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Abstract
Ekholm, N. 2018. En ovärdig död? - En studie om de kistlösa gravarna vid gruvgravfältet i
Sala.
Ekholm, N. 2018 An unworthy death? -A study of the earthen graves at the graveyard north
of the preindustrial mining village in Sala.
The purpose of this essay, is to investigate a grave phenomenon with earthen graves, located
at the graveyard north of the preindustrial mining village in Sala, Sweden. It was during an
excavation by Societas Archaeologica Upsaliensis of the graveyard, which has been dated to
been in use during the 16th and beginning of the 17th century, that the earthen graves were
discovered. The earthen graves stood out in the report since most of the graves excavated
turned out to be coffin graves. Coffin graves is also seen to be the norm during this period of
time.
I have delimited my research to analyse the four theories that are mentioned in the
excavation report from SAU, regarding the earthen graves. I will also present a theory of my
own. The main source material of this essay will be the earthen graves, and I will work on the
basis that a grave can reflect the individual's position in society. As a result, I found that the
“prisoner of war” theory gives the best answers to the questions that arise with the earthen
graves.
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1. Inledning

Sala silvergruva är en av Sveriges viktigaste gruvor ur ett historiskt perspektiv. Utifrån
historiska källor vet vi att det har brutits silver i området från 1500-talets början men det finns
även tecken på att gruvan har kunnat varit i drift så långt tillbaka som 1200-talet (Norberg
1978:18; Meurman 2000:111). Innan Sala stad grundades låg gruvbyn i närheten av gruvan
och under en period på sju år, mellan 2005 och 2012, utförde SAU (Societas Archaeologica
Upsaliensis) fyra utgrävningar på den närliggande gravplatsen belagd något norr om gruvbyn.
Denna gruvkyrkogård har daterats till att ha använts under 1500- och första halvan av 1600talet. Syftet med SAUs utgrävningar var att utifrån det osteologiska materialet undersöka de
begravdas hälsa och analysera om gruvbyns människor haft generellt sämre hälsa och
levnadsförhållanden, än människor i andra sociala miljöer i stad och på landsbygd. I samband
med utgrävningen av gruvgravfältets södra del uppkom kistlösa gravar. Dessa gravar stod ut.
Dels för att en stor majoritet av de gravar som hittats hade varit kistgravar och dels för att
endast två av de kistlösa gravarna var singelgravar. Bland de andra kistlösa gravarna som
undersöktes var fyra dubbelgravar, en med fyra individer och en med åtta. Alla individer som
har kunnat könsbestämmas i dessa gravar har varit män (Bäckström & Sundström 2010:16ff,
23ff). I Ylva Bäckström & Anne I Sundström (2010) spekuleras det kort om möjliga
anledningar till dessa kistlösa gravar och framförallt massgraven. Där ibland nämns
epidemier, gruvras, att individerna var krigsfångar eller förbrytare samt om det skulle ha
utspelats något slag i närheten av gruvan. Åren därpå har rapporter från de isotopanalyser som
utfördes släppts, vilka pekar på att individerna som begravdes i de kistlösa gravarna var födda
utanför landets gränser (Se 3.2). Författarna till dessa rapporter hävdar utifrån analyserna och
det historiska källorna att individerna i de kistlösa gravarna troligen var krigsfångar
(Bäckström & Price 2016; Price et al. 2017). Men är det den enda förklaringen? Finns det
några brister i denna förklaring? Vad talar för de andra teorierna?

1.1

Syfte och frågeställning

Syftet med min uppsats är att undersöka de olika potentiella teorierna med utgångspunkt från
de som nämns i Bäckström & Sundström (2010), om vad som kan ha legat bakom de kistlösa
gravarna i gruvkyrkogården vid Sala silvergruva som brukades under 1500- och in under
början av 1600-talet. Denna undersökning anser jag är viktigt då den ger en tydlig överblick
av alla de potentiella teorierna och hur väl de stämmer överens med det historiska och
arkeologiska materialet vi har från platsen. Analyserna av gravarna kan även ge en djupare
förståelse för den sociala hierarkin som rådde mellan olika grupper i gruvsamhället. Med
denna uppsats vill jag även visa på att en teori inte nödvändigtvis behöver utesluta de andra.
Uppsatsens övergripande frågeställning lyder:
• Utifrån de fyra potentiella teorier som nämns i Bäckström & Sundström (2010), vad
talar för och emot dem? De fyra olika teorierna är ett utbrott av en epidemi, så som
pest eller kolera, gruvras, att individerna var krigsfångar eller förbrytare, samt om det
skulle ha förekommit ett slag i närheten av gruvan.
•

Finns det någon annan möjlig förklaring eller tolkning?
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1.2

Teori

Då studien omfattar 1500-talet i Sverige så är det naturligt att använda sig av hela spektrumet
som historisk arkeologi erbjuder. Det innebär att förutom det mer traditionella arkeologiska
och osteologiska materialet, kommer studien även att använda sig av de skriftliga källorna
som berör gruvan och gruvbyn (Wienberg 2014:449). Utifrån de skriftliga källorna kan vi få
en bild av hur gruvan brukades och ibland får vi en inblick i hur livet kunde ha sett ut i
gruvbyn. Men de skriftliga källorna berör oftast organisationen och det sociala toppskiktet i
samhället, då det var de som författade breven. Med hjälp av det osteologiska och
arkeologiska material vill jag visa på att gravarna från gruvgravfältet kan berätta om
samhällets lägre klasser, något som de skriftliga källorna oftast inte berör.
Då de kistlösa gravarna är undersökningens primära källmaterial, är det viktigt att
presentera min teoretiska utgångspunkt när det gäller hur man ska tolka gravar och gravskick.
Hur arkeologer ska tolka gravar är en omtvistad fråga som har berört hela det arkeologiska
spektrumet. I den här studien har jag valt att ställa mig till tolkningen att en grav kan spegla
den avlidnes roll och sociala status i livet. Denna tolkning har ifrågasatts av arkeologer som
hävdar att man endast bör tolka gravar och gravfenomen som en spegling av samhällets
traditioner och normer i samband med död, inte individen i graven. En annan kritik har
kommit från att begravningar bör ses som de levandes vilja över den dödas, det är trots allt de
levande som begraver de döda (Jonsson 2009:21).
Trots kritiken anser jag, i likhet med Kristina Jonsson (2009), att kyrkogårdar och gravar kan
ge oss kunskap om dess samtid och spegla den sociala hierarki som människor levde under i
livet. Detta då normer och ritualer kring begravning, är uppbyggda från, och är en del av, det
sociala samhället.
För att kunna genomföra denna studie måste även ett par antagande fastslås från start. Det
första antagandet som måste göras, är att de osteologiska köns- och åldersbestämmelserna
som man har lyckats göra av skeletten är korrekta. Och att det mönstret som man har kunnat
avläsa även stämmer överens med de skelett som har varit i för dåligt skick för att kunna
osteologiskt analyseras (se kap 5). Det andra antagandet är att de kistlösa gravarna i schakt F
som inte undersöktes, inte bryter mot det osteologiska mönstret.

1.3

Metod, källkritik och avgränsning

För att få svar på frågeställningen kommer uppsatsen att utföra en källkritisk och jämförande
studie av de fyra teorierna som berör de kistlösa gravarna. Då dessa teorier endast nämndes
kortfattat i SAUs utgrävningsrapporten och inte har blivit granskade, kommer jag själv i kap 4
lista vad jag anser talar för varje teori utifrån mitt källmaterial.
Som källmaterial kommer de arkeologiska och osteologiska materialen från SAUs
utgrävning av gruvkyrkogården (se 3.1.2) att användas. Studien kommer även att beröra de
två naturvetenskapliga analyserna (se 3.2) av det kistlösa gravarnas osteologiska material och
historiska skriftliga källor som berör gruvan och gruvbyn.
Jag har valt att avgränsa denna studien till att undersöka de fyra teorierna utifrån det
material som finns från 1500-talets början till år 1624. Detta då jag anser att det är alldeles för
spekulativt att sätta en datering på gruvgravfältet före 1500-talet. Utifrån utgrävningen av
gruvgravfältet fann man ett fåtal tecken som kunde tyda på en tidigare datering, före 1500talet (se 5.1) men inget som kunde fastställas som säkert (Bäckström et al. 2009; Bäckström
& Sundström 2010, 2012). Om vi då vänder blicken åt gruvbyn, som både genom de
historiska källorna och det geografiska avståndet är starkt kopplade till varandra, ser vi även
där tecken som kan peka på en datering före 1500-talet. I det fallet handlar det om ett antal
mynt som är daterade till en tid före 1500-talet (se 3.1.1). Dessa mynt har tolkats på två sätt.
Antingen var det ett giltigt betalningsmedel vid gruvbyn eller indikerar de en verksamhet på
6

platsen som förekommer gruvbyn. Det saknas dock kunskap om vad svaret på den frågan må
vara (Bergold & Öhnegård 1987:78).
Det är därför då osäkerheten i denna fråga är så stor, som jag har valt att lämna den till
vidare forskning och istället valt att avgränsa mig till de första kända skrifterna, dvs år 1510
som troligt startår för gruvan. Däremot är jag öppen för att gruvan och gruvbyn under denna
tid redan hade varit i bruk under de tidigare decennierna. Ett slutdatum är däremot lite lättare
att hitta då gruvbyn övergavs i samband med Sala Stads grundande 1624. Jag har inte hittat
något som tyder på att gruvkyrkogården ska ha fortsatt att användas efter det datumet.

