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Barn i mossar
Sophi e Berger b r ant

I arkiven och magasinen i stora delar av Nordeeuropa finns det uppgifter
om och skelett som är funna i våtmarker. Forskningen tenderar dock att
fokusera på de välbevarade mossliken från järnåldern. Dessa fynd har en lång
forskningshistoria. De klassiska tolkningarna när det gäller de förhistoriska
mossliken är att de antigen är offrade eller straffade (Monikander 2010:77).
En annan tolkning av de danska mossliken från järnåldern är att de är
gravar (Mannering et.al. 2009). Forskningen på området är omfattande och
endast ett fåtal klassiska exempel kan nämnas som Glob (1965) och van der
Sanden (1996) översiktsverk, och modernare analyser på någon av de klassiska mossfynden som Pauline Asingh och Niels Lynnerup (red. 2007) om
Grauballemannen. Dessa tolkningar är ofta fokuserade på de välbevarade
mossliken från (huvudsakligen) Danmark, norra Tyskland, Holland och Irland
från äldre järnåldern. Sällan är de allt skelettmaterial från övriga förhistoriska
tider (eller för den delen järnålder) tagna med i diskussionen. Ännu mer ovanligt är det att de ben från barn som finns i mossarna tas med i tolkningarna.
Denna artikel kommer att diskutera lämningarna efter barn i mossar genom
ett flertal förhistoriska perioder. Det är ett försök att belysa fenomenet människolämningar i våtmarker utifrån en annan synvinkel än den vanliga. Att
fokusera på barnen som oftast hanteras styvmoderligt i forskningen kommer
förhoppningsvis kunna ge mera varierade tolkningsperspektiv på materialet.
Artikeln kommer huvudsakligen att behandla fynd från Danmark, men även
en del nordtyskt och svenskt material kommer att tas med i diskussionen.

Barn i arkeologi
Under sent 1980-tal började ett intresse för barnens arkeologi att växa fram,
det var dock först under 1990-tal forskningen om barn tog fart (Lillehammer
1989, 2000; Moore & Scott 1997; Sofaer Derevenski 1994, 1997a, 1997b
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& 2000b) och den har med tiden utvecklats till ett intresse för livets alla
faser (Gilchrist 2000a). Det har påpekats att barn i arkeologi ofta ses ur ett
modernt västerländskt perspektiv på vad ett barn är (Kamp 2000). Kemp
har visat att i så kallade traditionella och historiska samhällen har man sett
annorlunda på barn. Hon påpekar att relationen mellan barn och arbete är
en aspekt som varierar stort mellan olika samhällen (Kamp 2000). Gilchrist
menar att arkeologi tenderar att vara väldigt statiskt, och normalt fokuserar på
’the prime of life’. Hon menar också att vi generellt bara fångar ett ögonblick.
Genom att analysera hela det mänskliga livsförloppet menar hon att vi kan
nå en bredare förståelse av det förhistoriska samhället (Gilchrist 2000b:325).
Sofaer Derevenski anser att vi kan studera ålder både på en mikronivå, dvs.
hur föremål används för att uttrycka förändringar i en persons liv, och makronivå, dvs. hur en grupp reagerar till förändringar i åldrande processen (Sofaer
Derevenski 2000a:390).

