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n melankolisk sjöman lämnar havet för att söka mening

och lycka i gruvbrytningens Falun. Där möter han en ung

och vacker kvinna, som snart ska bli hans brud – men det verkar som om också underjordens makter vill ha honom. Liksom
han tidigare lockades och skrämdes av havsdjupens mysterier, känner han nu samma åtrå och skräck inför underjordens
vackra men kalla rike av skimrande metaller och ädelstenar.
Denna kusliga och fascinerande klassiker skrevs för 200 år
sedan av den tyske författaren E.T.A. Hoffmann (1776–1822).

Hans berättelse har förblivit den främsta litterära behandlingen av en händelse som skapade världssensation år 1719.
Då hittades en fullständigt välbevarad men förstenad kropp
i en gruvgång i Falun. En gammal kvinna kunde identifiera den
som Mats Israelsson, en man hon varit trolovad med 42 år
tidigare, innan han mystiskt försvann.
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”Den förstenade
gruvdrängen” i verklighet
och dikt
”Falu gruva” (1819) är ett klassiskt nattstycke av fantastikmäs
taren E.T.A Hoffmann (1776-1822), Tysklands Edgar Allan Poe
om man så vill. Hoffmanns fabulösa och kusliga novell, där sorg
och saknad blandas med kärlek och övernaturligheter som grän
sar till sinnessjukdom, har förblivit den mest klassiska versionen
av ett motiv som var populärt i hela västvärlden: den verkliga his
torien om ”den förstenade gruvdrängen” Mats Israelsson, kallad
Fet-Mats.
2019 är det inte bara 300 år sedan Mats Israelssons kropp upp
täcktes i gruvgången över 40 år efter sin död och han åter mötte
sin trolovade kvinna; det är också 200 år sedan Hoffmanns kusli
ga och bitterljuva klassiker såg dagens ljus.
FET-MATS I FALU GRUVA
Ordet ”fet” hade på 1600-talet inte den specifika innebörd som
det har idag. Att Mats Israelsson kallades Fet-Mats berodde på att
han var en reslig och robust karl, och hans smeknamn betydde
snarare Stor-Mats.
Mats (eller Matts) Israelsson föddes i Boda by i Svärdsjö sock
en två mil nordost om Falun; det exakta födelseåret är okänt. I
ungdomen tog han tjänst som gruvdräng (lärjunge) hos en Jonas
Pehrsson på Dikarbacken, en välbeställd bergsmansgård nära gru
van. Antingen på hösten 1676, men mest sannolikt tretton dagar
innan Långfredagen 1677, försvann han spårlöst sedan han gått
ner i det gruvschakt som kallades Mårdskinnsfallet. Han skulle
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”Stora Stöten” i Falu koppargruva. Den gigantiskt öppningen bildades
när gruvan störtade samman midsommardagen 1687.

tända den eld som alltid var nödvändig vid gruvbrytning i äldre
tider. Eftersom det farliga krutet användes sparsamt, mjukades
berget upp genom stark upphettning och kunde sedan bearbetas
med hackor och spett.
Mårdskinnsfallet hade länge varit ur bruk och var nu fyllt med
vatten, när några gruvarbetare från ett grannschakt 42 år senare,
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2 december år 1719, spräckte en vägg till det övergivna schaktet.
Med vattnet som forsade fram följde ett lik som till synes var helt
färskt, som om mannen dött helt nyligen. Mats Israelssons kropp
hade blivit perfekt konserverad i det järn- och kopparvitriolhal
tiga vattnet. Tydligen råkade Fet-Mats ut för något slags olycka,
antagligen ett mindre ras i gruvgångarna, eftersom hans båda ben
var avslagna.
Flera numera åldriga vänner till Fet-Mats kunde identifiera ho
nom, däribland en gammal kvinna som han hade varit förlovad
med, Margreta Olsdotter. Det hade lyst första gången för dem i
kyrkan strax innan han mystiskt försvann. Upptäckten skapade
sensation i vetenskapliga kretsar och inte minst hos allmänheten,
där man inte tackade nej till en kuslig, tragisk och romantisk his
toria direkt från verkligheten.
Väl återkommen till markytan stelnade liket inom kort, blev
kolsvart och betraktades som ”petrifierad” (förstenad). Det var en
sanning med modifikation; huden och köttet liknade snarare hornämne, alltså det som naglar och horn består av, och kunde skäras
igenom med kniv.
LIKET I GLASSKÅPET
Margreta Olsdotter gjorde anspråk på kroppen och krävde att
den genast skulle begravas, men inflytelserika personer hade an
dra planer. Det finns uppgifter om att Margreta fick betalt för att
överlämna kroppen. Medicinska Kollegiet i Stockholm ville ha
liket, men det stannade i Falun.
Det nu svartnade liket ställdes ut som turistattraktion i ”gruv
stugan”, Falu gruvas offentliga kontor och domstolsbyggnad, där
det drog till sig stora skaror nyfikna människor från hela världen.
”Den förstenade gruvdrängen”, där han stod prydligt placerad i ett
blått valvformat skåp med glasdörrar, blev således utmärkt reklam
för gruvnäringen i Falun, som redan var välkänd världen över.
Och Fet-Mats blev en av de mest berömda svenskarna genom
tiderna.
På 1740-talet omplacerades Fet-Mats till ett rum i anslutning
till ammunitionsförrådet, fortfarande för allmän beskådan, men
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blev kvar där under blott några år. Kroppen hade börjat vittra
sönder och sprida liklukt omkring sig. Därför jordfästes Mats
Israelsson under en storslagen begravningsceremoni år 1749, då
han fick äran att begravas under golvet inne i Stora Kopparbergs
kyrka, där dignitärer annars brukade bli jordfästa och inte vanliga
gruvarbetare.
Där fick han dock inte vila i frid.
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... är Aleph Bokförlags nya tidskrift – gratis på nätet! Ett w
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... är del av Aleph Bokförlag. Utger tankeväckande och märkliga
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