Figur 1. Utdrag ur Gröna kartan med undersökningsområdet markerat. ©Lantmäteriverket Gävle. Prickar och
fornlämning 51:1 tillagt av författare.
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2. Bakgrund

2.1

Sala berget, gruvan och gruvbyn

När gruvan först togs i bruk är fortfarande omdiskuterat. Det finns flera olika lokala sägner
som målande beskriver hur gruvan fanns på ett eller annat sätt. Var det kanske just bonden
Bråta-Lasses ko som hittade silverberget någon gång under 1400-talet? Eller var det PääPelle, den sluga finländaren, som efter att ha bränt ner Sigtuna på 1100-talet fortsatt norrut
och hittat den rika silvermalmen (Helge 1989: 26f)? Sägnerna om hur gruvan togs i bruk är
många och de berättas än idag i samband med visningar av gruvan och varje guide väljer sin
egen historia som passar just vad guiden planerar att prata om under turen. Men man bör nog
just se dem för vad de är, sägner. Vad vi vet är att den äldre delen av gruvan kallas ”Gamle
herr Stens botten” vilket troligtvis
syftar på Sten Sture den äldre, som
var riksföreståndare under 1400talets slut. Det är först år 1510 som
vi får de första skriftliga källorna
och där ibland ett privilegiebrev
från Sten Sture den yngre, till sin
fader. Det lyder delvis ”torgdagar
skall vara om onsdagen i varje
vecka. Dit må alla män komma utan
all tull med det som de hava att
sölja och bergsmännen få köpa
fritt”. Detta anser forskare visa på
att gruvan var i fullt bruk och att
även gruvbyn var bildad vid det
laget (Jansson 1963:7, Norberg
1978:16ff; Helge 1989:28 Meurman
2000:111).
Under 1530- och 40-talet hade
gruvan sin stortid. Mellan 3000 och
4000 kg silver bröts årligen och det
var en stor inflyttning till gruvbyn.
Utifrån de skriftliga källorna och
yrkesnamn på de individer som
nämns, har forskare kunnat skapa
sig en bild av vilka yrken som
utövades i gruvbyn. Den störst
dominerande yrkesgruppen var de
som jobbade i samband med gruvan
så som gruvdrängar, vaskare,
Figur 2. "Grufstöten (Herr Stens botten) i Sala grufva". Efter
skiljare osv. Men i byn fanns det
också mer traditionella hantverkare. trästick av Carl Svante Hallbeck (1826–1897) i Svenska FamiljJournalen 1870 (Helge 1989:28).
Där ibland skomakare, skräddare,
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slaktare och smeder. Av de fyra smederna omtalades tre som ”gruvsmeder” vilket antyder att
de var anställda vid gruvan.
Under 1500-talets andra hälft bleknade gruvans gyllene tid. Under slutet av Gustav Vasas
tid vid makten och under hans söners tid, inträffade ett flertal större ras i gruvan då man hade
vanskött viktiga stödpelare och byggt stora högar av gråsten ovanpå gruvan. Johan III sägs
även ha kallat gruvan för en ”mördarkula” och ska ha funderat på att lägga ner den. I samband
med rasen blev det svårare att rekrytera arbetare till gruvan vilket troligtvis låg bakom att
kungarna började skicka både straffångar och krigsfångar för att arbeta i gruvorna (se kap 4.5)
(Jansson 1963:95, 99ff; Helge 1989:31f).
För att vända på den nergående trenden gjordes det flera större förändringar vid gruvan. I
början av 1600-talet rekryterades experter med stort kunnande om gruvdrift från Tyskland.
Med dem introducerades nya metoder och maskiner för att pumpa upp vatten ur gruvan och
för att ta fram malm. Man ändrade också på organisationen av arbetet vid gruvan efter en tysk
modell med flera specialiserade tjänstemän. En ytterligare stor förändring kom under 1620talet, när Gustav II Adolf beslöt att gruvbyn skulle överges och en närliggande stad skulle
grundas. 1624 fick sedan Sala stad sina stadsprivilegier och gruvbyn övergavs (Nordberg
1978:77ff, 84ff, 89f; Nordlund 2011: 2, 22).
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3. Forskningshistorik

3.1

Tidigare utgrävningar

3.1.1 Sala gruvby 1984, 1985
År 1984 påbörjades en utgrävning av Sala gruvby. Området som undersöktes var uppdelat i
två ytor, A och B som sammanlagt bestod av 774m². Målet med undersökning var att klargöra
hur en potentiell stadsplan av gruvbyn kunde ha sett ut.
Inom område B, hittades 10 anläggningar, däribland, en smedja och ett källargrundhus, ett
tvåvåningshus med källarplan nergrävd i marken. Källaren tros inte ha använts som
bostadsområde utan snarare som förråd. Anläggningarna som framkom i område B var inte
samtida, utan kunde delas upp i två faser, en äldre fas och en yngre fas. Den äldre fasen
kännetecknades av byggnader på stensyllram medan den yngre kännetecknades av en
ödeläggelse av den tidigare fasen. Medan område B innehöll betydligt fler anläggningar än
förväntat så var område A, nästintill bebyggelselös (Bergold & Öhnegård 1985:5f;
1987:49ff).
Året därpå öppnades ytterligare ett område upp med nära anslutning till område B, från
året innan. Målet var detsamma för denna undersökning. I det nya området C och D fortsatte
det tidigare kända mönstret och man kom till slutsatsen att det inte fanns någon tanke på en
stadsplan i dess nutida betydelse. Det som pekar på någon sorts planering kan inte räknas till
en stadsplan, utan snarare en ansats att försöka leva och få ordning i ett kaos. Detta anser
Helmut Berguld och Vilhelm Öhnegård (1987) kan förklara varför Sala gruvby inte fick sina
stadsprivilegier godkända (Bergold & Öhnegård 1986:6ff; 1987:48).
Fyndmaterialet från de båda utgrävningarna dominerades av keramik och slaktavfall.
Tillsammans med det övriga fyndet från utgrävningen har de alla fått en relativ datering till
någon gång under 1500-talet. Men det påträffades fyra stycken mynt på platsen som stack ut.
Där ibland ett mynt från Erik av Pommern, ett från Sten Sture den äldre, ett från Hans och ett
från Svante Nilsson (Sture). De äldre mynten tolkades på två sätt. Antingen var det ett giltigt
betalningsmedel vid gruvbyn eller indikerar det en verksamhet på platsen som förekommer
gruvbyn (Bergold & Öhnegård 1987:78).