När är man ett barn?
Storleken (längd) på gravar har använts, bland annat av Hubner (2005:29ff ),
för att identifiera möjliga barngravar. Hubner studerar nordtyska och danska
enkelgravsgravar (ca 2800-2350 f.Kr). Utifrån de 62 möjliga barngravarna
Hubner finner har endast 15 skelett eller mörkfärgningar som representerar
den gravlagda individen (Hubner 2005:29ff ). Att använda denna metod är
mycket problematisk, framför allt under perioder, så som enkelgravskulturen,
när många begravs i en s.k. hocker position. I ett tidigare arbete har jag visat
på det finns ett par gravar med långa stenkistor eller ekkistor upp till 3,15
m lång som innehåller lämningar efter barn från bronsåldern (Bergerbrant
2007:189). Längden på graven kan i många fall varken utesluta eller fastställa
att ett barn blivit begravd. För att kunna diskutera barn i förhistorien utifrån
deras behandling i döden, dvs. placeringen av deras döda kroppar måste vi
alltstå ha rester kvar av deras fysiska kroppar.
Baserat på analyser av spädbarn från irländsk neolitikum och äldre bronsålder, såväl som historisk tid, argumenterar Finlay att det är viktigt att urskilja
spädbarnen från äldre barn. Detta eftersom spädbarnen ofta får en speciell
behandling (Finlay 2000:419). Det vore även önskvärt att finna skillnader
mellan olika steg i barndomen som exempelvis Sofaer Derevenski (2000a)
kunnat påvisa i sin studie över kopparstenåldersgravfältet i TiszapolgàrBasatanya, Ungern. Hennes studie visar att det både tillkommer och försvinner
föremål vid olika åldrar (i gravmaterialet). Viktiga åldersgränser i barndomen
verkar vara ca fem år, ca 12 år och ca 15 år. Exempelvis får vissa barn en spiralarmring vid fem års ålder, dock så har ingen över 25 år begravts med en
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spiralarmring (Sofaer-Derevenski 2000a:392). Något som tyder på att detta
ålderspann har en speciell betydelse.
I anglo-saxiska dokument finns det indikationer att under det sjunde
århundradet efter Kristus kunde personer i tioårsåldern vara ansedda som
vuxna, medan man under det tionde århundradet var tvungen att ha hunnit
bli 12 år för att nå denna status (Kamp 2000:4). Detta tyder på att var
gränsen mellan vuxen och barn går kan variera i en relativt kort tidsperiod. I
tidsperioden 1600-1300 f.Kr. kan man argumentera att man ansågs vara en
fullvärdig medlem någon gång mellan 12 och 15 år, källäget gör att det inte
går att fastställa mera exakt (Bergerbrant 2007 kap 6). Det kan självfallet vara
så att den kronologiska åldern inte nödvändigtvis är den viktigaste faktorn (se
Fahlander denna volym) utan att även andra saker har betydelse. I förhistoriska
samhällen kanske det är könsmognaden som är det viktiga. Kan det vara så att
exempelvis den första menstrationen visar att man är mogen för ”äktenskap”
och att det sedan är detta som gör att man behandlas som en vuxen?
Anne Monikander har i sin avhandling en tabell och lista med 14C daterade
mosslik och skelett från mossar och våtmarker från norra Europa, som är
publicerade efter en viss kravlista (Monikander 2010: 80, appendix 1). Hennes
lista angående skeletten före 500 f.Kr. är dock inte fullständig, då det finns
ett flertal 14C daterade, publicerade skelett från våtmarker från neolitikum
i Danmark (se bland annat, Fischer et al. 2007; Richards et al. 2003) som
uppfyller hennes kriterier. Av de 82 lämningar från människor i våtmarker
som Monikander har med är 12 under 15 år (Monikander 2010: tabell 5).
Av dessa kommer sju från den klassiska mossliksperioden, dvs. förromersk
och romerskjärnålder och fem från tiden efter 500 e.Kr. (Monikander 2010:
tabell 5, för de fynd som nämns i denna artikel se tabell 1 i slutet av artikeln).

Neolitikum
De lämningar av barn som man i Danmark funnit från neolitikum kommer från
megaliter, jordgravar och mossar. Klaus Ebbesen och Pia Bennikes intresse för
skelett funna i mossar från neolitisktid och deras många 14C daterade skelett
har lett till att vi har en ovanligt bra förståelse för perioden (ex. Bennike &
Ebbesen 1986; Fischer et al. 2007; Richards et al. 2003). Det betyder inte att
många fler av de ca. 560 mosslik och mosskelett som återfunnits i danska
mossar inte kan tillhöra perioden (Ravn 2008:3).
Enligt Pia Bennike (1999:29) finns det flera barn begravda i mossar än
i gravar under tidig neolitikum, men antalet funna barn är endast tretton
stycken. Normalt anses barnadödligheten i traditionella samhällen vara hög
och även på gravfält med runt 15% barn mellan 0-6 år anses det vara för få
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för den uppskattade barnadödligheten (Teschler-Nicola 1994:169) Det finns
endast ett fåtal bevarade människolämningar från tidigneolitikum. I Danmark
finns där endast 62 skelett som med säkerhet är daterade till tidigneolitikum
(Bennike 1999:29). Från tidsperioden finns lämningar från människor i långhögar, megalitgravar, flatmarksgravar, och mossar ( Jensen 2001:40).
Om man jämför med de barn som är begravda i megalitgravar under mellanneolitikum blir bilden en annan. Bennike (1985: 473) skriver att 28% av
alla begravda under neolitikum är barn och unga, medan de i de megaliter
hon tar upp varierar från 46% till 28%. I hennes beräkningar ingår individer
upp till 18(21) år. Det vill säga betydligt äldre individer än vad som anses
som barn här (se ovan, Fahlander denna publikation). Räknar vi om ett av
hennes exempel, megaliten funnen i Hulbjerg så är antalet barn som Bennike
får med åldersgränsen 18(21) år 32 % (Bennike 1985:473). Räknar vi endast
individer upp till tolv år blir det 20,7 % barn.

Fig. 1. Karta över de i texten nämnda barn från mossar (blå triangel: spädbarn, gul
fyrkant: 1-8 år, svart prick: 10-14/15 år).

