
I takt med att Gamlestadstorget i Göteborg byggs om fortsätter också de arkeologiska utgräv-
ningarna av staden Nya Lödöse, en stad som legat precis under våra fötter i femhundra år. 
För varje säsong så får vi en allt tydligare bild av hur staden och invånarnas vardagsliv såg ut.

I detta tionde nummer av tidningen belyser vi temat barn. Läs om när vi berättar hur arkeo-
logerna kan förmedla kunskap till dagens skolbarn, om vilka föremål och domstolsprotokoll 
som förknippas med dåtidens barn, samt hur barnen begravdes och vad skeletten kan säga 
oss om deras personliga livsöden. Välkommen att följa med på en resa till barnens Nya Lödöse!

Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan tre aktörer: 
Arkeologerna (SHMM), Bohusläns museum, Rio Göteborg Natur- och kultur kooperativ. 
Och ett nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.

Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: www.stadennyalodose.se
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Barnen i Nya Lödöse

I skrivande stund är det snart dags för ett nytt år och en ny säsong 
i Gamlestaden. Året 2017 blir vår femte fältsäsong och förmodligen 
den sista av sådan i stor omfattning. 

Under fältsäsongen 2016 har vi arbetat med undersökningar av ett 
hantverksområde nära kajen (vad som en gång i tiden har varit en arm 
av Göta Älv), norra delen av kyrkan och kyrkogården samt bebyg
gelseområdet norr om kyrkogården. Men arkeologernas arbete fort
sätter även när vi inte är synliga ute i fält. Både under och efter fält
arbetet är flera arkeologer och specialister sysselsatta med exempelvis 
projektledning, det publika arbetet, analyser och manusförfattande. 

I detta tionde nummer av vår tidning belyser vi ett annat tema som 
inte heller alltid är synligt ute i fält, nämligen barnen i Nya Lödöse. 
Läs mer om när vi berättar hur arkeologerna kan förmedla kunskap 
till dagens skolbarn, om vilka föremål och domstolsprotokoll som 
förknippas med dåtidens barn, samt hur barnen begravdes för 500 år 
sedan och vad skeletten kan säga oss om deras personliga livsöden. 

Välkommen att följa med på en resa till barnens Nya Lödöse!

Imelda Bakunic Fridén 
Arkeolog och Publik koordinator



Foto Sarah Wagner, Som När Det Begav Sig



Children in Nya Lödöse
When writing this, it is the beginning of a new year and a new season of arch
aeological excavations at Gamlestaden. 2017 will be our fifth season of field 
work, and probably the last season of largescale excavation. 

During the field work of 2016, we have excavated an area of workshops near 
the wharf (which was located alongside River Göta Älv during the sixteenth 
century). We have also excavated the northern part of the church and church
yard, as well as the area of buildings situated to the north of the churchyard. 
The work of the archaeologists continues even when we are not working in the 
field on site. During the field work and afterwards, several archaeologists and 
specialists are engaged in management of the project, communication with the 
public, analysis and writing manuscripts. 

In this issue of our publication, we will illuminate a theme that is not always 
particularly visible at the site of the archaeological excavation – the children of 
Nya Lödöse. The archaeologists can tell presentday schoolchildren of objects 
and court transcripts that relate to the children of the past. Moreover, we find 
out how children were buried when they died 500 years ago, and what their 
skeletons can tell us about their individual life stories. 

Welcome on a journey to the world of children in Nya Lödöse!

Imelda Bakunic Fridén 
Archaeologist and Public Coordinator



 لودوسيه اني األطفال في

 
 مدينةفي ال للعمل  موسم جديدو انطالقة عام جديد حلول نعلن  كتابة هذه السطور، مع 

الخامس، وربما األخير من نطاق عمل األثري موسم ال 2017عام حيث سيشهد   القديمة.
 واسع.