3.1.2 Sala gruvkyrkogård, etapp 1–3
SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) arbetade på området från 2005 till 2012 och
utförde en förundersökning och sedan tre utgrävningar av gravplatsen. Under
förundersökningen kunde arkeologerna bekräfta att det var en gravplats och man fann flera
gravar som var lagda i öst-västlig riktning. Utöver detta fann de även rester från en större
syllgrund i den norra delen, som kan ha varit del av ett dåtida kapell (Jonsson & OnstenMolander 2005:1, 13, 20). Att gruvbyn skulle haft ett kapell är väl dokumenterat i de
skriftliga källorna (Engelbertsson 1987:15), däremot har det varit svårt att tidigare bestämma
var gruvbyns kapell har legat.
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Då förundersökningen fann ett stort antal gravar, däribland ett välbevarat skelett, grodde
ett intresse att utföra ett bioarkeologiskt forskningsprojekt på platsen. Detta resulterade i att
under de efterkommande åren utfördes utgrävningar i tre etapper med syfte att undersöka de
hälsotillstånd, levnadsförhållande och socioekonomiska sammansättningarna hos samhället i
gruvbyn. Detta utifrån osteologiska och kemiska analyser av skeletten och de arkeologiska
undersökningarna av gravskicket (Bäckström et al. 2009:8f).
Under etapp ett (2009) och två (2010) delades undersökningsområdet in i tre olika schakt
för att underlätta arbetet. Schakten fick namnen A, B och C. A var det schakt i norr som låg
närmast det potentiella kapellet och den grävdes ut 2009 under etapp 1. Schakt B och C, som
var belagda söder om schakt A i fallande ordning, grävdes ut under etapp 2 (2010). Bland de
gravar som grävdes fram under etapp 2 var majoriteten kistgravar, men det fanns även i den
södra delen av schakt B och i den sydvästra av schakt C, kistlösa gravar. Under etapp 3
(2012) öppnades ytterligare tre schakt upp, D, E och F. Den väsentliga delen av etapp 3 var att
få tag i ett större representativt urval av bra bevarade skelettmaterial, för att användas i de

Figur 3. Översikt av schakt från etapp 1 & 2, 2009,
2010 SAU (Bäckström & Sundström 2010:28)

Figur 4. Översikt av schakt från etapp 3, 2012 SAU
(Bäckström & Sundström 2012:12).

fortsatta skelettanalyserna inom projektet. Arkeologerna valde därför att öppna upp schakt D,
söder om schakt A i den norra delen av gruvkyrkogården. Målet med de övriga schakten, E
och F, var att undersöka riktningen på den eventuella dolomitmuren som grävdes fram 2009.
Ytterligare ville arkeologerna se om de kistlösa gravarna fortsatte söderut. För att spara tid
undersöktes de två schakten endast extensivt och det schaktades ner till 0.4–0.5 under
marknivå. Schakt E öppnades upp mellan schakt B och C medan schakt F lades söder om
schakt C. Något spår av dolomitmur hittades inte i schakt E men utifrån undersökningen av
schakt F kunde man styrka att muren har svängt av vinkelrätt i öst-västlig riktning vilket tyder
på att dolomitmuren bör ses som en kyrkogårdsmur. De kistlösa gravarna fortsatte troligtvis
söderut och var i stor del belagda utanför muren, dock fanns det undantag med kistlösa gravar
innanför muren (se 5.2.6 & 5.2.7) (Bäckström et al. 2009:9f, 15f; Bäckström & Sundström
2010:5f, 9ff, 34ff; 2012:9f, 11ff, 23f).
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3.2

Naturvetenskapliga analyser av gruvkyrkogårdens osteologiska
material

De kemiska analyserna som gjordes på det osteologiska materialet från SAU:s utgrävning (se
3.1.2) av gruvkyrkogården, publicerades i två artiklar, i Journal of Archaeological Science:
Social identity and mobility at a pre-industrial mining complex, Sweden” av Ylva Bäckström
och T. Douglas Price (2016) och i ”Origins of inhabitants from the 16th century Sala
(Sweden) silver mine cemetery - A lead isotope perspective” av Price et al (2017). Ylva
Bäckström, som är medförfattare i de båda artiklarna var även delaktig under utgrävningarna
av gruvgravfältet 2009, 2010 och 2012 (se föregående kapitel).
I den förstnämnda artikeln analyserade Bäckström & Price (2016) tänder från det
osteologiska materialet för att ta reda på deras strontium-, syre- och kolisotopvärden, med
anledning för att få fram information angående individernas härstamningsområde. 38 stycken
tänder från materialet för att undersökas, vilket motsvarar 37% av de utgrävda skeletten.
Bland de utvalda skeletten kom hälften från de traditionella kistgravarna och den andra halvan
kom från de kistlösa gravarna. Prover togs endast från vuxna och unga vuxna individer, inga
barn (Bäckström & Price 2016: 159). Utifrån analyserna fick forskarna fram att 87Sr/86Sr
värdena hos gruppen som begravts i de kistlösa gravarna och de kvinnor som begravts i
kistgravar, både kan ses som homogena grupper. Däremot skiljdes de båda gruppernas värden
åt från varandra. De män som var begravda i kistor kunde inte ses som en homogen grupp, då
deras värden skiljde sig markant åt (mellan 0,711 ~ 0,733, jämfört med kvinnliga gruppen,
mellan 0,719 ~ 0,726) (Bäckström & Price 2016:164f).
Sammanfattningsvis kommer Bäckström och Price fram till slutsatsen att de vittskilda
gravskicken (mellan kistgravarna och de kistlösa gravarna) inte beror på en skillnad i tid, utan
istället ska ses som en reflektion av de sociala ställningar individerna hade under livet. Utifrån
isotopanalyserna anser de även att gruppen som har begravts i de kistlösa gravarna troligtvis
ska ses härstamma utanför landets gränser. Utifrån isotopanalysen och det faktum att
individerna har blivit sämre behandlade än de som begravts i kistor, kopplar Bäckström och
Price ihop denna grupp individer med de krigsfångar som nämns i de skriftliga källorna om
gruvbyn och gruvan (Bäckström & Price 2016:167).
I den andra artikeln utför Price et al. (2017) ytterligare kemiska analyser på det
osteologiska materialet för att försöka få fram mer information angående ursprunget hos
individerna. Denna gång utfördes blyisotopanalyser på materialet. Det framkom liknande
resultat som den föreliggande undersökningen att både männen i de kistlösa gravarna och
kvinnorna i kistgravarna kan ses som två homogena grupper, medan männen i kistgravarna
har en stor spridning. Detta stärker Price et al. hypotes om att individerna i de kistlösa
gravarna är födda utanför landets gränser och de ska enligt deras mening troligtvis ses som de
krigsfångar som vi kan läsa om i de skriftliga källorna (Price et al. 2017:155f, 167).
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4. Potentiella tolkningar

I detta kapitel kommer vad som talar för de olika teorierna och tolkningarna att presenteras
var för sig. Detta för att ge läsaren en bild av vad varje teori bygger på och vad jag anser talar
för dem. Jag har valt att presentera denna del så objektivt som möjligt för att sedan i
analysdelen (kap 6 & kap 7) redogöra för mina egna tankar om de fyra teorierna.

4.1

Epidemi

Utbrott av en epidemi, så som pest eller kolera, är en teori som gav svar åt många av dem
frågor som uppkom i samband med att de kistlösa gravarna uppkom under utgrävningen av
gruvgravplatsen. Om man går in och läser om fornlämning 51 på FMIS, så ser man att
fornlämningen är betecknad som just en pest- eller kolerakyrkogård. Det finns även muntliga
berättelser nertecknade som säger att när man gick förbi gravplatsen på väg till gruvan, skulle
man ”av hävd ha med sig en skopa eller hink med kalk, som skulle hällas ut på platsen till
skydd mot pesten” (FMIS 51:1 Sala stad). Att man har valt att begrava flera individer i
samma grav är inte heller något ovanligt när det kommer till begravning av pestoffer. Under
en utgrävning av ”Pestbacken” i Blekinge, Jämshögs socken, en begravningsplats för
pestoffer från åren 1710 och 1711, fann man vid utgrävningen flera dubbelgravar och
trippelgravar. Visserligen rör det sig om ett århundrade senare och vid pestbacken rörde det
sig om kistgravar, men man kan ändå se liknelser mellan de båda platserna (Jacobsson
2002:10ff).
Arkeologerna från SAU har även tolkat att individerna i de kistlösa gravarna, i stor
utsträckning har blivit nerlagda i samma kläder om de bar när de dog. Detta skiljer sig från
kistgravarna där det finns tecken på att kropparna har blivit ”svepta”, en vanlig begravningsrit
under medeltiden fram till reformationen (Jonsson 2009:141ff). Att individerna i de kistlösa
gravarna inte har fått samma behandling som kistgravarna, kan förklaras med att man ville få
ner kropparna i marken så snabbt som möjligt för att förhindra ytterligare spridning av
sjukdomen.
Det finns dock inget i de skriftliga källorna som ger belägg för epidemi teorin.