Myrebjerg
1921 utgrävdes ett område i en mosse i Myrebjerg, Nordenbro, Magleby
socken, Langelands härad. Platsen uppmärksammades efter att man funnit
bronsföremål från äldre bronsåldern under torven (Winther 1929:51). I ett
fält fann man en samling stenar, mellan stenarna fann man ben från män164
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niskor och djur (Winther 1929:52). I stenpackningen återfanns även ett antal
föremål: en Albuebendolk, en syl av ben, 40 flintavslag, 11 små flintblock,
tre flintspån, 2 skivskrapor och en spånskrapa. Där fanns även ett par keramikskärvor med streckornamentik (Winther 1929:53-54; Skaarup 1985:77).
Winther tidsbestämmer fyndet utifrån bronsföremålen och i hans tolkning
blir de med andra ord ett fynd från bronsåldern (Winther 1927:54). Ett av
kvinnans lårben har 14C-daterats, vilket daterade fyndet till tidigneolitikum
(Skaarup 1985:77; 4640BP ±320 K3702 (AUD 1983) 3701-2926 cal f.Kr.).
Benen ansågs vara lika svarta som torven och därför togs inga fotografier
och inga planer ritades tyvärr inte heller. Benen låg i en klunga som var
tätast i mitten och mera spritt i utkanterna. De flesta ben fanns inför en
cirkel med 1,8 meter i diameter. I en begränsad del av fält II (A1) fanns det
ett flertal människoben (Winther 1929:52). Under stenhögen fanns rester
från minst fem människor, tre vuxna och två barn samt ben från sköldpadda,
möjlig gräsand, mindre and, troligt får/get, tam oxe, svin och häst (Winther
1929:52). Benen har senare även studerats av Pia Bennike som har ålder- och
könsbedömt dem. De döda personerna var en vuxen kvinna, två unga män i
åldern 15-18 och 18-20 år gammal, barnen har åldersbedömts till 3 och 4 år
(Skaarup 1985: 76f ). Winge ålderbedömde barnen 1929 till ca. 7 år (Winther
1929: 52), men här kommer Bennikes bedömning att följas. Det finns inga
uppgifter i Winthers text om benen fanns i anatomisk korrekt ordning, bara
att det fanns mängder av ben från hela kroppens olika delar. Då det varken
finns fotografi eller detaljerad planteckning tillgänglig är det svårt att bedöma
hur kropparna/skeletten var placerade i mossen och dess inbördes relation.
Winge som har bedömt benen skrev att de (framförallt skallarna) har gått
sönder, men att inga av brotten är gjorda medan benen var färska (Winther
1929: 52). Detta väljer dock Winther att inte tro på (Winther 1929:43). Det
är idag välkänt att mossen i sig själv skapar ett tryck som kan vara förklaringen på att delar av skelettet gått sönder med tidens tand (se till exempel:
Gregersen, Juril & Lynnerup 2007:257). Winthers argument för det skulle
skett medan benen var färska är att det tydligt noterats att skallarnas olika
delar trots deras trasighet låg tätt samlade. Winther menar att de medvetet
förstörts med våld (Winther 1929:53).
Skaarup anser att individerna från Myrebjerg mosse har dräpts och sedan
offrats. Han anser att de troligtvis dött genom ett slag i huvudet och sedan
har en rituell måltid hållits, vilket djurbenen är ett vittnesbörd om enligt
honom (Skaarup 1985: 358). Att individerna skall ha ingått i måltiden är
något Bennike motsätter sig, hon påpekar att det inte finns några spår av
kannibalism på benen. Hon anser att de kan ha blivit naturligt skeletterade
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innan de offrats (Bennike 1999:29). Jag tolkar dock inte Skaarups text som att
människorna skeletterats eller ätits utan att det är djurbenen som är spår efter
en rituell måltid. Inte heller finner jag något i Winthers text som indikerar
att de blivit skeletterade. Winther skriver att:
I Midten af Feltet, laa en Mængde knoglar af Mennesker og Dyr. Det frembød
et mærkeligt Syn, da alt var afdækket (desværre var Knoglerne ligesaa sorte som
Tørven, saa det var haabløst at tænke på Fotografering). Filtret ind i hinanden,
som et Skarpnæsespil, der er rystet ud paa et Bord, laa Knoglerne i en Dynge, tættest
i Midten, mere spredt udefter, for saa at ende med ganske enkelte spredte Knogler ud
mod Yderkanterne af Feltet (Winther 1929:52).

Om man jämför denna beskrivning med de multipla gravarna från exempelvis
Strøby Egede, Sjælland (Strassburg 1997) eller Wassenaur, Holland (Louwe
Kooijmans 1993, Smits & Maats 1993) så kan det mycket väl vara en gruppbegravning eftersom individerna i mossen liksom i de fallen är placerade nära
varandra med huvudena i olika inriktningar. Informationen vi har räcker inte
för att veta om de begravts/deponerats strax efter dödens inträffande eller
mycket senare i skeletterad form. Eftersom det inte finns några tecken på
skelettering (Bennike 1999:29) måste vi fundera på möjligheten att detta är
en likande typ av multipel grav som vi har från Ertebølle kulturen (bland
annat Gøngehusvej 7 och i Bøgebakken; Nationalmuseet; Jensen 2001:224,
226-227), eller som de samtida megaliterna vittnar om, fast förlagd i våtmark.
Barn placerade i mossar från tidsperioden finns också i Ulvemosen, Sorø,
här finns tre vuxna och fem barn (AUD 1996:327). I Tammosegård Mose,
Gribskov kommun, på Själland ett överarmsben, lårben och kraniet till ett
barn i 7-8 års åldern funna tillsammans med djurben och keramik skärvor
(Fischer et al. 2007: tabell 1; Fund og Fortidsminder).

