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Ur Borås Museums samlingar

Dannikekvinnan 
– ett unikt mossfynd 

Magnus Ljunge

Mossen är en plats som ända sedan stenåldern varit laddad med 
föreställningar kopplade till folktro, kosmologi och ideologi. Våtmarken 
har alltid varit en plats utanför människans vardagliga sfär, sällan besökt, 
svårtillgänglig och mystisk. I mitten av förra seklet fick torvmossarna en 
ny betydelse som energikällor. Andra världskrigets energibrist medförde 
ökad torvbrytning och det är ingen slump att många av de så kallade 
mossliken och mossfynden kommit i dagen under sent 1930-tal och 
årtiondet därefter. Händelserna ute på Rydets mosse i Dannike kan alltså 
placeras in i ett större sammanhang, där samhällsomvandlingar till följd 
av andra världskriget fått efterverkningar i form av ett unikt historiskt 
material.   

Mossen vid Rydet.                                                                            Foto Jan Berg
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Bakgrund
Dannikekvinnan återfanns 1942 av några torvarbetare. Fyndet bestod av 
något som tycktes vara en kista utan lock, kvarlevorna av en människa, en 
stor mängd tyg- och skinnfragment samt ett mindre antal föremål bland 
annat en pipa och några mynt. Riksantikvarieämbetet kontaktades av den 
lokale länsmannen och dagen efter anlände antikvarie Erik Floderus, vars 
omhändertagande och tolkning av fyndet starkt kommit att prägla vår 
kunskap och förmedling av Dannikekvinnan.

Floderus tog med sig fyndet till Stockholm, där kroppen analyserades 
och textilierna genomgick en konservering. Under de kommande åren 
publicerade han några kortare artiklar om Dannikekvinnan, som han nu 
döpt fyndet till. Ett namn som levt kvar, trots att det bara säger något 
om fyndplatsen och inte om kvinnan själv. Dessa texter, varav en finns 
publicerad i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1944, är i 
princip det enda som skrivits om detta unika fynd, som är fullt i paritet 
med den mer kände Bockstensmannen i Varberg.

Dannikekvinnan överfördes sedermera till Borås Museum där fyndet 
ingick i basutställningarna fram till 2001, då en ny utställning invigdes. 
Inför arbetet med denna gjordes en hel del insatser och analyser som något 
vidgat vår kunskap om fyndet. Men ännu återstår många frågor, och en 
anledning till detta är den något styvmoderliga behandling fyndet fått ända 
sedan den där sommardagen 1942, då det åter såg dagens ljus.

Vad vet vi
I samband med produktionen av den nya basutställningen gjordes en 
osteologisk undersökning av benmaterialet. Där framkom att kvinnan 
i kistan var runt 20 år vid sin död. Hennes kropp visar inga tecken på 
förslitningsskador till följd av kroppsarbete, men hennes högra skenben 
har en tydlig böjning samtidigt som höftleden troligen varit aningen 
snedvriden. Kvinnan har alltså haft ett fysiskt handikapp, som troligen 
lett till att hon haltade. Detta styrks även av de fantastiska skor av skinn 
och näver som också låg i kistan. I den högra skons sula finns nämligen ett 
inlägg för att kompensera kvinnans låghalthet.

Omfattande konservering av det  textila materialet genomfördes. Under 
detta arbete framkom även idéer om vad för typ av plagg det kan ha rört 
sig om. Enligt denna uppfattning, delvis baserad på de tolkningar som 
gjordes på 40-talet, kan det ha varit en lång kofta i ylle med foder. Utöver 
detta finns även fragment av något som tolkats som ett par stickade 
yllestrumpor.
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Vissa av dessa uppfattningar kom dock att ifrågasättas när Textilhög-
skolans handvävnadsutbildning 2006 genomförde ett analysprojekt 
på det textila materialet. Arbetet gjordes inom ramen för studenternas 
utbildning och bestod av en detaljerad fotogranskning av textilierna, 
som i sin tur låg till grund för rekonstruktionsförslag av det vävda tyget 
i plagget och strumpornas stickning. Analysen visade att tyget troligen 
inte var av yppersta kvalitet, utan snarare kan sägas motsvara kvaliteten i 
allmogekläder vid denna tid. Dessutom visade det sig, vid en provisorisk 
och uppskattande hoppassning av koftans olika delar, att plagget är av 
en storlek som är betydligt större än kvinnans kropp. Koftans olika delar 
har även en skärning som påminner om samtida mansdräkter, exempelvis 
militära vapenrockar. 

