan vapendepositionerna upphört. Det vanligaste 
offerdjuret här är häst. Hästen hade en framträdande plats både 
i mytologi och i kult under järnåldern. I myterna är Sleipnir den 
bästa av alla hästar och det speciella med honom förutom de åtta 
benen, är hans härstamning från jättar. Hans syskon är Fenrisul-
ven, Midgårdsormen och Hel som var och en hålls bunden på en 
särskild plats. Sleipnir å andra sidan är fri att färdas vart han vill, 
också in i andra världar. 

När vanliga hästar offras kan de ha setts som en symbolisk 
Sleipnir, alltså som en varelse med förmåga att korsa en gräns in 
i en annan värld. Eller så kan dödandet av en häst ha setts som 
ett sätt att binda Sleipnir i våtmarken liksom hans syskon redan 
bundits i andra medier.

Det är troligt att hästarna i Skedemosse innan de offrades del-
tog i rituella kapplöpningar längs ancylusvallen, som löper längs 
mossens östra kant. Hästkapplöpningar och hingsthetsningar 
har i isolerade bygder som i norska fjälldalar och på Yttre Hebri-
derna förekommit ända in i början av 1800-talet. Det är mycket 
troligt att dessa är de sista kvarlevorna av en mer vidspridd äldre 
sedvänja, som finns omnämnd i tidiga lagtexter och avbildad 
på bildstenar som exempelvis Häggebystenen i Uppland. Des-
sa kapplöpningar kallades skeid och det är möjligt att namnet 
Skedemosse härstammar från detta ord även om namnet inte 
finns belagt i text förrän på 1600-talet. I Skedemossepublika-
tionen från 1967 anges att många av hästarna led av spatt. Nya 
undersökningar har emellertid visat att även om knappt hälften 
av hästarna faktiskt hade spattrelaterade benförändringar, var 
dessa av så ringa omfattning att de inte bör ha inneburit något 
hinder för hästarna att fungera normalt.

Resterna av hästar i Skedemosse bär också spår av att ha 
ätits. Huvuden och fotben har visserligen rönt särskild behand-
ling, men de långa rörbenen är sönderslagna för att komma åt 
märgen, och benen från de köttrika delarna ser överhuvudtaget 
ut som vanliga måltidsrester. Inga hästskelett har hittats i ana-
tomisk korrekt position och endast fyra skelett är något så när 
kompletta. Ätandet av häst bör ha varit en viktig del av kulten 
och finns också omnämnt i skriftliga källor som Håkon den go-

des saga. Möjligen kan de som deltog i måltiden ha ansett att de 
fått del av hästens gränsöverskridande egenskaper. 

Förutom häst har alla de vanliga arterna av husdjur, nöt, får, 
svin och hund offrats i Skedemosse. Svinen är bara femton 
stycken och är styckade och verkar vara måltidsrester, liksom 
för övrigt fåren. Samma sak verkar gälla för nötkreaturen, även 
om man kan urskilja en svag övervikt av skallar gentemot öv-
riga delar. Detta skulle kunna tyda på att det fanns ett särskilt 
intresse för att deponera dessa, men det kan lika gärna bero på 
att de bevarats bättre än de mindre benelementen. Liksom hos 
de andra djurarterna har de långa rörbenen hos nötkreaturen bli-
vit märgkluvna. 

Hundar är förhållandevis vanliga djur i våtmarksoffer, och de 
verkar generellt höra till förromersk järnålder, även om ytterst få 
våtmarksfunna hundar har C14-daterats. Inte heller de sju hun-
darna i Skedemosse är daterade och det går därför inte att säga 
om den förromerska dateringen gäller även här. De förefaller 
höra till en och samma ”rastyp”, och detta kunde ju stödja en 
hypotes om att de är något så när samtida med varandra. Intres-
sant är att även de styckats som de andra djuren, vilket kan tol-
kas som att också hundarna har ätits. 

Av de trettioåtta människor som hittats i Skedemosse har en 
större grupp bestående mest av kvinnor och barn deponerats 
under förromersk järnålder och en annan större grupp beståen-
de av mest män deponerats under vendeltid. Dessemellan finns 
en man som C14-daterats till äldre romersk järnålder, och en 
kvinna som har daterats till sen vikingatid. Skedemosse följer 
alltså ett allmänt mönster i hela Nordeuropa där det finns flest 
våtmarksfunna kvinnor från förromersk järnålder och flest män 
från tiden efter Kristi födelse. 

På grund av bevaringsförhållandena är människorna i Skede-
mosse upphittade som partiella skelett. En del av dem har spår 
av dödliga skador på skelettet. Dessa människor kan ha blivit 
dödade för att deponeras, men det är också möjligt att de depo-
nerats i mossen därför att de lidit en våldsam död. En del ben 
bär också spår av att ha manipulerats efter döden, antagligen 
som en del av ritualen. Nils-Gustaf Gejvall, som gjorde den os-
teologiska bedömningen, ansåg emellertid att det, baserat på de 
olika benelementens fördelning, måste ha rört sig om hela män-
niskor som lagts ned i vattnet. Det finns därför ingen anledning 
att skilja människorna från Skedemosse från de samtida män-
niskor med bevarade mjukdelar som hittats många våtmarker i 
norra Europa.

Rester av människor som hittats i våtmarker brukar tolkas an-
tingen som offrade till en fruktbarhetsgudom eller som straffade 
för feghet och perversitet. Något nyare alternativa tolkningar är 
att de skulle vara vanliga begravningar på ett ovanligt ställe eller 
att människorna i våtmarkerna av någon anledning varit socialt 
utstötta och därför inte kunnat ges en vanlig begravning. Det är 
inte rimligt att tro att alla mosslik överallt och i alla tider depo-
nerats av samma orsak. För järnålderns del går det dock att for-
mulera en övergripande hypotes för norra Europa, om än med 
lokala variationer.

Om man antar att den kult som ägde rum vid våtmarker ha-
de att göra med liv och död och eventuellt ägnades en gudom 
som hade ansvar för dessa områden, är det rimligt att tänka sig 
att somliga döda borde återföras till våtmarken. Kanske är de 
personer som hamnat här sådana som dött på ett sätt man inte 
förväntat sig eller som under livet gjort något som gjorde det 
nödvändigt att skilja dem från övriga döda, som begravdes på 
sedvanligt sätt.
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För att summera kan man alltså säga att det under äldre för-
romersk järnålder uppstod en kult vid sjön Skedemosse, som ti-
digare inte verkar ha setts som särskilt helig. Detta måste nästan 
kopplas till någon form av religiös förändring som vid denna 
tid slog igenom på mellersta Öland. Även om deponeringar i 
våtmarker av både föremål och offrade djur förekommer redan 
under bronsåldern har inga sådan ägt rum här. De äldsta offren i 
Skedemosse har endast avsatt spår i form av djurben. De offrade 
djuren under denna tid verkar ha hört till samma arter som se-
nare. Djuren verkar redan nu ha förtärts vid rituella måltider. De 
äldsta C14-daterade hästarna är från tiden kring Kristi födelse, 
och eventuellt kan seden med rituella kapplöpningar ha uppstått 
redan då.  