Bronsålder
Sämst studerat av de tre olika perioderna när det gäller skeletten från våtmarker
är bronsåldern. Det är dock arbete på gång med att studera deponeringar av
människor i våtmarker (Bergerbrant & Molnar in prep, Fredengren in prep)
från perioden. Det finns skelett både i och utan ekkistor daterade till äldre
bronsåldern, och vissa uppvisar olika spår av våldshandlingar (Bergerbrant
& Molnar in prep). Den enda som är 14C daterad som möjligen kan tolkas
som ett barn från bronsåldern är den ca. 14 år gamla individen som är funnen
Ruchmoor, Damendorf 1934, Tyskland, (896-812 f.Kr GrA-506 2700±45
BP, Monikander 2010 Appendix 1; van der Sanden 1996:82, 193). Denna
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bedömning till barn är tveksam, som Monikander (2010:80) påpekat har hon
liknande kläder som de äldre kvinnorna och kanske skall räknas som vuxen.
Det stämmer väl överrens med andra studier av ålder i bronsålder, i delar
av Europa bär man den vuxna kvinnans dräkt och får en vuxen begravning
från ungefär 14 års ålder (Ò Donnabhàin & Brindley 1990:19; NeugebauerMaresch & Neugebauer 1988:30). I det Skandinaviska materialet är det svårt
att begränsa övergången till vuxen mer noga än att den skedde någon gång
mellan 12 och 14 års ålder (Bergerbrant 2007:116).
Det finns ett antal gravar i Norfolk, England som är funna i våtmark.
Gravarna tillhör den tidiga bronsåldern, vårt senneolitikum (Healy & Hously
1992). Häribland finns de barn i Metwold som van der Sanden har med
(1996:82) i sin diskussion om barn i mossar. Landförhållanden i dessa trakter
är komplicerade eftersom våtmarker här tagit över land som tidigare varit
vanlig torrmark. Därför är det svårt att utan noggranna geologiska studier säga
om dessa gravar faktiskt placerats i våtmark eller om det är flatmarksgravar
på vanlig mark som så att säga blivit uppäten av våtmark.
Det finns däremot uppgifter om lämningar efter barn i andra yngre bronsåldersammanhang, 14C dateringar måste självfallet göras för att bekräfta dateringen. Det finns bland annat uppgifter om att lämningar av människoben från
deponeringsplatser med lurar från yngre bronsåldern. Det finns uppgifter om
människoben från Lommelev (070108-5), och Radbjerg Mose (070213-26)
i Guldborgssunds kommun, Danmark och uppgifter om lämningar efter ett
8-årigt barn i Tryggelev (090307-26) Langeland kommun, Danmark (Fund
og Fortidsminder). Utan närmare studier är det inte möjligt att komma med
varken säkra dateringar eller tolkningar. Eftersom dessa människolämningar
inte verkar vara av hela individer (detta måste dock studeras mera noga)
och de är funna tillsammans med tydligt rituella föremål, dvs. bronslurar,
anser jag det troligt att dessa individer/ eller delar av individer deponerats i
samband med offerceremonier i mossarna snarare än att det är rester efter
våtmarksbegravningar.