4.2

Gruvras

Gruvras uppkom som teori för att förklara hur det kom sig att majoriteten av de kistlösa
gravarna innehöll fler än en individ. Att jobba i gruvan under 1500-talet var som många kan
tänka sig, inte riskfritt. När arbetarna på morgonen skulle ner i gruvan var de tvungna att
antingen klättra på stegar eller låta sig firas ner i schakten i en malmtunna (Nordberg
1987:382). Ett feltramp och man kunde falla till sin död. Utöver detta var man inte så kunnig i
hur man skulle sköta om gruvan och berget vilket ledde till gruvans nergång under 1500-talets
andra hälft. Under decenniet tidigare hade gruvan haft sin stortid, men under den tiden
vansköttes viktiga stödpelare och stora högar av gråsten byggdes ovanpå gruvan (Helge
1989:31f). Detta låg till grund för de stora gruvrasen under Gustav Vasas sista tid vid makten
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och under hans söners tid. När gruvras skedde sändes bud till alla kringboende allmogen om
att skicka hjälp till gruvan. Bönder och även präster fick bidra med hästar och arbetskraft för
att hjälpa till. I ett brev från 1550 står det att det skulle behövas 50 arbetskarlar och några
hästar i sex till åtta veckor framöver för att rensa efter ett ras. Tre år senare, 1553, inträffade
ett stort gruvras. Hela botten och delar av väggarna i ”Gamle herr Stens botten” täcktes av
nerfallet berg (Nordberg 1978:48). Rasen fortsatte under Vasa sönernas tid fram till de stora
förändringarna vid gruvan under 1600-talet. Man började rekrytera experter från Tyskland
som skulle se över gruvan. Man introducerade också nya metoder och maskiner som skulle
hjälpa till med att få fram malm och för att pumpa upp vatten ur gruvan. Men detta skedde i
samma skede som gruvbyn övergavs och Sala stad fick sina stadsprivilegier (Nordlund 2011:
2, 22; Nordberg 1978:77ff, 84ff, 89f).

4.3

Dömda brottslingar och krigsfångar vid Sala gruva

Teorin om att individerna som begravdes i de kistlösa gravarna hade någon koppling till
straff- och krigsfångarna grundar sig mycket på att skelett 6378, som låg begravd i grav 5926
(se 5.2.10), begravdes bärande ett halsjärn.
Från Gustav Vasas styre har vi flera skriftliga källor om att brottslingar kunde åtalas att
arbeta för kronan som straff. Det betydde däremot inte att straffarbete i sig var synonymt med
att få jobba i gruvan, i somliga fall skickades även brottslingar till Väsbys kungsgård. Efter
Gustav Vasas död kan vi läsa av en instruktion av bergsbruket från 1568 att det ska ha funnits
gott om fångar som jobbade i gruvan, ”och må de arbeta utan lön, allenast de bekomma
kosten”. Vi kan även se hur Erik den XIV vid sin sista tid vid makten, i ett brev till
Salabergsfogden meddelat om att han har beordrat alla fogdar i hela riket att sända fångar till
Salaberget ”Synnerligen de som förbrutit emot Sveriges rikes lag genom tjuveri, hor och
andra missgärningar” (Jansson 1963:105). Liksom hans efterträdare, Johan den III, som i
samband med att det kriminaliserades att vägra hel- eller halvårstjänst, ska ha beordrat att
lösdrivare som hade avvikit från sin tjänst skulle få arbeta vid slotten eller skickas till Sala
berget, ”Myckit tjänistfolk vilka inte tjäna vilja utan driva av och an, löpa ifrå K. M. slott och
gårdar såsom eljest ifrå borgare, bönder och den menige man, och vilja hos inga sättia någon
viss tjänst” (Boëthius 1951:28).
Utökningen av straffarbetare vid gruvan under Vasa sönernas tid går att förklara med att
gruvan gick allt sämre och det förekom flera stora gruvras (se kap 4.2), vilket gjorde det
svårare att rekrytera till gruvan (Helge 1989:31f). När det kommer till krigsfångarna kan vi
utifrån de historiska källorna spåra dem till både Gustav Vasa och hans söners tid. 1563 talas
det om att Erik den XIV tid ska ha beordrat att danska krigsfångar ska skickas till berget,
något som bergsfogden ska ha klagat över två år senare då de danska fångarna ställde till med
problem. I ett brev ska kungen ha svarat att ”Jutarna må göra Oss något till gagn och därtill de
eljest icke vilja arbeta så måtte du icke spara yxehammaren och tjäretampen och lära dem
med.” Om fogden tog åt sig kungens råd vet vi inte. År 1567 ska kungen ha klagat på gruvan i
ytterligare brev, då han ansåg att gruvan sköttes dåligt ”jutefångarna få göra som de vilja och
tillmaka på olämpliga platser”. Året innan ska ett hundratals krigsfångar ha skickats till
gruvan. Även under Karl IX tid förekom systemet med att skicka krigsfångar till gruvan. Från
1607 talas det om hur de polska krigsfångar som Karl IX hade sänt till gruvan klagade på
maten, vägrade arbeta och även utförde myteri (Jansson 2009:104ff). Karl IX ska ha skickat
stränga order om att fogden på berget gärna skulle få slå ihjäl ett par av dem om det skulle
krävas. Han riktade även skarp kritik mot bevakningschefen på berget, Joen Olofson,
”Därutöver måtte vi veta, varför hövitsmannen Joen Olofson uppbär och erhåller besoldning
och lön, och om han skall hållas för en karl eller käring, som låter skämma sig av en fånge,
som är slagen i järn om både händer och fötter. Sådan vilje vi icke veta av för sjutusende
djävlar. Vele de icke arbeta, då skola två fångar hänga den tredje. Och de svare för att så sker”
(Helge 1989:32).
14

Bäckström & Price (2016) och Price et al. (2017) hävdar även utifrån de
naturvetenskapliga och osteologiska analyserna att krigsfångar har blivit begravda i de
kistlösa gravarna vid den närliggande gruvkyrkogården norr om gruvbyn. Detta då resultaten
av analyserna visar på att individerna i gravarna är uppväxta utanför landets gränser och att
alla är unga till medelålders, biologiskt födda män (se 3.2).

4.4

Krig

Krigsteorin grundar sig löst på att massgravar så som grav 6826 (se 4.3) för tankarna till slag
och krig. För att få en överblick av de potentiella strider vi känner till måste vi först bestämma
en relativ datering för när gruvbyn och gravfältet var vid bruk. Eftersom det som tidigare
nämnt, finns tvister angående när gruvbyn uppkom och gruvan först kom i bruk, har jag valt
att hålla mig till 1510–1624. Från 1510 har vi de första historiska källorna i form av Sten
Sture den yngres brev och år 1624 fick Sala stad sina stadsprivilegier. Om vi tar en start i just
Sten Sture den yngre så var han en Sveriges riksföreståndare mellan 1512–1520, han ersattes
efter att han blivit besegrad av danska styrkor och Kristian II vilket ledde till Stockholms
blodbad (Sundberg 1999:395ff). Kristian II ska ha drivit gruvan hårt år 1520 och ska ha
använt sig av ”100 finska karar och 50 bergsknektar” (Nordberg 1978:24).
Kristian II avsattes själv året därpå av Gustav Vasa som under sin tid vid makten
utkämpade krig mot både Danmark och Ryssland. Inga av respektive bör ha utspelat sig i
närheten av gruvbyn vid nuvarande Sala. Att Sverige fortsätter att utkämpa krig, men utan
kända slag i närheten av gruvan, är ett mönster som följer under Vasasönernas tid. Det ska då
ha utspelats flera stora krig med Danmark, Polen och Ryssland. Ingen av dessa i närheten av
gruvbyn (Sundberg 1998; Ericsson 2004; Lindqvist 2014;). Dock har krigsfångar, i störst
utsträckning från Danmark och Polen enligt de skriftliga källorna, skickats till gruvan som
arbetskraft. Detta bör ha skett under både Gustav Vasas tid och under hans söners tid. Det
finns även historiska källor som tyder på att polska krigsfångar, som hade blivit skickade till
gruvan på order av Karl IX, ska ha försökt utföra myteri med osäkert slutresultat (Se
föregående kapitel).
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5. Presentation av källmaterial