När kulten med djur- och människooffer pågått i ca 500 år 
tillkommer nedläggningarna av vapen och andra militära före-
mål. Jag tror inte man kan förklara dem enbart med att tillvaron 
på Öland plötsligt blev mycket mer krigisk än den varit tidigare. 
Även dessa nedläggningar torde ha skett under inflytande av en 
ideologisk förändring. Något gjorde det nödvändigt att deponera 
vapen på samma sätt som man redan tidigare deponerade djur 
och människor.  

Om man antar hypotesen att den levande offermaterian lades 
ned på grund av att den genom sin särskilda helighet eller far-
lighet behövde bindas och oskadliggöras, och att våtmarken var 
ett tillräckligt kraftfullt medium för att göra detta, kan man anta 
att vapnen hamnade där av samma skäl. De hade använts i strid, 
tillhört män som dödat eller dödats, och detta gjorde dem för 
laddade för att fortsätta att bruka, eller att smida eller smälta om 
till nya föremål. 

I denna förklaring om våtmarken som bindande medium ryms 
också de knytnävsstora vita stenar som återfunnits i många våt-
marksoffer. Deras närmaste motsvarighet på fast mark är de of-
ferkast som uppstått där någon lidit bråd död och vars syfte är 
att binda en illvillig ande. Rädslan för de mäktiga föremål och 
väsen som måste bindas i våtmarker har även kommit att kny-
tas till våtmarken själv. Också den kan behöva bindas, viket ger 
ännu ett motiv till att offra i den.

För Skedemosses del upphör vapenoffren ungefär samtidigt 
som Attilariket och Västrom faller. Enligt Stenbergers klassis-
ka tolkning är detta strax innan stengrundsbebyggelsen upphör, 
men C14-dateringar av de båda boplatserna närmast Skedemos-
se tyder på att dessa fortsatte att brukas in i vendeltid. Det är ock-
så till vendeltid som den andra större gruppen av offrade män-
niskor i Skedemosse hör.

Djuroffren har pågått under hela denna tid, men det är befo-
gat att ställa frågan: med vilka intervall? Om det stämmer att ca 
etthundra hästar offrats under mossens brukningstid kan man 
räkna med ungefär en häst per decennium. Men antagligen är 
antalet upphittade djurben i underkant, eftersom många ben togs 
upp av jordbrukarna och brändes när mossen först började odlas 
upp. De allra yngsta C14-dateringarna är av två hästar och det 
kan tyda på att kulten med hästkapplöpningar och ätande av häst 
var en av de allra mest seglivade sedvänjorna. En av dessa sena 
hästar har dock behandlats annorlunda, och skulle kunna vara 
rester av något helt annat, exempelvis en nidstång.

Den senast nedlagda människan, en 60-årig kvinna, är från 
sen vikingatid eller tidig medeltid (994-1118 calAD). Vid denna 
tid hade säkert kristendomen introducerats på Öland, även om 
det kanske fanns enklaver som höll fast vid forn siðr. Det är en 
spännande tanke att denna äldre kvinna kanske var en av dem 
som inte ville anpassa sig till den nya tron och att hon därför 
inte heller kunde gravläggas på normalt sätt. Hennes hedendom 

gjorde henne farlig, kanske var hon rent av en völva eller gydja 
som måste hållas borta från kristna begravningar men samtidigt 
bindas på ett säkert ställe. En så högupplöst bild av ett enskilt 
människoöde är tyvärr inte möjlig att sluta sig till baserat på det 
sparsamma källmaterialet, och det hela måste därför stanna vid 
en tankelek.

Det är emellertid tydligt att Skedemosse var i aktivt bruk som 
kultplats ända fram till kristendomens införande, och det är där-
för logiskt att förklara dess upphörande med religionsskiftet.
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The sacrificial site of Skedemosse, on central Öland in Sweden, 
was a shallow lake during the Iron Age which gradually trans-
formed into a fen. In the nineteenth century it was drained, and it 
has been used for agriculture ever since. Archaeological objects, 
first and foremost weapons and military equipment from the 
second to fifth centuries AD, soon started turning up in the soil 
and excavations were conducted at Skedemosse on several occa-
sions in the twentieth century. The most recent excavations took 
place in 1959-64 under the supervision of Ulf Erik Hagberg. The 
archaeological material recovered is vast, but it is very fragmen-
ted and corroded, due to conditions at the site, in part a result of 
the drainage as well as the geological composition of the fen. It is 
therefore difficult to make detailed comparisons with the better 
preserved contemporary Danish weapon sacrifices.

It is evident, however, that Skedemosse differs from the Da-
nish sacrificial sites in several ways. To begin with, the best exa-
mined Danish finds seem to comprise of two or three large de-
positions, while the finds from Skedemosse have been deposti-
ted on at least six different occasions. Furthermore, bones from 
animals and humans are not very common in the Danish finds. 
At Skedemosse, on the other hand, animals and humans were 
deposited not only at the time when weapon sacrifices were pre-
valent, but for an extended period - ca 500 years – both before 
and after this.

In archaeological studies so-called ”war booty sacrifices” ha-
ve traditionally been distinguished from ”fertility sacrifices”. 
The former are remains of military and equestrian equipment, 
the latter comprise almost anything except weapons, i.e. bones 
from animals and humans, pottery, parts of agricultural equip-
ment and produce. However, this separation into two categories 
seems to be a late and artificial construction, and it therefore has 
little to do with what the people conducting the sacrifices actu-
ally thought about them.

The question about what ”war booty” and ”fertility” – sacri-
fices resepectively means and how they relate to each other has 
been central in this work. Skedemosse, with its extraordinarily 
long period of use, and its various categories of finds, is especi-
ally well suited for the study of this problem.

The usual explanation of finds of weapons in wetlands is that 
they represent war booty sacrificed by the victors in a battle out 
of gratitude to their god/s. J. A. A. Worsaae was the first to put 
forward this explanation in the late nineteenth century when he 
compared the four Danish bog finds then known with descrip-
tions in Classical literature of Germanic and Celtic sacrifices. 
Since Worsaaé s time archaeology has undergone great changes 
and new finds have made new interpretations possible. In spite of 
this, not much seems to have changed when it comes to the inter-
pretation of wetland sacrifices. With the exception of a debate in 
the mid twentieth century, the excavation and analysis of Illerup 
Ådal has been used to confirm Worsaaé s theory.