Järnålder
Nedan kommer daterade mosslik och skelett från järnåldern att genomgås.
Genomgången är på inga vis fullständig då det kräver en fullständig genomgång
av alla skelettfynd funna i mossar som finns i museernas arkiv. Syftet är att
ge en inblick i hur materialet ser ut. Barnen i materialet har oftast förbisetts
och ignorerats i det material som presenteras. Fynd av barnskelett i mossar
har sällan analyseras eller 14C dateras, den enda tidsperiod där barnen är med
i analyserna är stenåldern. Där har ett flertal forskare har gjort målinriktade
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studier (14C, 13C etc) för att finna personer som tillhör neolitikum (se ovan).
Flera 14C dateringar har visat att det inte går att koppla föremål funna i närheten av eller i högre lager av mossen med människorna, se exempelvis Myrberg
eller Vimose (ovan och nedan). Jag hoppas att denna studie skall inspirera
till att någon gör en ordentlig genomgång och analyser av allt skelettmaterial
som gömmer sig i våra museer för att vi skall få en verklig uppfattning om
hur materialet ser ut och därefter kan göra grundliga tolkningar över varför
människokroppar i olika perioder deponerades/hamnade i våtmarker.
Den mest studerade perioden när det gäller mosslik är äldre järnåldern,
det finns ingen möjlighet att här gå detaljerat in i forskningen. Här kommer
endast en översikt över barn i våtmarker att ges för att kunna relatera dem till
de övriga perioderna. Traditionellt brukar man i dessa sammanhang referera
till Tacitus för att tolka dessa lämningar. Tacitus skrev år 98 att som straff
för att man har hållit sig undan strid (feghet) och för att man har vanärat sin
kropp döms man till att dränkas i gyttjiga träsk och på skall ett flätverk av
grenar läggas (Monikander 2010:77f ). Tacitus beskriver också Nerthuskulten,
där det beskrivs att de trälar som tvättar gudinnefiguren och hennes vagn i en
sjö dras ner i sjön, dvs de dränks i sjön (Monikander 2010:78). Dessa båda
passager brukar ömsesidigt kritiseras av de som anför antigen brott, feghet,
kroppslig skändlighet eller de som tror på offer till gudinnan.
”Endast en person under femton års ålder bär spår av våld, och det är
Kayhausen 1922” (Monikander 2010:80). Enligt Monikander (2010:80) så
skiljer sig hanteringen av denna individ helt från de andra i våtmarkerna.
Hennes tolkning blir därför att detta troligtvis handlar om ett brottsoffer
snarare än en av samhället sanktionerad handling. Den unge personen från
Kayhausen har blivit knivstucken och sedan bundits av sina kläder på ett i
mossliksammanhang unikt sätt. Han är åldersbedömd till att vara mellan
10 till 14 år, hans ålder varierar beroende på var i van der Sandens bok man
läser, jag har här valt det tidspann som är baserad på längd, då det andra
ålderspannet, 8-14 år, som står i boken inte argumeteras för (van der Sanden
1996: 93, 135, 161).
Barnen har varit ett problem för många av de som analyserat järnålderns
mossliken. Den första person som gjorde en övergripande tolkning av mossliken var Johanna Mestorf. Hon anför tre möjlighet att de dött, på grund av
en olycka, att de mördas, eller att de straffas av samhället. Eftersom det finns
kvinnor med i materialet och Mestorf inte kan tänka sig att de varit så oförsiktiga att de råkat ut för de två första alternativen tror hon på den tredje. Dock
förblir barnen ett problem för henne (van der Sanden 1996:166f ). Hennes
tolkning fick många efterföljare. Enligt J. Martin fanns det två förklaringar
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för de döda funna i mossar det ena var att de blivit avrättade och det andra
att de blivit mördade. En av anledningarna till denna tolkning var att det inte
har återfunnits värdefulla föremål tillsammans med mossliken. Dock anser
han att barnen omöjligt kunde blivit avrättade utan att de alla måste ha blivit
mördade eller dött i en olyckshändelse (van der Sanden 1996: 166f ).

Fig. 2. Den unga individen från Kayhausen (van der Sanden 1996:113, fig 152)

Van der Sanden har en särskild avdelning om barn funna i mossar (van der
Sanden 1996: 82) i vilken han anför 25 barn funna i mossar från alla tidsperioder. Hans åldersgräns går upp till ca. 16 år. Sju stycken är mellan 13-16 års,
fem mellan 8-14 år och sju mellan 5-11 år, två mellan 2-3 år och fyra spädbarn
(van der Sanden 1996: 82). Jämför vi detta med Monikanders tabell 5 och
appendix 1 (Monikander 2010: 80, 107-109) och övrig litteratur har vi från
Nordeuropa (Storbritannien och Irland borträknat, nio barn av de ovan) får vi:
Ålder
Spädbarn
2-4 år
4-8 år
10-14/15
Totalt		