Frågor runt fyndmaterialet tenderar ofta överskugga de svar vi hittills 
fått. Ett av de största bryderierna rör huvudet. Kroppen saknar idag kraniet. 
Det är spårlöst försvunnet, vilket även var fallet när antikvarie Floderus 
anlände till mossen 1942. Däremot fanns kvinnans huvudhår kvar i kistan. 
Efter intervjuer med torvarbetarna avfärdar antikvarien förklaringen om 

Dannikekvinnans 
viloplats i

Borås Museum.      

Foto Jan Berg
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att huvudet skulle ha följt med in i en torvmaskin och noterar syrligt att det 
mest sannolika torde vara att kraniet »tillvaratagits» av någon person när 
kroppen kom i dagen. Ingen dödsorsak finns fastställd och dateringen av 
fyndet bygger dels på de mynt som fanns i kistan, dels på den kritpipa som 
även var nedlagd tillsammans med kroppen. Utifrån detta kan kroppens 
placering i mossen dateras till tidsperioden mellan slutet av 1670-talet och 
1720. Således ett spann på 40–50 år, som givetvis minskar möjligheterna 
att finna kvinnans identitet i exempelvis domböcker. Vi kan därför inte 
med säkerhet säga något om vem denna kvinna var eller hur hon dog, 
vilket också gör spekulationerna om varför hon begravdes i en mosse 
högst osäkra. 

Vem är hon?
Detta hänger  samman med en rad märkliga omständigheter kring hur 
fyndet behandlats genom åren. För det första grävdes kroppen upp på 
ett omilt sätt av torvarbetarna – när Floderus anlände beskriver han hur 
likdelar och kläder »voro starkt omrörda». Men inte heller Floderus 
genomför någon noggrann arkeologisk undersökning av platsen. Den enda 
information vi har från fyndtillfället är Floderus beskrivning i text, samt en 
blyertsskiss gjord över kroppen och kistan sedan »lösa delar avlägsnats». 
Inga foton finns bevarande 

I det material som idag existerar finns förvisso en relativt stor mängd 
läderfragment, men att utifrån materialets skick kunna avgöra vad dessa 
en gång utgjort är enligt Riksantikvarieämbetets expertis mycket vanskligt. 
Vi kan heller inte få någon detaljerad bild över hur kroppen var placerad, 
hur kläderna var placerade eller om alla småföremålen verkligen låg i den 
läderpung som idag är försvunnen. 

Vi kan diskutera varför människor uteslöts från den kristna 
begravningsriten och nedlades i en mosse. Kvinnan i mossen var på något 
sett annorlunda, antingen i livet eller genom sin död. Och att mossar 
användes som begravningsplats för avvikande individer finns det exempel 
på i lagdokument och domböcker. Att det skulle röra sig om ett brott ter 
sig osannolikt eftersom man här verkligt begravt henne. Man har tagit 
sig tid att placera kroppen i en kista och bemödat sig med att bifoga flera 
föremål, troligen i rädsla för hemsökelse. 

Avslutningsvis kan sägas att vissa frågor kommer vi troligen aldrig få 
svar på. Men ställer vi rätt frågor till detta fyndmaterial kan vi berätta en 
annorlunda historia från den sena stormaktstidens Sjuhärad. En historia 
om en ung kvinna, som på ett eller annat sätt bröt mot normen och 
förvisades från kyrkogården efter sin död. 