Much research into the Danish weapon sacrifices has centred 
on the classification and dating of the finds. The most recently 
excavated and most thoroughly analysed Danish find is Illerup 
Ådal. Jørgen Ilkjær, one of the excavators, traced the origin of 
the various types of weapons that were found there and, on the 
basis of these results, was able to suggest the origin of the owners 
of the depositions. Based on the composition of the assemblages 
of weapons, he also attempted to determine how the army was 

organised by studying the frequency of the objects made from 
precious metals in relation to objects made of iron. In this way he 
found it was possible to determine the number of ordinary foot 
soldiers for every mounted warrior. Although Ilkjæŕ s investiga-
tions are well founded, the have been used rather indiscrimina-
tely in more popular works, and this has led to an unnecessarily 
one-dimensional understanding of wetland sacrifices.

Since Worsaaé s time at least four more large weapon sacri-
fices, Hjortspring, Illerup Ådal, Ejsbøl and Skedemosse, and a 
large number of smaller sacrifices have been found. The smaller 
depositions consist of significantly fewer objects, but it is clear 
that they are of the same character as the larger finds.

Is it then plausible to assume that these smaller finds were de-
posited after lesser battles? Or did some of the victors prefer to 
bring their part of the war booty home and make a less exten-
sive deposition of their own? The Iron Age seems to have been a 
violent period and it is not surprising to find the remains of war 
and turbulence. But why did a custom of sacrificing weapons in 
wetlands emerge in the first place? Weapons were already being 
deposited in wetlands in the Bronze Age, but in a quite diffe-
rent way. The oldest sacrifice of the kind that is particular to the 
Iron Age, Hjortspring, is dated to the fourth century BC. In this 
period the ordinary cult associated with wetlands entailed the 
deposition of animals and humans, agricultural objects made of 
wood and ceramic vessels containing food. The oldest animal 
sacrifices in Skedemosse are from approximately the same time 
as Hjortspring, and it must be remembered that sacrificed ani-
mals also formed part of the depositions at Hjortspring, and that 
the place had been used for such offerings prior to the weapon 
sacrifice.

The weapon sacrifice at Hjortspring is an isolated event, and 
it was more than 400 years before a tradition of depositing wea-
pons commenced almost simultaneously at several places in 
northern Europe. After the Migration Period the large weapon 
assemblages cease, but a tradition of smaller deposits seems to 
continue well into the Viking Age, although not in the same pla-
ces as earlier.

In spite of the fact that typological and chorological studies 
related to research inteo the weapon sacrifices have developed 
greatly since Worsaaé s time, the question of why people felt the 
need to perform such sacrifices in wetlands is still unanswered. 
As for the so-called fertility scrifices, i.e. depositions of animals, 
humans, wooden and ceramic objects, no coherent theory seems 
to have been formulated except that they were undertaken in the 
hope of a good crop. Exactly why this should be accomplished 
by sinking an assortment of agricultural tools and products into 
a wetland is usually explained by the do ut des-principle (I give 
so that you may give).

The division into two categories of sacrifice sometimes gives 
the impression that the weapon sacrifices were deposited by a 
ruling warrior class with access to imported luxury goods, while 
other sacrifices were conducted by a farming population living 
simple lives uninfluenced by wars or impressions from faraway. 
This is of course a false image. In this period all people must 
have been dependant on successful agriculture and they were 
all equally influenced by war. It is therefore more accurate to 
assume that it was the same people who performed both these 
categories of sacrifice.

English Summary
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It is also strange that the depositions of weapons and military 
equipment have been considered valuable while depositions of 
animals and agricultural tools have not. It is of course impossible 
to propose some kind of direct exchange rate between a sword 
inlaid with gold and a cow, for example, but a cow must also have 
been a valuable object. The simplest wagon, primitive wooden 
plow or rake that was sacrificed must at least have represented 
a degree of effort and work, and similarly it must have been felt 
when a ceramic pot containing food was fiven up. After all, ac-
cording to traces on the teeth and skeletons in burials, this was a 
period in which even people belonging to a privileged group in 
society suffered recurring periods of starvation in childhood.

The perceived and rigid division of sacrifices into either the 
”war booty” or ”fertility” camp seems to have paralyzed re-
search, forcing it into a position where it is difficult to formulate 
and propose new angles. Surely it would be better to abolish the 
two categories and instead try to see wetland sacrifices as a sing-
le phenomenon. Perhaps an approach that regards the medium 
in which the objects are deposited as something as important 
and central as the objects themselves would make it possible to 
reach a better understanding of what actually was meant by the 
rituals.

Wetlands, i.e. lakes, bogs, fens, rivers and shores, have appa-
rently been used for depositions of valuable objects since the Sto-
ne Age. In the Scandinavian mythology that was written down 
in the thirteenth and fourteenth centuries, but which is conside-
red to be valid for the Viking Age, there are not many traces of 
wetlands. This may suggest a religious trait that was more pro-
minent in an earlier time. It could also be a feature which did not 
enter inteo the written sources because the people who wrote 
them down did not consider it to be of importance. However, in 
the written mythology, there are a few traces which can be inter-
preted as reminiscences of beliefs surrounding wetlands.

For example, there is the mother goddess Frigg, who lives 
in Fensalir, the anonymous goddess Saga in Søkkvabekkr, the 
sunken brook, and the three Norns, who spin the thread of life, 
and dwell by the well of Urð. Few male gods can be linked to 
wetlands as Ägir and the vanir Njordr really belong to the sea. 
Njordr is, however, interesting in connection to wetlands becau-
se of his possible earlier incarnation as the goddess Nerthus, who 
according to Tacitus lived on an island in a lake and received 
human sacrifices.

Among the male Æsir, only Hönir has the same diffuse con-
nection with water as the goddesses. He is called ”mud king” 
and ”lon leg”, two names which indicate that he may have been 
able to transform into a stork. The black stork was common in 
Scandinavia well into the nineteenth century, and feeds in fens 
and wetlands. One of its popular names was ”Odiń s swallow”. 
Hönir is one of Odiń s brothers and partakes in the creation of 
man by giving the first man and woman oð, which is translated 
to ”reason” or ”spirit”.

Wetland sacrifices are not limited to Scandinavia. Oberdorla 
in Thuringia, for instance, was used as a ritual place from the 
Hallstatt period and at least into the Merovingian Period. The 
excavator, Günter Behm-Blancke, argues that he has found the 
remains of a cult of a goddess who in early medieval sources is 
referred to as ”frauhuld”, and in later folklore is turned into Frau 
Holle. The primary responsibilities of this goddess were the ma-
nagement of cattle, spinning and childbirth. In the later fairy ta-
les Frau Holle lives in ponds, ditches and wells, and the unborn 
children live in her realm.