5.1

Gruvgravplatsen

Gruvgravplatsen eller fornlämning 51:1 (Sala stad) som den heter, är en begravningsplats som
ligger belagd norr om Sala silvergruva och den tidigare gruvbyn. Enligt FMIS är den
betecknad som en kolerakyrkogård från medeltid och nyare tid. Under utgrävningar av
fornlämningen har ett stort antal gravar uppkommit, där bland både kistgravar och kistlösa
gravar. Totalt plockades 102 skelett upp och analyserats, varav 24 kom från kistlösa gravar.
Utöver skeletten fann arkeologerna rester av en dolomitmur som har tolkats som en
kyrkogårdsmur, och rester av en syllstenskonstruktion som tros ha tillhört det gruvkapell som
är väl dokumenterad i de skriftliga källorna. I stora drag har de kistlösa gravarna varit belagda
i den södra delen av gravplatsen och utanför den potentiella kyrkogårdsmuren medan
kistgravarna har funnits innanför muren. Det finns däremot undantag med två undersökta
kistlösa gravar som har legat innanför muren. Dessa två kistlösa gravar är även skurna av två
kistgravar (se 5.2.6 & 5.2.7). Den södra delen utanför muren är endast undersökt extensivt på
grund av tidsbrist och de gravar som uppkom är endast analyserade som ”troligtvis kistlösa”
(Bäckström et al. 2009:9f, 15f; Bäckström & Sundström 2010:5f, 9ff, 34ff; 2012:9f, 11ff,
23f).
Vid utgrävningen dokumenterades skelettens armställningar i graven utifrån ett A-D
system. Detta system bygger på ett typologiskt dateringssystem som Lars Redin (1976)
utvecklade där han delade in skelettens armställning från A-D med flera underkategorier (Se
fig. 5). Grundtanken med systemet är att ett skelett som ligger i position A, är äldre än B osv.
Systemet har kompletterats med en absolut datering som visade att position A förekommer
under tidig medeltid och fram till mitten av 1200-talet. Position B förekommer under 1100talet, men är mest påtaglig under 1200 och 1300-talet och position C och D förekommer
under 1400 och 1500-talet. Den absoluta dateringsmetoden har fått kritik och ändrats vid ett
flertal tillfällen då det förekommer stora lokala skillnader (Redin 1976:32ff, 130ff; Jonsson
2009:32ff; Menander 2017:58ff). Göran Tagesson och Johan Vesterlund (2004) hävdar även
utifrån sin analys av en katedralkyrkogård i Linköping, att position C och D också fortsätter in
under 1600-talet (Tagesson & Westerlund 2004:14ff).

Figur 5. Armställningar utifrån Redin modell (1976). Bilden redigerad av författare.

Majoriteten av skeletten vid gruvgravplatsen är begravda i position C och D vilket enligt
systemet pekar på en gravplats som var aktiv under 1400 och 1500-talet men det skulle även
ha kunnat fortsatt in under 1600-talet. Denna relativa datering av skeletten (som förvisso
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sträcker sig över 300 år) stämmer överens med de skriftliga källorna från gruvbyn som visar
på en datering mellan 1510–1624. Men det finns skelett som sticker ut. Det rör sig om 5
individer som har tolkats legat i armställning B, där bland fanns två kistgravar och tre
individer från den kistlösa massgraven 6826 (se 5.2.3). Det skulle tyda på en datering från
1200 eller 1300-talet och då visa på en äldre aktivitet i området. I massgraven är det blandat
med individer som både ligger i position B och position C. Däremot har det tolkats att denna
grav har öppnats upp vid ett senare tillfälle vilket kan tolkas som att begravning har skett vid
två olika tillfällen (Bäckström & Sundström 2010:18).

5.2

De kistlösa gravarna

Det material som projektet avser att undersöka, är de kistlösa gravar som återfanns
huvudsakligen vid det utgrävda områdets mellersta och sydvästra del. De kistlösa gravarna
som undersöktes under etapp 2 bestod av två singelgravar, fyra stycken dubbelgravar, en med
4 individer och en med 8 individer. Utöver dem fanns två singelgravar som undersöktes under
etapp 3. Det rör sig därmed om 24 skelett från 10 undersökta kistlösa gravar. Majoriteten av
de kistlösa gravarna låg utanför den potentiella kyrkogårdsmuren med undantag av de kistlösa
gravarna som fanns i schakt B (Se 5.2.6 & 5.2.7). Enligt SAU ska det kistlösa gravarna
fortsätta söderut i schakt F, men på grund av tidsbrist undersöktes de inte och de gravar som
fanns betecknades endast som
”troligtvis kistlösa”.
Under etapp 2 utfördes
osteologiska undersökningar av
skelett från både de kistlösa
gravarna och kistgravar. Analysen
visade att det bland de kistlösa
gravarna inte förekom några barn,
utan runt 30 % var ungdomar och
drygt 60% var vuxna. Detta
skiljer sig från skeletten från
kistgravarna, där det visade sig
röra sig om hälften barn, omkring
10% ungdomar och 35% vuxna.
På 15 av de 23 skeletten från de
vuxna individerna utfördes även
könsbestämmelser, de resterande
skeletten ansågs ha varit i för
dåligt skick för att kunna
könsbedömmas. Bland
kistgravarna fann man att det både
fanns kvinnor och män medan det
i de kistlösa gravarna endast fanns
män (Bäckström & Sundström
2010:16ff, 23ff).
Ytterligare skillnader mellan
Figur 6. Gruvgravfältet med de olika gravfenomenen utsatta (Price
de båda gravskicken är att i
et al 2017:3)
kistgravarna begravdes individer
ensamma, förutom vid ett antal fall där två barn begravdes tillsammans och vid ett annat fall
där ett barn har begravts tillsamman med en man. Utöver detta ser man även en tydlig skillnad
när det gället gravgodsen och vilka kläder som individerna har burit. Kistgravarna var i stor
utsträckning tomma på föremål, förutom ett fåtal metallföremål vilket i sammanhanget kan
tyda på att kropparna svepts, en vanlig begravningsrit under medeltiden fram till
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reformationen. Bland de kistlösa gravarna förekom det en stor variation av fynd och det finns
inga tydliga tecken på att kropparna har blivit svepta, utan istället verkar det som att de har
blivit nerlagda i graven bärande de kläder de bar när de avled. I de kistlösa gravarna låg 10
stycken av skeletten i armställning D, 7 i armställning C och 3 i armställning B. I samma grav
kunde flera skelett ligga i olika armställningar. I massgraven, grav 6826, låg fem skelett i
armställning C och tre i armställning B (se 5.2.3) (Bäckström & Sundström 2010:16ff, 23ff;
2012:10f, 23, 32; Jonsson 2009:141ff). Bäckström & Price (2016) & Price et al. (2017) har
även utfört kemiska analyser av tänder från de kistlösa gravarna (se 3.2). Resultaten visar att
individerna i de kistlösa gravarna är en homogen grupp, födda utanför landets gränser. Detta
menar författarna pekar på att individerna tillhör den grupp krigsfångar som under 1500-talet
fick arbeta i gruvan.

5.2.1 Grav 5910
Grav 5910, dubbelgrav, påträffades i schakt C och innehöll skeletten 6160 och 6315. Under
utgrävningen noterades ett rostfärgat inslag i fyllningen och en mörkbrun/svart färgning på
botten av graven.
Skelett 6160 låg begravd i armställning C och har analyserats ha varit runt 170 lång, man
och ung vuxen (20–35 år). Det har även utförts C14 datering utifrån prover från 6160s
skenben vilket fick resultatet: med 74,5–75,7% säkerhet 1430–1530 och 19,7–20,9% säkerhet
1570–1630 (angivet i 2 sigma) (Bäckström & Sundström 2012:20). 6160 var också del av den
grupp som analyserades av Bäckström & Price (2016) & Price et al. (2017) (Se 3.2).
Skelett 6315 låg begravd i armställning D och har analyserats varit man och ung vuxen.
Skelett 6315 har inte varit med om någon kemisk analys (Bäckström & Sundström 2010:24,
57; Bäckström & Price 2016:160; Price et al. 2017:5).

5.2.2 Grav 6180
Grav 6180, påträffades i schakt C: västra del och innehöll endast ett skelett som fick samma
namn, 6180. Skelettet låg anatomiskt inkorrekt och armställning går ej att fastlägga, man har
inte heller kunnat fastställa kön. 6180 har tolkats varit juvenilis (14-20år) och hade med sig ett
skifferbryne ner i graven. Inga kemiska analyser har utförts på skelettet (Bäckström &
Sundström 2010:14, 24, 55).