 بالقرب من ين ، قمنا بدراسة منطقة الحرفي2016في عام  الميداني لخالل موسم العم
الجزء في  ،على جانب نهر يوته(امس عشر خالل القرن الخ)الذي كان  رصيف الميناء

 شمال المقبرة. االستيطان الواقعة الى منطقة من الكنيسة والمقبرة و يالشمال

 ,خارجاضمن عملنا   ين للعيانمرئينكون ال عمل علماء اآلثار حتى عندما يستمر هذا و
إدارة المشاريع، على  لماء اآلثار والمتخصصين العاملينعيعمل  العمل الميدانيبعد  وأفأثناء 

 لى كتابة النصوص.إضافة حليالت باإلر المعلومات للجماهير و التنشو

, و هو قيبل التنقفي ح دائمامرئي غير الضوء على موضوع تنا في هذا العدد من مجلنسلط 
 موضوع االطفال في نيا لودوسيه. 

المدارس أطفال المعرفة إلى علماء اآلثار عن كيفية نقل ما نرويه لمزيد حول اندعوكم لقراءة 
تم دفن األطفال قبل كان ي، وكيف الماضي فيطفال ألاو أحكام تتعلق ب و عن أية أدواتاليوم، 
مصيرهم  عن الهياكل العظمية دراسةبه يمكن ان تخبرنا  ما, هذا باإلضافة إلى سنة 500

 الشخصي.

 سيه.ولى أطفال نيا لودإنضمام معنا في رحلة إلسهال بكم لأهال و 

 نيك فريدينوكااميلدا ب

 عالمة اثار و منسقة عامة

Foto Markus Andersson



Spåren efter barnen
– Vad gjorde de om dagarna?

Foto Markus Andersson



Barn är svåra att skilja ut i det arkeologiska föremålsmaterialet. Bara ett fåtal föremål kan med 
säkerhet kopplas till barnen i staden. Vi har hittat enstaka skor i barnstorlek vid undersökning
arna. Vilket kanske egentligen inte säger så mycket mer än att en del barn i staden hade skor, 

andra hade det kanske inte. Det är svårt att hitta tydliga leksaker eller andra föremål som kan kopplas 
enbart till barn. De fåtal spelpjäser och tärningar vi hittat kommer nog snarare från vuxnas spel och 
lekar. Överhuvudtaget är det ju svårt att skilja på vuxnas och barns saker. En benflöjt som hittades i 
stadsområdet kan ha använts av både barn och vuxna. Man kan tänka sig att barn lekt med vissel
pipor, lergökar, barkbåtar och miniatyrföremål. Inget sådant har vi dock hittat, trots att det finns flera 
exempel på den här typen av leksaker från exempelvis Gamla Lödöse. Vi känner också till från olika av
bildningar och historiska källor att barn kunde leka med skallror, bollar, käpphästar, trasdockor, gå på 
styltor och spela kula. Vidare kan vi fundera över avsaknaden av leksaker och föremål med tydlig kopp
ling till barn från Nya Lödöse. Var barnen i staden relativt få? Eller har de bara lämnat få spår efter sig? 

Detalj från målning av den holländske konstnären Hendrick Avercamp från omkring 1600. Här syns flera vuxna och någ-
ra barn som åker skridskor med varierande skicklighet. I förgrunden står en flicka i vackra kläder, till vänster om henne 
bär två mörkhyade kvinnor sina små barn på ryggen. De här kvinnorna är också de enda som inte åker skridskor. Hur 
skilde sig uppväxtförhållanden åt för de här olika barnen? Licens public domain.



Föremålen från Nya Lödöse
Några enstaka föremål som kan kopplas till barns 
lek har vi dock hittat. Isläggar tillverkades av djur
ben och fästes med remmar på fötterna. De an
vändes vintertid för att åka skridskor, något som 
finns avbildat på flera flamländska målningar från 
1500talet. Från våra undersökningar finns en del 
bearbetade ben som har tolkats som isläggar, en av 
dessa är i barnstorlek, sexton centimeter lång (vilket 
grovt sett skulle motsvara skostorlek 25–27). Den 
skulle också ha kunnat ha någon annan funktion 
till exempel ha fästs på en kälke. 