A layer about heathen gods and wetlands appears to be preser-

ved in the medieval sources indicating that wetlands were con-
nected to creation and the giving of life. Creation must here be 
taken in the broadest terms, from the creation of mankind to 
the birth of individual human children, and from the spinning 
of the human thread of life to the ordinary linen thread, which 
is preceded by the retting of the flax in water. At the same time 
there is also a strong connotation with the opposite of life. The 
Norns spin the thread of life, but they also cut it and in folklore 
the children who die before they are christened return to Frau 
Holle.

In ancient times wetlands generally seem to have been looked 
upon with some unease – as places of power, both venerated and 
dangerous. In the oldest written sources they are the homes of 
monsters, hidden and turbulent beings which threaten the civili-
sed world of men with chaos. Wetlands also seem to have been 
seen as borderlands, partly in a concrete geographical sense by 
separating one area from another, and partly as the border to 
Elsewhere. In Scandinavian mythology the boundary between 
different worlds is often marked by a river.

Attempting to look at Skedemosse from this point of view so-
me kind of religious change must have occurred here at the be-
ginning of the Iron Age. During the Bronze Age Skedemosse 
was used for fishing, and no objects other than fish traps, hooks 
and bark floats can be linked to this period. The wetland deposi-
tions which were common in other places did not take place he-
re, but in the Pre-Roman Iron Age the people who lived around 
the lake began to consider it a good place for ritual performan-
ces. Around 300 BC the first sacrificed animals were deposited 
in the water, and this indicates some kind of religious and/or 
ideological change.

In the Pre-Roman Iron Age the climate is generally considered 
to have become colder, and above all wetter, than before. A wet-
ter climate causes the expansion of wetlands as the water level of 
fens and lakes rises, and bogs grow. At this time, however, far-
ming expanded all across Scandinavia. The graves are usually 
devoid of grave goods, but from the late Pre-Roman Iron Age 
single-edged swords were placed in some graves, and in other 
graves entire weapon ensembles accompanied the dead. In the 
settlements it becomes visible that some farms expanded their 
house size while others remained as before. It could perhaps be 
concluded that the society in this period of expansion and change 
was subjected to stress, and as a result became more violent and 
more hierarchical. This in turn may have made it necessary to 
establish oné s status as a free man by carrying arms. The Pre-
Roman Iron Age is also the time when Celtic tribes spread over 
the European continent and in the Halstatt the Celts were already 
performing wetland sacrifices similar to the Scandinavian Iron 
Age sacrifices. Perhaps Celtic influences may have affected the 
intensification of wetland rituals in Scandinavia and other parts 
of northern Europe?

To sacrifice valuable animals in wetlands was probably a way 
of ensuring the benevolence of the Powers. Good crops must 
have been an important part of this, but there were certainly dee-
per meanings. Regardless of which Power/s were considered to 
dwell in the wetlands, the depositions appear to have had an as-
sociation with life and death. When the weapon sacrifices be-
gan in the second half of the second century AD, one further 
meaning was superimposed on the previous. It is unnecessarily 
simplistic to say that the destroyed and deposited weapons were 
the payment of a debt of gratitude to some god responsible for a 
victory. It is quite possible that this was so, but more importantly 
the weapons were bringers of death, harvesters of life, and to 
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bind them in a wetland was a way to control their harmful ef-
fect. A wetland was in itself powerful enough to accomplish this, 
but precisely because of that it also needed to be controlled. The 
deposition of the weapons was also an effective way to achieve 
this, since malevolent powers were rendered harmless by objects 
of iron with sharp edges.

Another significant question is why did the large weapon as-
semblage sacrifices cease around 550 AD? Did it suddenly be-
come peaceful? Did the surrounding people finally, after 400 
years, realise that Denmark was unconquerable and surrender? 
At Skedemosse the final weapon depositions take place in period 
D1, i.e. the first half of the fifth century. This is the early Migra-
tion period, and on Öland the settlements with houses with stone 
foundations were still inhabited. On the European continent the 
Vandals were moving from central Europe to Gallia, Spain and 
North Africa. Western Rome was attacked by Goths and other 
Goths clashed with the Huns. It is also noteworthy that the wea-
pon sacrifices seem to become numerous at the same time as the 
Marcomannic wars and the fall of the Limes, and that their ces-
sation largely coincides with the collapse of the Hunnic realm, 
the fall of Western Rome and the establishment of the Frankish 
kingdom. Whether this is a real connection or merely a coinci-
dence is more difficult to establish.

The sacrifices of animals and humans at Skedemosse conti-
nued even after the weapon sacrifices ceased. The most com-
mon sacrificial animal was the horse. The horse had a prominent 
place in both mythology and cult during the Iron Age. In the 
myths the greatest of all horses is the eight-legged Sleipnir, and 
although he belonged to the Æsir, he was a descendant of giants. 
His siblings were the wolf Fenrir, the Midgarð serpent and the 
death goddess Hel, all of them bound to one place. Sleipnir, on 
the other hand, was able to travel wherever he liked, including 
into other worlds.

When an ordinary horse was sacrificed it may have been seen 
as a symbolic Sleipnir, i.e. a creature capable of passing over the 
border into another world. On the other hand, the killing of a 
horse may have been seen as an equivalent of binding Sleipnir 
in the wetland, just as his siblings had already been bound in 
other media.

It is very likely that the horses at Skedemosse participated in 
ritual horse races along the eastern shore, which has the shape 
of a long straight race course, before they were sacrificed. In re-
mote places such as certain Norwegian mountain regions and 
the Outer Hebrides, a tradition of horse races and horse fights 
continued into the early nineteenth century. It is very probable 
that these were the last remnants of a custom which was more 
widespread in earlier times. This custom is mentioned in early 
laws and depicted on picture stones from the Migration period. 
The races were called skeið and it is quite possible that the na-
me Skedemosse is derived from this word, even though it is not 
mentioned in textual records until the mid seventeenth century.

It is noted in the publication of Skedemosse from 1967 that 
many of the horses suffered from spavin. New analyses have 
confirmed that about 50% of the horses had some kind of bone 
anomaly related to spavin but that these were not serious enough 
to prevent the horses from functioning normally. In other words, 
they were still capable of racing.

The remains of horses in Skedemosse also show signs of ha-
ving been eaten. Heads and hooves have received special treat-
ment, but the long bones are split for extracting the marrow, and 
the bones from the meaty parts look like ordinary waste from 
butchery and meals. The eating of horse must have been an im-

portant part of the cult, and it is also mentioned in written sour-
ces such as the Saga of Hakon the Good. Maybe the participants 
in the ritual meal thought that they acquired part of the liminal 
qualities of the horse by eating its flesh.