5.2.3 Grav 6826
Grav 6826, massgraven, påträffades i schakt C och innehöll 8 stycken individer, skelett 6842,
6846, 6850, 6854, 6858, 6862, 6866 och 6870. Gravens gravfärgning inmättes som två
separata polygoner, vilket har tolkats kunna betyda att nerläggningen av skeletten kan ha skett
vid två olika tillfällen. De först fem skeletten i stigande ordning var begravda i armläge C och
de tre sista i armläge B. Skelett 6846, 6850, 6858 & 6870 har könsbedömts vara män, och alla
skeletten har tolkats vara juvenilis, förutom 6846 som anses varit medelålders (35-50år) och
6858 som har tolkats vara ung vuxen. I graven fanns även föremål, så som hakar, hyskor och
en bronsknapp. Prover från alla skelett användes vid Bäckström & Price (2016) & Price et al.
(2017) kemiska analyser (Bäckström & Sundström 2010:18ff, 40ff; Bäckström & Price
2016:160; Price et al. 2017:5).

5.2.4 Grav 6932
Grav 6932, dubbelgrav, påträffades i schakt C och innehöll skeletten 6943 och 6947. Skelett
6943 låg begravd i armställning C, och analyserats ha varit runt 171,6 cm lång, troligtvis man
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och ung vuxen. Skelett 6947 låg begravd i armställning D, och analyserats ha varit runt 176,6
cm lång och ung vuxen. Kön har inte kunnat fastställas. Det framkom något som kan varit
bränt kalk i fyllningen till graven och det var svartfärgad jord under båda skeletten. Prover
från de två skeletten användes vid Bäckström & Price (2016) & Price et al. (2017) kemiska
analyser (Bäckström & Sundström 2010:19, 24f, 66; Bäckström & Price 2016:160; Price et al.
2017:5).

5.2.5 Grav 6975
Grav 6975, dubbelgrav, påträffades i schakt C och innehöll skeletten 6990 och 6994. Under
skeletten fann arkeologerna ett grönsvart ”geggigt” skikt med svarta inslag. Det svarta
inslaget upplevdes på vissa ställen ha varit fibrösa. 6990 låg begravd i armställning D, och ska
enligt analyserna ha varit medelåldrig och man. Skelett 6994 som också låg i armställning D,
hade en hyska i järn i höjd med bröstkorgen, och har analyserats varit medelåldrig och man.
Prover från båda skeletten användes vid Bäckström & Price (2016) och Price et al. (2017)
kemiska analyser (Bäckström & Sundström 2010:24, 68, 70; Bäckström & Price 2016:160;
Price et al. 2017:5).

5.2.6 Grav 7013
Grav 7013, singelgrav, påträffades i schakt B och innehöll ett skelett med samma namn, 7013.
Graven hade skärts in i dess östra sida av en kistgrav (6810) vilket har tolkats som att de
kistlösa gravarna är äldre än kistgravarna på den platsen. Skelett 7013 låg med armställning D
och har analyserats som vuxen och troligtvis man. Skelettet var dåligt bevarat och användes
inte för några kemiska analyser (Bäckström & Sundström 2010: 15, 20, 24, 70).

5.2.7 Grav 7122
Grav 7122, massgrav, påträffades i schakt B och innehöll fyra stycken individer, skelett 7134,
7139, 7143 och 7147. Alla skeletten låg i armställning D. Endast 7139 har fått beteckningen
man, medan de andra skeletten har fått beteckningen ”troligtvis man”. 7134 och 7139 har
blivit åldersbedömda som juvenilis och 7143 och 7147 har blivit åldersbedömda som ung
vuxen. Skelett 7143 hade vid höftregionen en kniv, kedja, hyska i järn och ett mynt. Myntet
var ett danskt mynt med Fredrik II och årtalet 1564 tryckt på. Prover från alla skelett
användes vid Bäckström & Price (2016) och Price et al. (2017) kemiska analyser (Bäckström
& Sundström 2010:18ff, 73ff; 2012:21f, Bäckström & Price 2016:160; Price et al. 2017:5).

5.2.8 Grav 7186
Grav 7186, dubbelgrav, påträffades i schakt C. Graven undersöktes men skeletten plockades
ej upp och undersöktes inte på grund av dåliga bevaringsförhållanden och tidsbrist. I likhet
med grav 7013 hade denna grav blivit skuren av en kistgrav, 7113. Tolkningen blev
detsamma (Bäckström & Sundström 2010:20, 22, 72)

5.2.9 Grav 5914
Grav 5914, singelgrav, påträffades i schakt C och undersöktes under etapp 3. Graven innehöll
skelett 6371. Skelettet låg i armställning C och anses ha varit medelålders och troligtvis man.
Ett oläkt lårbensbrott kunde konstateras vid undersökning. Skelettet har inte använts vid
någon kemisk analys (Bäckström & Sundström 2010:57, 2012:18ff, 32).
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5.2.10 Grav 5926
Grav 5926, singelgrav, påträffades i schakt C och undersöktes under etapp 3. Graven innehöll
skelett 6378. Skelettet var troligtvis lagd i armställning C och som vid föregående nämnda
skelett (6371), hade även detta ett oläkt lårbensbrott. Skelettet hade lagts ner i graven bärande
ett halsjärn vilket har väckt mycket intresse för de kistlösa gravarna och ligger även som
grund för några av de tidiga teorierna om individerna som begravdes i de kistlösa gravarna.
Skelettet har inte använts vid någon kemisk analys (Bäckström & Sundström 2010:21, 35,
46f; 2012:15, 19f, 34; Bäckström & Price 2016:160; Price et al. 2017:5).
Tabell 1: Kistlösa gravar från gruvgravfältet i Sala. Juvenilis = 14–20 år, ung vuxen = 20–35 år, medelålders =
35–50 år, vuxen = > 20 år.
Tabellen baserad på information från Bäckström & Sundström 2010, 2012; Bäckström & Price 2016; Price et al.
2017. Tabell av författaren.
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6. Analys

I det här kapitlet kommer jag att analysera och diskutera de fyra teoriernas (som nämns i kap.
4) fördelar och nackdelar. Detta utifrån både det arkeologiska och det historiska material som
har nämnts i de föregående kapitlen. Jag kommer även här lägga in mina personliga åsikter
och tolkningar, något jag fram till nu har försökt att undvika för att ge läsaren en så objektiv
bild av materialet som möjligt.

6.1

Epidemiteorin

Jag har fått bilden av att epidemiteorin var den teori som många satte sin tillit åt efter
utgrävningen av gruvgravplatsen (2009–2012). Jag frågade själv en av guiderna på Sala
silvergruvamuseum och fick svaret att det fanns många olika teorier om vad som kunnat lega
bakom de kistlösa gravarna, men att det troligen rörde sig om någon sorts epidemi, så som
pesten eller kolera. I grunden ser jag denna som en rimlig förklaring. Vi har en muntlig
berättelse om hur gruvarbetare som var på väg till gruvan, tog med sig en hink med kalk som
de hällde ut på den gamla gravplatsen när de passerade den (se 4.1). Detta eftersom kalk
ansågs kunna hålla sjukdomar från att sprida sig från gravarna och bryta ut på nytt. I FMIS är
även gravplatsen dokumenterad som en pest- eller kolerakyrkogård. Kropparna som är
nerlagda i de kistlösa gravarna har inte heller fått samma behandling som kistgravarna.
Individerna i kistgravarna har endast vid ett fåtal fall haft med sig fynd ner i graven. Det har
då rört sig om små metallföremål, vilket tyder på att en del av kropparna i kistgravarna har
blivit svepta. I fallet med de kistlösa gravarna har det tolkats att individerna har begravts
bärande de kläder de bar när de dog. I dessa gravar har en mängd olika fynd hittats.
Exempelvis hade skelett 7143 (se 5.2.7) en kniv, en kedja, en hyska i järn och ett mynt med
sig ner i graven. Föremålen låg på ett sådant sätt att man kan tolka att de bar eller hade
föremålen på sig när individen blev begravd. Den tydliga skillnaden på föremål i de båda
gravskicken får mig att anse att individerna i kistgravarna, togs hand om på ett helt annat sätt
efter deras död jämte de kistlösa. Man måste ha planerat kistgravarna i större utsträckning och
sett till att individerna bytte kläder och inte fick med sig några föremål ner i graven som inte
skulle vara med. Så varför denna skillnad? Om man utgår från att individerna som har fått en
kistlös begravning var smittade av en sjukdom, så som pest eller kolera, kan det förklara
varför dessa kroppar fick en annan behandling än kropparna i kistgravarna. Detta då det måste
ha funnits ett stort intresse att minimera kontakten med de infekterade kropparna vilket även
förklarar varför man ville få ner dem i marken så fort som möjligt. Om man jämför med
utgrävningen av pestkullen i Blekinge (se 4.1) så uppkom flerpersonsgravar, något som är ett
ytterst tydligt och återkommande tema med de kistlösa gravarna. De kistlösa gravarna har
även begravts utanför den potentiella kyrkogårdsmuren (med undantag av de två kistlösa
gravarna i schakt B (se 5.2.6 & 5.2.7)), vilket kan ses som en vilja att hålla de infekterade
gravarna avskilda från de icke smittade gravarna.
Men teorin har även stora svagheter. Utifrån de osteologiska och naturvetenskapliga
undersökningarna (se kap 5 & 3.2) så har det kommit fram att alla individer som man har
lyckats köns- och åldersbestämma i de kistlösa gravarna var biologisk födda män i åldrarna
mellan unga till medelålders. Detta skiljer sig markant åt från kistgravarna, där man har funnit
21