antal
7
2
2
6

fyndplatser
3		
2		
2		
6		

procent
41
12
12
35

17

10		

100

Tabell 2: Åldersfördelning av de barn som daterats till järnålder. Anledningen till den
övre åldersgräns 14/15 är fyndet i Rislev som bedömts till 13-15 år, de som bedömts till
14-15 år eller 15 år är inte med i tabellen. Skillnaden i fyndplatser är att olika ålderskategorier har funnits på samma fyndplats.
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Tydligt är att det under den klassiska mosslikstraditionen endast finns ett
fåtal daterade barn. De är relativt jämnt fördelade mellan spädbarn och
barn på gränsen till vuxna (10-14 år). Om vi tittar på mindre barn (upp till
åtta) och äldre barn ligger det dock en tydlig dominans på mindre barn med
65% mot 35%. Dock så kommer de sju spädbarnen endast från tre platser.
Fem av barnen har hittats själva, det vill säga utan några uppgifter om andra
människolämningar i närheten. Av dessa hör tre till den äldre kategorin och
endast två till den yngre.
Från yngre järnåldern har Monikander i sin tabell sammanlagt åtta individer som hamnat i mossarna (som har 14C daterats) av dessa är tre spädbarn,
en mellan 10-12 år och en mellan 14-15 år (Hundstrup Mose, Næstved
kommun) och de övriga tre är klassificerade som vuxna (van der Sanden
1996:80; Monikander 2010: 80, 107-109; Sellevold et al. 1984:64f ). Detta
fynd är inte ett lika tydligt offerfynd som det först kan verka som då skeletten
funnits med djurben, tillskurna pålar och benspets (Fund og Fortidsminder).
Enligt Sellevold et al. (1984:64f ) så har de två yngre individerna 14-15 år
och 10-12 år funnits tillsammans sida vid sida täckta av grenar och med
en järnkniv. Båda skeletten är ofullständiga men det kan beror på mossens
bevaringsgrad. Fem meter från dessa två är de två vuxna männen och de tre
spädbarnen funna. Två av spädbarnen anses vara nyfödda medan det tredje är
1-2 månader. I Sellevold et al. finns det inga uppgifter om djurben, tillskurna
pålar och benspetsar (Sellevold et al. 1984:64f ). Nogrannare studier måste
göras för att se om Sellevold et al bara uteslutit informationen som tyder på
att de är en del av en offertradition. Det finns kistor med barn funna i våtmarker från vikingatiden (föremålsdaterade). En kista funnen på Eke gårds
ägor i Uppland, är daterad till vikingatid via pärlor och innehåller ett äldre
barn (Lindsten 1933:322). Det senare fyndet tyder snarare på gravläggning
än offer, vilket kan betyda att olika traditioner praktiserades under perioden.

Barn i våtmarker
På tre platser finns det lämningar efter spädbarn i våtmarker, dessa är Hundstrup
Mose, Næstved kommun, Borremose, Vesthimmerland och Skedemosse,
Öland (van der Sanden 1996:82; Sellevold et al. 1984:64f; Fischer 1980:35;
Monikander 2010:87). I två av fallen har spädbarnen deponerats med vuxna
män. Anledning till att det är så få funna spädbarn och att de funnits med
vuxna kan beror på många ting, bevarandegrad, och att de är svårare att
upptäcka (dvs. att de översetts, då det mesta av materialet har framkommit
vid torvgrävning i historisk tid) eller verklig brist på dem i materialet. Det är
dock intressant att två deponerats med män. När spädbarn återfinns i gravar
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med kvinnor antas det oftast att de dött tillsammans med sina mödrar vid
förlossning. Monikander menar att människooffer i järnålderns samfund är
något många forskare verkar ha svårt för. Hon påpekar att ”särskilt tydligt
är detta när de mossfunna människorna är barn... 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” (Monikander 2010:90). Hon fortsätter med att endast Kayhausen och
några av barnen i den tyska offerplatsen Oberdorla1 har skador som kan vara
dödliga. I frågan om barnen offrats eller inte är hon tvetydig och skriver bara
att frågan behöver utredas mera (Monikander 2010:90).
Munksgaard (1984:122) anser ett argument mot offerteorin av mossliken
är att det finns så få barn i materialet. Hon skriver vidare att endast ett fåtal
barn är kända från tyska mossar och att de alla kan klassificeras som olyckshändelser. Hon skiljer dock från offermossar där ben från barn ofta finns
bland materialet (vad som är vad definieras aldrig tydligt och det är oklart
vad hon menar). Men jag antar att hon skiljer från ensamfunna skelett och
skelett funna med andra föremål. De förstnämnda är enligt hennes åsikt
lämningar efter folk som straffats på grund av homosexualitet eller prostitutionen/otroskap (Munksgaard 1984:123f ). Om man bara tar hänsyn till det
traditionella mossliken finns mycket lite diskussion om barn i materialet. Men
i exempelvis Fund og Fortidsminder (det danska online fornminnesregistret)
påvisar emellertid ett flertal barnskelett funna i mossar som inte dateras, ibland
är de funna med föremål från olika perioder. Som bland annat fyndet från
Myrberg påvisar går det inte att datera skelett utifrån de fynden som finns
i samma mosse. De kan antigen vara äldre eller yngre. I Vimose, en klassisk
järnålders vapenofferplats, finns det ett kranium som 14C daterats till äldre
bronsålder (Pauli Jensen 2008:32f ). Detta betyder att vi måste göra en stor
14
C daterings-strategi för att förstå var och när individer placerats i våtmarker under olika tidsperioder. En stor genomgång av materialet behövs också
för att om hela individer eller bara delar av dem deponerats. Det kommer
självfallet alltid vara svårt att säga om personerna skeletterats innan och bara
benen använts eller om de har deponerats med köttet på, så att säga, som
vissa lämningar av skor med fötter i indikerar (för diskussion om bevarande
av mosslik och dessa skor med fötter i är lämningar av hela människor eller
deponerade i järnålder som delar se Monikander 2010:80).
Janken Myrdal har undersökt olyckor med barn under det senaste millenniet och han visar att drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsken
för barn (Myrdal 1994:49). Med detta i tanke skall vi titta på några exempel
för att se hur de deponerats. Få studier har gjorts på benmaterialet för att
se exempel om kroppsställning indikerar olycka. Bennike skriver att de två
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barnen i Tysmosen kan ha drunknat när de gick över isen. Hon anför dock
inga argument för detta (Bennike 1999:29). För de flesta fall finns det inte
tillräckligt mycket dokumentation för att kunna diskutera orsakerna till varför
de hamnat i mossarna. Många av mossliken/skeletten är funna i förhistoriska
torvtäckter och det är därför kanske mindre troligt att de drunknat. Däremot
återfanns barnet i Møgelmose nästan stående, vilket kan indikera ett olycksfall.
Ett barn vi kan anta med stor säkerhet att det inte är en olycka är pojken från
Kayhausen, detta då han både är knivstucken och bunden på ett speciellt sätt.