Aside from horses, all the ordinary domestic animals, cattle, 
sheep, pig and dog, were also sacrificed at Skedemosse. The fif-
teen pigs have been butchered and seem to be remains of meals, 
as were the sheep and the cattle. In cattle, however, there is a 
small predominance of skulls over other parts. This could mean 
that people had a particular interest in sacrificing the skulls, but 
it could also be due to their being better preserved than the smal-
ler bone elements. As with the other species the long bones of the 
cattle have been split for extracting the marrow.

Dogs are fairly common in wetland sacrifices and they seem 
generally to belong to the Pre-Roman Iron Age, even if very few 
dogs found in wetlands have actually been radiocarbon-dated. 
The seven dogs from Skedemosse are not dated either, and it is 
therefore impossible to say if a Pre-Roman date is valid here. 
The dogs seem to belong to the same type or ”race”, and this 
strengthens a hypothesis that they were deposited in the same 
period. It is also interesting that they were butchered and cut up 
in the same way as the other animals, which may indicate that 
they, too, were eaten. Consumption of dog is rare in connection 
to wetland sacrifices from the Iron Age.

Of the 38 humans found in Skedemosse a large group, mainly 
comprising women and children, was deposited in the Pre-Ro-
man Iron Age, and another large group mainly comprising men, 
was deposited in the Merovingian period. Added to this is one 
male individual, who is dated to the Early Roman Iron Age and 
one female dated to the Late Viking Age. This follows a general 
pattern from northern Europe, were more females are deposited 
in wetlands during the Pre-Roman Iron Age and more males 
from the year 1 AD.

Due to preservation conditions, the humans from Skedemosse 
are found as skeletons, none of which is complete. Some of them 
have traces of lethal injuries. These people may have been kil-
led in order to be sacrificed, but it is also possible that they were 
deposited because they were killed in a violent way. Some bones 
also show traces of manipulation after death, presumably as part 
of the sacrificial ritual. Nils-Gustav Gejvall, who conducted the 
osteological analysis, demonstrated that the composition of bone 
elements indicated that complete human bodies were deposited 
in the water. Hence, there is no reason to separate the Skede-
mosse humans from the bog bodies with preserved soft tissue 
that have been found in northern Europe.

The remains of humans found in wetlands are usually inter-
preted either as having been sacrificed to some god of fertility 
or as having been punished for cowardice and perversity. More 
recent interpretations are that they represent ordinary funerals in 
unusual places or that they could not receive a normal funeral, 
because they were thralls, witches or some other kind of social 
outcasts. It is not, however, reasonable to assume that one expla-
nation is valid for all bog bodies everywhere an in all times. One 
must, however, be permitted to put forward a hypothetical inter-
pretation for the limited time span of the Iron Age in northern 
Europe.

If the cult which was performed in wetlands had to do with life 
and death, and was perhaps related to a god or goddess with re-
sponsibilities for these areas, it may not be so far-fetched to sup-
pose that some dead people should be returned to the wetland. 
Perhaps they were individuals who had died in unusual or unex-
pected circumstances, or people who had done something which 
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made it necessary to separate them from other dead people. May-
be they were put in the wetlands to bind their possible harmful 
influence on the living.

To conclude, one can establish that in the Early Pre-Roman Iron 
Age a cult emerged at Skedemosse, a lake which had formerly 
not been considered to be holy. This must be linked to some kind 
of religious or ideological change which, since no wetland depo-
sitions of this kind had previously been made on middle Öland, 
at this particular time made an impact on the society around the 
lake. The earliest sacrifices at Skedemosse only left remains of 
bones of animals consumed in ritual meals. The oldest remains 
of humans are nearly as old. The oldest radiocarbon dated horses 
are from the time around the year 1 BC/AD 1. It is possible that 
the tradition of ritual horse races also started at this time.

When the cult involving the sacrifice of animals and humans 
had been going on for about 500 years, the depositions of wea-
pons and other military objects commenced. The development 
cannot be explained simply by stating that life on Öland sud-
denly became much more warlike than in previous times. It is far 
more likely that the people who performed the sacrifices saw the 
weapons within a cognitive framework which made it necessary 
to deposit them in the same way as humans and animals.

If one accepts the hypothesis that the living creatures were de-
posited in the wetland because it was necessary to bind or neu-
tralise them, and that the wetland was a powerful enough me-
dium to do this, one can assume that the weapons were put there 
for the same reason. They had been used in battle, belonged to 
men who had killed or been killed, and apparently this rendered 
them tainted, too charged to contiunue to use, ore even to melt 
down and remake into new objects.

In this explanation there is also room for the fist-sized white 
stones which have been found in many wetland sacrifices. Their 
closest equivalents on dry land are the so-called sacrificial th-
rows that have emerged in places where someone suffered an 
untimely death and whose purpose is to appease the vengeful 

spirit. The fear of the powerful objects and beings that needed 
to be bound in wetlands has also been associated with the wet-
land itself.

At Skedemosse the sacrifices of weapons cease at approxima-
tely the same time as the defeat of the Huns and the fall of the 
Western Roman Empire. According to the classic interpretation 
of Mårten Stenberger this is just before the abandonment of the 
houses with stone foundations. Radiocarbon datings of the sett-
lements in the proximity to Skedemosse indicate, however, that 
they continued to be used well into the Merovingian period. It is 
also in this period that a large group of humans was sacrificed.

The animal sacrifices continued throughout the whole period 
with weapon sacrifices, but it must be asked: with what frequen-
cy? If the estimate is correct that one hundred horses were sa-
crificed at Skedemosse this gives an average of one horse every 
decade. In actuality this number must have been higher as local 
farmers have burnt many bones, but it is still not plausible that 
there would have been as many as one horse per year for over a 
millennium. The latest radiocarbon dates are from two horses 
and this might indicate that the cult of horse sacrifices was one 
of the last to be abandoned. One of these horses, however, seems 
to have been treated differently and may constitute the remains 
of something else, for instance a nothing pole.

The latest human deposited is a woman in her sixties. She 
is radiocarbon-dated to calAD 994-1118. This is the period in 
which Christianity was introduced in Öland, even if there were 
likely to have been enclaves that held on to the old beliefs. It is 
a captivating thought that this woman was perhaps one of those 
who did not want to accept the new faith. Her paganism made 
her dangerous, and made it necessary to bind her in a safe place 
and at the same time to isolate her from Christian burials. Unfor-
tunately it is not possible to make such a detailed interpretation 
of an individual destiny and it must remain mere speculation.

It is clear, however, that Skedemosse was actively used as a 
cult site until the introduction of Christianity, and it is therefore 
logical to explain its cessation with the religious change.