inte bara män utan även kvinnor och barn. Utifrån isotopanalyserna ser vi även att männen i
de kistlösa gravarna är en homogen grupp som alla är uppfödda utanför landets gränser. Detta
får mig att räkna bort en epidemi som ensam anledning till de kistlösa gravarna. Utöver de
föregående analyserna har den kistlösa massgraven 6826 (se 5.2.3) öppnats upp vid ett senare
tillfälle, vilket kan tyda på begravning vid två olika tillfällen. Något jag tolkar som osannolikt
om det skulle röra sig om en grav med infekterade kroppar som man vill undvika kontakt
med.

6.2

Gruvrasteorin

Att gruvras skulle ligga bakom de kistlösa gravarna som en ensam anledning ser jag som
mindre troligt. Visserligen finns det ett flertal historiska källor som tyder på att större gruvras
inträffade under 1500-talets mitt och då med förödande konsekvenser med flera individer som
miste sina liv. Beroende på hur stort gruvraset var är det inte svårt att tänka sig att både
gruvbyn och arbetet vid gruvan vid dessa tillfällen utsattes för stor press. Detta då gruvan var
den största inkomstkälla som folket levde av i gruvbyn och i de närliggande områdena.
Pressen att få igång arbetet igen i gruvan efter ett ras skulle ha kunnat gå ut över behandlingen
av de döda. Detta kan vara en rimlig förklaring till varför det förekom kistlösa gravar och
flerpersonsgravar, då det tar mindre energi att utföra begravningarna. Om dessa gravar endast
hade gällt de individer som avled i samband med gruvras, förklarar det även de osteologiska
analyserna som pekar på att det endast är män som ligger i gravarna. Kvinnor hade inte
tillträde till gruvan. Både kvinnor och män kunde och hade anställning vid gruvan, var det
endast män som hade lov att jobba nere i gruvan. Kvinnornas arbetsuppgifter var över jorden
då det ansågs bringa otur och död om kvinnor befann sig nere i gruvan (Hamnstedt &
Ulfvebrand 2017:51).
De kistlösa gravarna skulle kunnat tolkats som ett system för att avlasta arbetet vid
gruvbyn, då fokus måste ha legat på att få gruvan brukbar igen. Men likt den föregående
teorin kan denna teori inte helt förklara resultatet av isotopanalyserna. Visserligen finns det
historiska källor som tyder på att krigsfångar fick arbeta i de mest utsatta områdena av
gruvan, men då anser jag att gruvras inte var den primära anledningen till att dessa individer
valdes att begravas i kistlösa gravar, utan att det istället fanns en mer hierarkisk och social
förebyggande anledning.

6.3

Brottslingar- och krigsfångarteorin

I grunden till denna teori, blandades dessa två grupper ihop. Detta då teorin föddes i samband
med utgrävningen av skelett 6378 i grav 5926 (se 5.2.10). Skelett 6378 var begravd bärande
ett halsjärn. Detta tyder mycket på att åtminstone skelett 6378 inte var en fri man vid livet.
Utifrån de historiska dokumenten vet vi att både Gustav Vasa och hans söners ska ha beordrat
att brottslingar och krigsfångar skickas till gruvan för att arbeta. Mycket tyder på att detta var
resultatet av tiden efter 1500-talets mitt då det började det gå sämre för gruvan med flera stora
gruvras, vilket resulterade i att det blev allt svårare att rekrytera arbetare. Men utifrån
isotopanalyserna anser jag att vi kan avskriva brottslingarna ur denna teori då de skickades till
gruvan från olika delar av Sverige, inte utlandet (se 4.3). Isotopanalyserna speglar däremot väl
in på krigsfångarna, både utifrån det historiska och arkeologiska materialet, något som både
Bäckström & Price (2016) och Price et al. (2017) hävdar i sina artiklar. I en av de kistlösa
garvarna, massgraven 6826 (se 5.2.3), påträffades bland annat ett danskt mynt med Fredrik II
och årtalet 1564 tryckt på. Om man utgår från dateringen på myntet passar det väl in på det
”nordiska sjuårskriget” som utspelades mellan Danmark, Lübeck och Polen på ena sidan och
Sverige på andra, mellan år 1563–1570 (Sundberg 1999:42ff). Därifrån har vi även flera
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historiska källor som tyder på att Erik den XIV skickade ett hundratal danska fångar till
Salagruvan, vilket ska ledde till problem vid gruvan då danskarna ska ha varit i stort sett
ensamma i gruvan och makat (grävt) vid fel ställen (Se 4.3). Om man ser framåt till under
Karl den IX tid vid makten nämner han i ett brev till fogden på berget om bevakningschefen
Joen Olofson ”som låter skämma sig av en fånge, som är slagen i järn om både händer och
fötter.” I detta fall pratar Karl den IX om de polska krigsfångarna från 1600-talets början (Se
4.3). Men det visar även att det möjligtvis inte var helt ovanligt att fångar fick bära och även
möjligtvis arbeta ifört någon sorts järnfängelse, så som halsjärnet från grav 5926.

6.4

Krigsteorin

Som tidigare nämnt i 4.4 är krigsteorin löst baserad på att det uppkom en massgrav under
utgrävningen av gruvgravplatsen. Det nämndes endast vid ett tillfälle i rapporten från etapp 2
(2010) vilket inte gav mycket att gå på. Men om man leker med tanken att ett slag med en
utländsk makt hade utspelats vid salaberget, så hade de kunnat ge rimliga svar till både de
osteologiska analyserna och isotopanalyserna. Dvs att individerna i massgraven och de
kistlösa gravarna var unga till medelålders män, uppvuxna utanför Sveriges gränser. Om vi
som i föregående kapitlet skulle hålla oss till den relativa datering vi får utifrån myntet i
massgrav 6826 (se 5.2.3), stämmer det väl överens med ”det nordiska sjuårskriget” (Sundberg
1999:42ff). Det saknas dock både historiska och arkeologiska källor som kan tyda på att ett
sådant slag skulle ha inträffat i närheten av gruvan. Däremot är det väl dokumenterat att
krigsfångar har skickats till gruvan (se föregående kapitel och 4.3) och vi vet att under Karl
den IX tid utförde polska krigsfångar i början av 1600-talet, myteri. Årtalet och krigsfångarna
stämmer inte överens med det arkeologiska myntfyndet i massgraven men vi vet att man vid
gruvan hade problem med de danska krigsfångarna (se 4.3), dock finns det inga historiska
källor som nämner att de skulle ha försökt utföra något slags upplopp eller myteri. Utifrån
min analys lutar den potentiella förklaringen mer åt krigsfångarteorin än ett krig eller slag i
traditionell mening.
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7. Analytisk diskussion och slutsats