Figur 3: Barnet från Röst (van der Sanden 1996:82, fig 102).

Flickan i Windeby är dock begravd på ett sätt som stämmer väl överens med
Tacitus beskrivning av straffade personer. Detta har lett till tolkningen av
Jankuhn att hon blivit straffade för kroppslig otukt och att mannen som ligger
fem meter från henne är personen hon skall ”syndat” med (van der Sanden
1996:168). Med moderna ord har hon alltså blivit utsatt för ett av samhället
sanktionerat hedersmord. Moderna dateringar har även visat att det skiljer ca
300 år mellan mossliken. De kan därmed inte ha något med varandra att göra.
Tacitus beskriving av att individer som skall ha vanärat sin kropp skulle
dränkas i gyttjiga träsk och att ett flätverk av grenar läggs ovan på stämmer
delvis in på Windebyflickan. Hon låg i en förhistorisk torvgrav halvt på rygg,
halvt på sidan. Hennes hår på vänstra sidan var i princip rakat medans håret
på den högra sidan endast var 2-2,5 cm långt. Rakat eller bortklippt hår
finns hos flera av de vuxna mossliken. Hon var även täckt med stockar. Vi
har dock inga klara tecken på hennes dödsorsak (van der Sanden 1996:97f,
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164f ). Michael Gebühr har tolkat Windebyflickans begravning som ett sätt
att hindra att hon skulle gå igen. Han menar det korta håret, stockarna och
den eventuella ögonbindeln som tecken på att de skulle hindra henne från
att bli en gengångare. Han skriver också att det är möjligt att hon har fått en
vanlig begravning bara i torvjord. Gebühr vill gärna se längre än till Tacitus
(van der Sanden 1996: 169). Av barn eller nästan vuxen gravarna som är
diskuterade här är det endast Windebyflickan som delvis passar in på Tacitus
beskrivning hur man hanterar folk som vanärat sin kropp. Hon verkar dock ha
varit död innan hon placerades i mossen, då det inte finns något som tyder
på att hon skulle drunknat (kroppshållning etc tyder inte på detta). Om det
i detta område praktiserades mord av typen hedersmord är något som vidare
forskning måste komma fram till innan denna typ av tolkning kan göras.
Som ovan visat kan det finnas många förklaringar till varför hon placerades
i mossen. Många av lämningarna av barn förekommer dock på platser som
kan kopplas till offerplatser (Skedemosse, Hundstrup Mose, Rislev, Tryggelev,
för Rislev se Ferdinand & Ferdinand 1962) på dessa platser är det svårt att
se barnen som annat än en del av en fruktbarhetskult.

Fig. 4. Windebyflickan (van der Sanden 1996:98, fig 130)

173

Spåren av de små.indb 173

Fri 25, Feb, v 9 5:26 PM

Sophie bergerbrant

Sammanfattning
Här har det påvisats att barn har deponerats i våtmarker från neolitisk tid in
i vikingatid. Det finns ingen gemensam förklaring till varför barnen placeras
i våtmarken. Under neolitisk tid verkar det i vissa fall, dock inte alla vara en
del av en gravritual, snarare än offer. Även om vissa av männsikodeponeringarna av vuxna och vissa barn mycket väl kan vara offer (jämför med Bennike
1988, 1999). För bronsåldern saknar vi undersökningar och dateringar, men
indikationerna här tyder på att det under yngre bronsåldern varit en del av
en offerritual, detta då lämningarna av människor dyker upp tillsammans
med klassiska offerfynd, så som lurar, halskragar och sköldar. Om barnen har
offrats för tillfället eller dött tidigare är dock svårt att säga något om utan
mera detaljerade studier. När det gäller äldre järnåldern måste man delvis titta
på fallen enskilt. Individen i Kayhausen verkar vara ett brottsoffer, medan de
övriga antigen är offrade, begravda eller straffade. Under vikingatiden verkar
det funnits två samtidigt pågående traditioner, en att begrava barn i kistor i
våtmarker (Eke gård) och en annan där de offrats (Hundstrup Mose). Det
finns ett stort behov av en genomgång av skelettmaterialet från våtmarker.
Denna genomgång behöver inkludera en stor dateringsstrategi. En sådan
genomgång med hänsynstagande till barnen som finns där kommer i det stora
hela säkert revitalisera vår forskning om människodeponeringar i våtmarker
från de traditionella stora forskningsfrågorna om de är offrade eller avrättade
brottslingar till nya mer nyanserade tolkningar. Om man fortfarande insisterar att de antigen var offrade eller avrättade behöver man i alla fall diskutera
synen på barnen och vad som är barn. När man i olika tider på förhistorien
ansågs ansvarig för sina handlingar etc.