Förkortningar
ATA – Arkeologisk Topografiska Arkivet
KVHAAH – Kungliga Vitterhets Histore och Antikvitetsakademien, Handlingar
LF – Löpande fyndförteckning i ATA
SGU – Sveriges Geologiska Undersökningar
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Appendix 1. C14-daterade mosslik från norra Europa
Aschbroeken 1931 ♂ OxA-3917 2940±75 1264-1040 calBC
Bareler Moor 1784 ♀ GrA-9153 1710±50 257-394 calAD
Bentstreek 1955 fot GrA-9156 1830±50 126-244 calAD

GrA-12416 1960±60 40 calBC-120 calAD
GrA-14311 1870±30 82-210 cal AD

Bernuthsfeld 1907 ♂ GrA-782 1290±45 21-130 calAD
Bockhornerfeld 1934 ♂ GrA-1325 1975±50 39 calBC-72 calAD
Bolkilde I 1946 ♂ K-4593 4670±65 3617-3368 calBC
Bokilde II 1946 ♂ ca 16 se ovan
Borremose 1946 ♂ K-2813 2600±80 841-551 calBC
Borremose 1947 ?+barn K-1395 2380±100 750-383 calBC

AAR-11679 2250±70 392-209 calBC
Borremose 1948 ♀ AAR-11680 2276±36 397-235 calBC
Bredmose 1942 (Arden) ♀ K-3591 2130±70 350-52 calBC
Bunsoh 1890 ? GrA-14328 1480±30 555-615 calAD
Corselitze 1843 ♀? Ua-33200 1745±35 244-337 calAD
Damendorf 1884 ♀ GrA-10692 2370±70 731-384 calBC

GrA-14403 2350±35 503-384 calBC
Damendorf 1900 ♂ GrA-507 1780±45 140-330 calAD
Damendorf 1934 (Ruchmoor) ♀? Ca 14 år GrA-506 2700±45 896-812 calBC
Dätgen 1906 ? GrA-15633 1630±60 359-534 calAD
Dätgen 1959/60 ♂ GrA-8027 1760±80 140-384 calAD
Elling 1938 ♀ GrA-14315 2210±30 360-206 calBC

AAR-3415 2195±40 358-200 calBC
K-2876 2170±55 359-122 calBC
K-2877 2120±55 337-53 calBC

Emmer-Erfscheidenveen 1938 ♂ GrA-19532 3110±50 1436-1314 calBC
GrA-19532 2995±45 1311-1131 calBC
GrA-19533 3020±40 1377-1213 calBC
GrN-15459 2980±35 1268-1130 calBC

Exloërmond 1914 ♂ GrA-12449 2210±60 365-204 calBC
Fræer 1842 ♀ Ua-33582 2020±30 51 calBC-23 calAD
Føllenslev Mose 1947 ? K-3747 3530±120 2026-1694 calBC
Grathe Hede 1927 ? Ua-33203 2070±35 160-44 calBC
Grauballe 1952 ♂ K-3117 2030±55 107 calBC-49 calAD

AAR-7668 2325±46 486-236 calBC
AAR-2889 2241±30 382-231 calBC
AAR-7829 2040±50 146calBC-21 calAD

Haraldskær 1835 ♀ K-2812 2400±80 746-395 calBC
AAR-11659 2315±38 409-263 calBC
AAR-10831 2110±41 191-59 calBC
AAR-11660 2108±36 179-59 calBC
AAR-11661 2067±36 161-42 calBC

Horreby Lyng 1940 ? AAR-11677 2226±33 370-210 calBC
Huldremose 1879 ♀ K-1396 1920±100 37 calBC-215 calAD

AAR-11675 2112±38 192-61 calBC
Hundstrup Mose 1947 2 ♂+ 5 barn K-3583 1310±60 657-772 calAD
Hunteburg 1938 fot GrA-914 750±70 1209-1380 calAD
Hunteburg 1949 I + II 2 ♂ GrA-16197 1710±70 248-409 calAD

GrA-1535 1680±50 261-421 calAD
Hunteburg 1949 III ? GrA-508 1975±45 37 calBC-69 calAD

GrA-509 1970±40 35 calBC-72 calAD
Husbäke 1936 ♂ GrA-9148 2480±50 760-523 calBC
Jührdenerfeld 1934 ♂ GrA-9149 2090±50 175-46 calBC
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Appendix 1. C14-daterade mosslik från norra Europa forts.
Karlby 1900 ? Ua-3998 2025±60 106 calBC-53 calAD

Ua-3999 1985±60 51 calBC-80 calAD
Kayhausen 1922 barn 10-14 år GrA-14314 2240±30 381-231 calBC

GrA-14404 2360±40 508-389 calBC
GrA-1324 2160±50 356-114 calBC

Koelbjerg 1941 ♀ K-4063 9270±120 8627-8329 calBC
9240±100 8566-8320 calBC

Krogens Mølle Mose 1878 ♀? AAR-11673 2263±36 392-234 calBC
AAR-11674 2199±33 357-203 calBC
K-2132 2030±100 172 calBC-70 calAD

Marx-Etzel 1817 ? GrA-12418 1970±70 48 calBC-124 calAD
Marx-Stapelstein 1861 ♀ GrA-12425 1780±50 140-330 calAD
Møgelmose 1857 barn 10-12 år OxA-1188 2270±70 399-209 calBC

Ua-334 1790±95 126-377 calAD
Neu-England 1941 ♂ GrA-9196 1800±50 134-314 calAD

GrA-1349 1775±50 142-336 calAD
Neu-Versen 1900 (Roter Franz) ♂ GrA-16196 1760±70 177-383 calAD
Oberaltendorf 1895 ♂ GrA-1351 1690±50 260-413 calAD

GrA-1352 1750±50 233-380 calAD
Osterby 1948 ♂ skalle GrA-822 1895±30 70-132 calAD
Porsmose 1946 ♂ K-3748 4710±90 3631-3374 calBC
Rappendam 1941-42 ♀ K-1113 2020±110 183 calBC-85 calAD
Rendswühren 1871 ♂ GrA-14313 1800±30 139-252 calAD

GrA-1346 1960±50 38 calBC-84 calAD
Risehjarup ? AAR-11668 1886±36 68-209 calAD
Roum 1942 ♀ skalle Ua-33584 1980±30 36 calBC-60 calAD
Rønbjerg 1891 II ? Ua-33202 2135±35 343-107 calBC
Rønbjerg III (1927?) ♂ AAR-11664 2132±39 342-97 calBC
Röst 1926 barn ca 3 år GrA-14402 2130±35 336-96 calBC
Sedelsberger Dose 1939 ♂ GrA-9151 900±45 1045-1206 calAD
Sigersdal 1949 I + II ♀ 2 st K-3744 4650±140 3636-3124 calBC