Nu när vi börjar närma oss uppsatsens slut, vad har vi lärt oss? Vilka var anledningarna
bakom dessa kistlösa gravar? Finns det något annat svar än de tidigare nämnda teorierna?
Utifrån min källkritiska analys av de fyra teorierna anser jag att den som passar bäst in på
det källmaterial som finns att tillgå är krigsfångarteorin. Tidigt gjordes det tydligt att
krigsfångarna och förbrytarna var två olika grupper som inte gick att analysera som en, trots
liknelserna om att de hade skickats till gruvan för att arbeta som ett straff. Denna teori
presenterades i Bäckström & Price (2016) och Price et al. (2017) och jag anser att den
stämmer överens med både med det arkeologiska och historiska materialet. Enligt Menander
(2017) finns det en stark social och ekonomisk faktor till var på kyrkogården man begravs.
Gravarna som är placerade i närheten av kyrkan eller kapellet, kan spegla individens sociala
och ekonomiska makt under livet (Menander 2017:58). Detta kan ses som anledning till
varför en stor majoritet av de kistlösa gravarna låg utanför den potentiella kyrkomuren som
omgav gruvkyrkogården. Det är inte är svårt att tänka sig att dessa krigsfångar, som enligt det
historiska materialet ställde till med stora problem vid gruvan, ansågs ha haft den lägsta
sociala status vid gruvan och gruvbyn. Att krigsfångarnas liv inte hade högt värde i de
svenska konungarnas ögon under gruvbyns historia, går att se i brev från Erik den XIV och
Karl den IX. Erik den XIV ska ha tillåtit användning av våld mot krigsfångarna, medan Karl
den IX ska ha gått ett steg längre. I ett brev går det att läsa att han rent ut ska ha beordrat att
bevakningschefen skulle ”skola två fångar hänga den tredje” om de vägrade jobba (Se 4.3).
Är det möjligt att avrättningar av krigsfångar är svaret till varför det förekommer
flerpersonsgravar? Eller finns det något att hämta från de andra potentiella teorierna? Kan det
ha rört sig om en sjukdom som skördade flera dödsoffer eller kan dessa individer ha varit med
om något av de gruvras som inträffade under 1500-talets andra hälft?
Vi vet inte om bevakningschefen faktiskt följde kungens råd att avrätta fångar eller om
bara hotet fick dem att börja arbeta igen. När det kommer till pest eller kolera så vet vi att
åtminstone Gustav Vasa oftast befann sig vid gruvan för att överse arbetet, något jag anser är
ologiskt om det pågick ett utbrott av en sjukdom vid tillfället. Det saknas även historiska
källor som skulle tyda på att något utbrott ens hade inträffat, det som finns är en sägen. Under
en period på 1700-talet flydde hovet till Sala stad för att undkomma pesten som härjade i
Stockholm, detta då man ansåg att rost och -svavelrök skyddade mot smittsamma sjukdomar
(Helge 1989:98). Sala ansågs då varit fri från pesten. Utan att dra för snäva slutsatser vill jag
hävda att det finns en chans att sägnen om pestkyrkogården norr om gruvan, kan ha uppstått
under denna tid och inte har någon faktisk koppling till ett verkligt utbrott av pest eller kolera
i gruvbyn.
Mycket talar för att gruvras kan ha varit ett stort hot för krigsfångarna då de oftast fick
arbeta på de mer osäkra ställena i gruvan, vilket kan ha varit en rimlig anledning till
flerpersonsgravarna då ett gruvras kan ha förödande resultat och kan kosta många människor
livet.
En av uppsatsens frågeställning löd även om det fanns någon annan potentiell förklaring
till de kistlösa gravarna, vilket jag anser att det gör. Från de kistlösa gravarna har vi två olika
dateringar. Den ena kommer från en C14 datering av ett skenben från skelett 6160 i grav 5910
(se 5.2.1) och visar på en datering från 1430–1530 med 75% säkerhet och med 20 % säkerhet
1570–1630. Den andra dateringen kommer från ett mynt i massgrav 7122 (se 5.2.7). Detta var
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ett danskt mynt med tryck av Fredrik II och en datering från 1564. Dessa två olika dateringar
kan visa på att C14 dateringen istället bör visa 1570–1630, över 1430–1530, trots att
sannolikheten är lägre. Men då utgår vi från att de två olika gravarna är någorlunda samtida.
Om man istället för att se de kistlösa gravarna som ett begravningsfenomen som användes när
man begravde krigsfångar, utan ett sorts återkommande begravningsfenomen som användes
för lågt socialt stående utlänningar vid gruvan, kan de förklara de olika dateringarna. Den
tidigaste C14 dateringen skulle inte passa in på krigsfångar, däremot så har det förekommit
utlänningar vid gruvan i olika former under större delen av gruvbyns historia. Exempelvis
skulle dateringen 1430–1530 passa in på de arbetare som Kristina den II lät bruka gruvan
under hans korta tid vid makten (se 4.4). Att den hierarkiska sociala delen spelade stor roll vid
ens begravning skulle kunna förklara varför man har påträffat män i kistgravar som har fått
likande värden av isotopanalyserna, som de som är begravda i de kistlösa gravarna (Price et al
2017:6ff). Utlänningar kunde ha ansetts ha lägre social status i stort vid gruvbyn, men om de
hade erhållit en maktposition i samhället skulle de i samband med sin död, kunnat få en
kistbegravning likt normen.
Då de kistlösa gravarna låg geografiskt nära varandra anser jag att det är mer troligt i
detta fall att C14 dateringen hänvisar till 1570–1630. Trots att sannolikheten är lägre skulle
det stämma mycket bättre med den datering vi fått av myntet.
En viktig källkritisk aspekt är att det källmaterial vi har att tillgå endast är tio stycken
gravar. I dessa gravar låg det 24 skelett, var av endast 18 stycken användes under
isotopanalyserna. Det är relativt lite material vi har att jobba med då de skriftliga källorna
pratar om ”hundratals krigsfångar”. De kistlösa gravarna som arkeologerna fann i schakt F,
undersöktes aldrig heller ordentligt på grund av tidsbrist och är endast analyserade som
”troligtvis kistlösa”. Det finns en risk att de kistlösa gravarna som låg i schakt B och C inte
skulle stämma överens med de kistlösa gravarna i schakt F.
Utifrån det material vi har, anser jag att det mest rimliga svar vi har i nuläget är att
individerna i de kistlösa gravarna är krigsfångar och att deras begravning i de kistlösa
gravarna kan ses spegla deras sociala status de hade vid livet i gruvbyn. En medvetet ovärdig
begravning eller en ovilja hos de levande att bidra med en kista? Den frågan lämnar jag
obesvarad. Begravningar är trots allt för de levande, inte de döda.
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8. Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka de kistlösa gravarna utifrån de fyra olika
teorier som uppkom i samband med att gravarna fanns. Den tidigare forskningen har visat på
att denna grupp av individer som är begravda i de kistlösa gravarna är en homogen grupp med
ursprung, troligtvis utanför landets gränser och gravarnas placering på gravfältet kan spegla
att de hade en låg status i samhället. Innan analysdelen presenterades källmaterialet och de
potentiella teorierna ur ett objektivt synsätt, utan författarens egna personliga åsikter eller
tankar. I analysdelen gjordes en återkoppling till teorierna, denna gång med författarens egna
tolkningar utifrån det tidigare nämnda materialet. Arbetet avslutades med en analytisk
diskussion där den egna tolkningen även presenterades.
Resultatet av undersökningen visar att den teori som främst passar in på det källmaterial
vi har tillgång till, är teorin om krigsfångarna. Denna tolkning presenteras i samband med de
naturvetenskapliga analyserna i Bäckström & Price (2016) och Price et al. (2017). Denna
teori lär oss att individerna i de kistlösa gravarna troligtvis var krigsfångar och deras
begravning kan ses som en spegling av den sociala status de hade under deras tid i gruvbyn.
Min egen teori var att det även skulle kunnat ha rört sig om ett gravfenomen som tillämpades
under en längre tidsperiod på individer, i synnerhet utlänningar, som inte hade någon stark
koppling till de överlevande. Dessa människor hade troligtvis väldigt låg status i samhället.
Men som många teorier finns det även källkritiska aspekter. I detta fallet rör det sig om
mängden källmaterial vi har att tillgå. Från gruvgravfältet har vi endast tillgång till tio stycken
kistlösa gravar. Dessa gravar innehöll 24 skelett, men endast 18 av dessa var i tillräckligt bra
skick för att användas inom isotopanalysen. Söder om schakt C, där majoriteten av gravarna
fanns, har troliga kistlösa gravar hittats. På grund tidsbrist undersöktes dem aldrig och är
lämnade som ”troligtvis kistlösa”.
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