
Nebel Mose 
Grauballemandens fundsted

Stien til mosen
Turen er ca 4,2 km tur/retur og går dels 
på asfaltvej, dels over privat ejendom i  
markskel. Stien er ikke egnet for bar- 
nevogne eller for kørestolsbrugere. 
På ruten er opsat tavler, hvor du kan få 
mere at vide om Grauballemanden og 
der er bord/bænk, hvorfra du er velkom-
men til at nyde området. 
Projektet er finansieret af en gave fra 
Kultursamvirket i tidligere Gjern Kom-
mune og er lavet i et samarbejde med 
lokale lodsejere.

Respekter venligst hensynet til          
naturen og privat ejendom:

 tag kun minder og efterlad 
 kun fodspor og intet affald,        
 bliv på stien og ødelæg ikke 
 afgrøder

Tak

Vær opmærksom på, at stien kan være 
lukket grundet jagt.

Mosens miljø konserverer alt
Moselig overalt i Nordeuropa er bemærkelsesværdigt godt bevarede, hvor de 
iskolde og iltfattige moser beskytter ligene mod kødædende organismer og syren 
i mosen garver kødet og forvandler mennesker til læder. Hemmeligheden ligger i 
stoffet sphagnan, der udskilles af planten sphagnum. Sphagnan er et sukkerstof, 
der neutraliserer kvælstof fra omgivelserne, så bakterier ikke kan udvikle sig og 
forrådnelsen går derved i stå.

Mosens betydning for jernalderfolket
Mosen fik en vigtig placering som offersted hos vore forfædre. Offerskikken kom 
hertil for lidt over 6000 år siden og eksisterede helt frem til kristendommens 
indførelse.  I forbindelse med overgang til agerbrug, opstod et nyt syn på naturen 
og ofre i vand fik en central rolle. I mosen mødte mennesket det overnaturlige, 
hvor der var plads til nedlæggelse af ofre eller gaver til guderne, der styrede 
menneskets liv.
I jernalderen kom mosen også til at spille en ny rolle som energikilde og fik dermed 
større betydning. Der skulle bruges meget energi til at forarbejde det nye metal, 
jern, og tørv var mindre ressourcekrævende at fremskaffe end brændsel i form af 
træ. Jernalderens tørvegrave kunne være op til ca 2 meter i dybden og cirka det 
dobbelte i bredden - det var, hvad man kunne nå at grave, inden vandet trængte 
ind. Mange steder lå tørvegravene meget tæt, som i Nebel mose.
Der er gjort mange fund af genstande i moser, om disse genstande var offergaver 
eller senere skulle bruges af mennesker, kan der kun gisnes om. Det var ikke en 
dagligdags begivenhed, at der skete menneskeofringer. 

Gjern Natur

Indlagt på hospitalet
Godt 50 år efter fundet af moseliget, blev Grauballemanden indlagt på Århus 
Universitetshospital til fornyet undersøgelse og scanning. Her blev drabstidspunk-
tet nærmere fastsat til omkring 290 f. Kr. Desuden viste det sig, at ved konserver-
ingen var 4 rygsøjler erstattet af en vaskesvamp. De 4 “missing links” dukkede 
senere op i en syltetøjskrukke i Alaska! Grauballemanden vurderedes ved disse 
undersøgelser til at være ca 165-170 cm høj, 28-34 år gammel, han havde meget 
slidte tænder og har formentlig tit haft tandpine. Slitagen skyldtes en grov kost 
med mange urenheder. Desuden var man vant til at bruge tænderne som 
hjælpemiddel, når der manglede en hånd til en opgave. Hårundersøgelserne viste 
også, at Grauballemanden havde boet indenlands, levet af skovens og markens 
planter og fisk fra søer og at han indenfor de sidste 9 måneder af sit liv havde spist 
kød- og mælkeprodukter.

Om Grauballemandens liv og fund, 
se de øvrige tavler.