K-3745 4680±75 3624-3369 calBC
Skærum 1913 ? OxA-1187 1960±90 92 calBC-135 calAD
Stenstrup 1941 ♂ K-4424 3550±80 2012-1771 calBC
Stidsholt 1859 ♀ skalle AAR-11670 2240±36 383-211 calBC
Søgård 1942 ♂ K-3513 2080±75 196-1 calBC

AAR-11676 2131±34 337-102 calBC
Søgård 1944 ? K-3979 1530±75 433-599 calAD

Ua-33589 1790±30 140-319 calAD
Terharsterveen 1891 ♂ OxA-3131 2025±65 111 calBC-55 calAD
Thorup 1887 barn Ua-33583 2145±30 348-115 calBC
Tollund 1950 ♂ K-2814a 2200±55 361-201 calBC

K-2814b 2130±50 346-57 calBC
GrA-14179 2290±30 400-262 calBC
AAR-3328 2345±40 506-381 calBC

Tvedemose 1942 ? Ua-33587 2115±30 192-99 calBC
Uchte 2000 (Moora) ♀ ca 16 år KIA- 2475±20 751-540 calBC
Undelev 1797 ? Ua-35799 2640±30 821-796 calBC

Ka-6945/ 2485±40 761-540 calBC
/AAR-4370 se ovan se ovan

Vester Thorsted 1913 ♂ K-4193 2050±70 165 calBC-19 calAD
K-4194 2090±70 201-2 calBC
Ua-33585 1805±30 139-245 calAD

Vindum 1883 ♀? Ua-331 2270±165 717-106 calBC
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AAR-11672 2227±37 372-210 calBC
Weerdinge I+II 1904 2 ♂ Oxa-1723 1980±70 53 calBC-122 calAD

GrA-12442 2035±60 150 calBC-47 calAD
GrA-14310 1990±40 40 calBC-55 calAD

Windeby I 1952 barn ca 14 år GrA-10687 2150±70 355-92 calBC
GrA-14175 2010±50 87 calBC-58 calAD

Yde 1897 ♀ ca 16 år OxA-1724 1980±80 89 calBC-125 calAD
GrA-14176 2015±30 47 calBC-23 calAD
GrA-14178 1970±35 19 calBC-72 calAD
GrA-9201 1960±50 38 calBC-84 calAD

Zweloo 1951 ♀ GrN-15458 1835±40 131-230 calAD
OxA-1722 1940±70 38 calBC- 130 calAD