Fotnot
1. Den person som Monikander har med från Oberdorla i sitt appendix är 15 år och har därför
uteslutits här. Men där finns både spädbarn och äldre barn (Monikander 2010:81). Platsen
har dock en lång livslängd och utan 14C dateringar är det svårt att diskutera dem i detta sammanhang. Därför har platsen uteslutits här.
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Lipno

Niedersaschen
RendsborgEckernförde
Jellinge
Dithmarschen
Öland
Öland
Öland
Öland
Öland
Næstved

Dröbnitz

Kayhausen

Hundstrup
Mose

Skedemosse
Skedemosse
Skedemosse
Skedemosse
Skedemosse
Rislev

Møgelmose
Röst

Næstved

GB

Norfolk

Derrymarquirk
Methwold

Windeby

IR

RendsborgEckernförde
Boyle

Damendorf

DK

SE
SE
SE
SE
SE
DK

DK
DE

DE

DE

PL

DE

DK

Jylland

Borremose

Land

Område

Plats

3 spädbarn

spädbarn
spädbarn
spädbarn
Litet barn
Infans II
13-15

10-12
2-3

13-14

10-14

12-14

7 barn

2

14

spädbarn

Ålder

Offerfynds plats
Offerfyndsplats
Offerfyndsplats
Offerfyndsplats
Offerfyndsplats
2 vuxna, keramik-kärl, djurben;
brickbandsbricka
Tillskurna träföremål. Keramikskärvor, djurben, pilspets av trä

5 meter från en man, keramikskärvor
Funnen nästan stående

Med vuxen kvinna, djurben och
spets av hjorthorn
Gravar, ett antal gravar funna i
samma område
Träkam (kammen daterar
fyndet), inrullad i läderkappa
kläder

Funnen vid knäna brevid en
kruka vid Borremose 1947
mannen
Kläder, skål av läder

Funnen med

657-772 e.Kr

203-105 f.Kr.
järnålder
järnålder
järnålder
järnålder
225-335 f.Kr

120-380 e.Kr
336-96 f.Kr.

87 f.Kr-58 e.Kr.

381-231 f.Kr.

Äldre järnålder

2191-1696 f.Kr.

752-206 f. Kr.

896-812 f.Kr

392-209 f.Kr

Datering

C

K3599 (daterin av den ena
vuxna kvinnan)
K3583 1310±60 BP

Ua-334 1790 ± 95
GrA-14402 2130 ±35

GrA-14175 2010±50 BP

Flera dateringar bla OxA-2862
3580±80BP
Finns på bild, förstört under
kriget
GrA-14314 2240±30 BP

GrN-15373 2340±70 BP

GrA-506 2700±45 BP

AAR-11697 2250 ±70 BP
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DK
DK

Næstved

Vesthimmerland
Tryggelev,
Langeland

DK

Sorø

Själland
Själland
Langeland

Tysmosen
Tysmosen
Tryggelev

Tabell 1. Barn funna i mossar som nämns i artikeln

DK
DK
DK

7-8

DK
3 vuxna,
5 barn
8
10
8

Ca 4

DK

ca 3

4-8

14-15

10-12

Tryggelev,
Langeland
Gribskov

DK

DK

Næstved

Myrebjerg
Mose
Tammosegård
Mose
Ulvemosen

Myrebjerg
Mose

Hundstrup
Mose
Hundstrup
Mose
Torup

?
?
Lurfynd

Privat ägo

TRB Keramik, hornföremål

Funna tillsammans med 3 personer över 15 år och diverse
föremål
Se ovan

Insvept i kläder

Se ovan

Se ovan

TN?
TN?
Brons-ålder?

TN

3956-3620 f.Kr

Se ovan

3701-2926 f.Kr

348-115 f.Kr

Se ovan

Se ovan

Källa AUD 1996:327

K6297/BCH199:14 4920±95

Se ovan

K 4640BP ±320 K3702 BP

Ua-33583 2145±30 BP

Se ovan

Se ovan
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