Kalibrerat med OxCal 4.1
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Appendix 2. Fyndnummer som refererar till föremål hittade på fält 1:14, 1:12         
och 1:5 A öster om dräneringskanalen.
F 24 spjutspetsar x 270 y 455
F 51 spjutspets, sköldbuckla x 271 y 459
F 56 glaspärla x 319 y 488
F 58 benharpun, neolitisk x 325 y 463
F 59 spjutspets x 268 y 462
F 61 järnföremål x 283 y 497
F 62 järnspik x 283 y 495
F 63 järnfragment x 289 y ?
F 64 järnfragment x 289 y ?
F 65 flintstycke, kvartsitstycke lösfynd
F 67 järnspik x 305 y 494
F 68 bärnstenspärla x 301 y 492
F 70 harts, bränt trä x 305 y 469
F 71 fragm. spjutspetsar, sköldbuckla x 312-315 y 477-480
F 72 flintbit, bränt trä x 312-315 y 477-480
F 73 järnfragment x 312-315 y 477-480
F 74 bronsnit, bronsbleck, järnfrag, trä, harts x 303-305 y 477-479
F 79 sadelring av brons x 312-315 y 477-480
F 80 eldslagningssten x 312-315 y 477-480
F 81 bronskrampa x 312-315 y 477-480
F 82 spjutspetsar, rester av träskaft x 312-315 y 477-480
F 83 runt kolat träföremål x 312-315 y 477-480
F 84 eldslagningssten x 312-315 y 477-480
F 85 eldslagningssten x 312-315 y 477-480
F 86 svärdsknapp, brons x 312-315 y 477-480
F 87 bronsring med krampa x 312-315 y 477-480
F 88 järnföremål x 312-315 y 477-480
F 89 bronsfragment x 312-315 y 477-480
F 90 kalksten x 312-315 y 477-480
F 91 järnbleck x 312-315 y 477-480
F 92 glasslagg, bronsskiva, fragm. betselbeslag x 312-215 y 477-480
F 93 delar av betselbeslag x 312-315 y 477-480
F 94 plan bronsögla, bronsbeslag, spjutspetsar x 312-315 y 477-480
F 97 träföremål x 283 y 480
F 98 pilspets av horn x 279-280 y 469
F 100 hoprostade spjutspetsar, sköldbucklor x 215 y 467
F 101 betselkedjelänk, brons x 318 y 481
F 102 bronsbleck x 303 y 482
F 104 bärnstenspärla x 284 y 482
F106 betselkedja x 318 y 483
F 107 sönderrostade spjutspetsar x 277-278 y 482-483
F 108 järnten x 290 y 467
F 111 järnring x 320 y 489
F 112 järnyxa ? ?
F 113 fragm. Spjutspetsar, svärd, sköldbucklor x 268-270 y 455-458
F 114 harts, bränt trä, benpryl? x 301 y 496
F 157 flintbit lösfynd
F 647 svavelkis x 278 y 452
F 648 del av holkyxa av järn x 248 y 409
F 650 bronsring x 281 y 451
F 652 järn, spjutspetsar x 270-280 y 448-454
F 654 järnyxa x 259 y 416
F 655 spjutspetsar av järn x 255 y 448
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F 656 delar av svärd och spjutspetsar x 261-263 y 442-444
F 658 järn x 266-268 y 440-441
F 659 järn x 266-268 y 440-441
F 660 spjutspets x 260 y 442
F 661 pikar till sköldbucklor, spjutspetsholk x 261-263 y 442-444
F 662 järn med trä i, i samband m. F 656 x 261-263 y 442-444
F 663 bronsfragment, i anlutn. till F 709 x 265 y 433
F 664 spjutspets x 262 y 443
F 665 spjutspets x 279 y 452
F 667 ornerad benplatta med hål x 266 y 436
F 669 spjutspets x 261 y 437
F 693 små bronsfragment x 265 y 435
F 694 två pikar till sköldbucklor av järn x 265 y 437
F 695 betselkejdelänk av brons x 265 y 434
F 696 remändebeslag x 265 y 435
F 697 bronsfragment x 266 y 434
F 698 bronsfragment x 266 y 434
F 700 svärdsknapp? av brons x 267 y 433
F 701 svavelkis x 265 y 434
F 702 pik till sköldbuckla x 267 y 434
F 703 järn x 269 y 445
F 704 järn, lösfynd ca x 270 ca y 430
F 705 järn x 261-266 y 436-438
F 706 flintbit med kristaller x 268 y 447
F 707 järn x 245 y 411
F 710 järn, pilspets, i anslutn. till F 656 x 261-363 y 442-444
F 711 järnfragment x 320 y 415
F 712 järn, pilspets, i anslutn. till F 656 x 261-263 y 442-444
F 713 spjutspetsholk m. bronsnitar i ansl. till F 656 x 261-263 y 442-444
F 714 länk till betselkedja av brons x 265-267 y 433-438
F 715 bronsskiva x 265-267 y 433-438
F 716 bronsbeslag x 265-267 y 433-438
F 717 benpilspets lösfynd
F 727 bronsnit, svärdsfragment x 280 y 450
F 728 spjutspets x 275 y 451
F 729 spjutspets med trärest och bronsnit, svärd x 277 y 451
F 730 svärd med bronsknapp x 276 y 450
F 731 flintbit x 280 y 450
F 732 spjutspetsar, träfragment x 277 y 451
F 733 vapenbunt, bronsfragment, bronsnit x 278 y 451
F 734 bronshylsa x 278 y 451
F 735 järnfragment x 270-280 y 450-455
F 737 spjutspets x 275 y 452
F 738 spjutspets x 274 y 452-453
F 739 sköldbuckla av järn x 280 y 449
F 740 svärd, yxa, spjutholk, träfragment x 280 y 450
F 741 spjutspets x 279 y 451
F 742 spjutspetsar, sköldbuckla av järn x 279 y 452
F 743 spjutspetsar x 279 y 452
F 744 spjutspets, fragm av svärdsfäste x 279 y 451
F 745 delvis bränd trästolpe, nedställd i botten x 272 y 449
F 746 spjutspets x 274 y 452
F 747 järnfragment x 274 y 451
F 748 spjutspetsar, sköldbuckla av järn x 275 y 451
F 749 spjutspetsar x 275 y 452
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Appendix 2. Fyndnummer som refererar till föremål hittade på fält 1:14, 1:12         
och 1:5 A öster om dräneringskanalen. forts.
F 750 sköldbuckla, spjutspetsfragment x 276 y 451
F 751 pik till sköldbuckla, järn x 276 y 451
F 752 spjutspets, fragm av svärd x 276 y 452
F 753 spjutspets x 276 y 453
F 754 spjutspetsholk med trärest x 275 y 453
F 755 delvis kolat trä x 276 y 445
F 756 bronsklädda järnfragment x 277-279 y 448-449
F 757 retuscherad flintbit x 278 y 447
F 758 skafthålsyxa med trärest x 278-279 y 447-448
F 759 spetsigt järnföremål med bronsskoning x 277 y 449
F 760 svärd med bronsknapp x 278 y 449
F 761 rombisk bronsskiva x 281 y 447
F 762 spjutspets x 278-279 y 450-451
F 763 spjutspets x 278 y 450
F 764 sköldbuckla av järn x 279 y 450
F 765 spjutspets x 279 y 452
F 766 spjutspetsar x 279 y 451
F 767 spjutspets x 276 y 452
F 768A bit av svärdspärla av kalcedon x 277-280 y 450-454
F 768B bit av F 768A x 281 y 450
F 769 bronsfragment x 281 y 450
F 770 flintbit x 282 y 449
F 771 flintbit intill F 768B x 281 y 450
F 772 flintbit ca x 281-282 ca y 450-452
F 773 spjutspets x 281 y 450
F 774 spjutspets x 279 y 449
F 775 spjutspets x 277 y 448
F 776 del av doppsko av brons i sållet
F 780 bronsring x 258 y 399
F 781 remändebeslag x 259 y 399
F 782 bronsring x 258 y 398
F 783 rembygel i brons x 259 y 399
F 784 eldslagningssten x 258 y 398
F 785 remändebeslag x 259 y 398
F 786 ornerat hornföremål x 258 y 400
F 787 benpilspets x 259 y 399
F 788 Rembeslag av brons x 258 y 401
F 789 Rembeslag av brons, som F 788 x 259 y 398
F 790 Pilspets av järn x 258 y 398
F 791 Beslag av brons x 259 y 398
F 792A Hälften av remändebeslag av brons x 259 y 400
F 792B Andra hälften av remändebeslaget x 258-260 y 400-402
F 793 Bronsfragment av F 798 x 259 y 398
F 794 Pilspets av ben x 259 y 398
F 795 Remhälla av brons x 258 y 399
F 796 Bronsbeslag i 4 delar x 259 y 399
F 797 Bronsbeslag x 259 y 401
F 798 Remändebeslag + F 793, som F 781 x 259 y 397
F 799 Pilspets av järn x 259 y 398
F 1050 Rembeslag av brons x 260 y 401
F 1051 Rembeslag som F 1050 x 258 y 398
F 1052 Bronsfragment x 260 y 398
F 1054 Järn x 223 y 396
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F 1059 Järn, brottstycken av svärd x 221-224 y 383-390
F 1060 Bältering av brons, sållfynd ca x 200-258 ca y 398-401
F 1062 Spjutspets x 258 y 399
F 1063 Spjutspetsar, korslagda, intill F 789 x 259 y 398
F 1084 Sölja av brons ca x 257 ca y 401
F 1065 Bronsring ca x 256 ca y 401
F 1066 Benpilspets, fragment x 258-260 y 400-402
F 1067 Bronsfragmment vid sållning x 258-260 y 400-402
F 1070 Remändebeslag, prylformat, vid sållning ca x 262 ca y 401
F 1071 Spjutspetsfragment x 259 y 398
F 1072 Spjutspets, intill F 782 x 258 y 398
F 1073 Trä, intill F 781 x 259 y 398
F 1075 Skafthålsyxa av järn x 220 y 386
F 1077 Pilspetsholk med trärest lösfynd
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Kartor

Legend för karta A och B. 
Observera att en symbol kan beteckna flera föremål.
 = bronsföremål
 = järnföremål
 = spjut
 = svärd
 = sköldbuckla

 = pärla
 = yxa
 = eldslagningssten
 = trä
 = annat fynd

Digital bearbetning av kartor gjord av Palle von Reybekiel efter underlag av Anne Monikander.
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Karta A. 
Det närstuderade området på fälten 1:14, 1:12 och 1:5 A öster om dräneringskanalen.
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Karta B. Detalj av fält 1:12 mellan x 423-462 och y 260-285.
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Karta C. Fyndplatser för de C14-daterade djuren. 
 = häst   = får  = nöt   = svin
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Karta D. Fyndplatser för de C14-daterade människorna.
 = inmätta fynd  = lösfynd
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