Enkla benpärlor tillverkade av fiskkotor skulle 
kunna ha använts av barn till smycken eller lek. 

Man kan alltid spekulera i vilka föremål som har 
använts för barns lek, men som alla föräldrar vet 
leker många små barn helst med vuxnas saker och 
härmar vuxna och äldre barn. Också korgar och 
träslevar är alldeles utmärkta leksaker, för att inte 
tala om sand, stenar, pinnar och lera. Från skriftliga 
källor vet vi att barn lekte till exempel med tama 
kajor. Det var också vanligt att barn täljde med och 
skadade sig på knivar. 

Den holländske konstnären Pieter Bruegel den 
äldre har gjort en känd målning från år 1560, som 
avbildar barns spel och lekar. 

Benpärla av fiskkota funnen i Nya Lödöse. 
Foto Markus Andersson.

Rekonstruktion av islägg, foto Lödöse museum/Västarvet. 

Utvalda detaljer av målningen "Children`s 
games" från 1560 av Pieter Bruegel den äldre, 
licens public domian.



På målningen syns bland annat barn som spe
lar ett spel med spelpjäser som består av språng
ben (del av foten) från djur. Den här typen av ben 
hittas överallt i Nya Lödöse, men det går inte att 
avgöra om de har varit använda att leka med. Det 
finns också några exempel på ben med borrade hål 
fyllda med bly från våra undersökningar, eventuellt 
är de någon typ av spelpjäser.

På Bruegels målning ses exempel på en mängd 
lekar och vi kan fundera på vilka av dessa som skulle 
lämna några materiella spår. Även de fysiska före
mål barnen använder är ofta enkla och svåra att 
skilja ut som leksaker och de är tillverkade av enkla 
material som kanske har bevarats dåligt. 

En grymmare sida av barnens tillvaro visar de 
färlor och ris som användes för att aga barn. De 
hittades i ett par barngravar på kyrkogården i Nya 
Lödöse och vi har tidigare skrivit om färlorna och 
risets betydelse. Att barnen fått med sig färlor och 
ris i graven kan vara att de symboliserar lydnad eller 
skolgång och visar att de här barnen var skolbarn. 
Men de har också använts för aga och som en del 
av den uppfostringsmetod man hade både i skolan 

och i hemmet. Detta är något som också framträder 
i skriftliga källor, exempelvis den Heliga Birgitta 
framhåller aga eller åtminstone hot om aga, som 
en uppfostringsmetod.

Ett fåtal barn, och då främst pojkar, gick i sko
lan på dagarna, små barn var säkerligen med sina 
föräldrar i deras dagliga arbeten och göromål. Rik
tigt små barn sveptes i lindor och kunde ligga i sin 
vagga eller bäras i en kont om dagarna. Det finns 
exempel på att lite större barn kunde använda olika 
typer av gåstolar eller stolar/gungor fästa i taket. 
Större barn som inte gick i skolan socialiserades 
säkert in i sina föräldrars arbete. Även ganska små 
barn kunde springa enklare ärenden, hjälpa till att 
ta hand om djur och passa sina småsyskon.

Det har länge funnits en diskussion inom 
forskningen om synen på barn, hur såg man på 
barndomen och hur länge betraktades man egent
ligen som barn? Hur gamla var egentligen de pigor 
och drängar var som arbetade i staden och nämns 
i Nya Lödöses tänkeböcker? En del av dem hade 
säkert betraktats som barn i vår tid. 

Jeanette Gustavsson 
Arkeolog och föremålsspecialist

En möjlig spelpjäs från Nya Lödöse,  
djurben med borrat hål för att fylla med bly.
Foto Markus Andersson.



Foto Markus Andersson



FRÅN BARNSBEN
-Vad barnen i Nya Lödöse berättar



N är vi talar om människors liv under oli
ka historiska perioder finns det grupper 
som ofta glöms bort. En av dessa grup

per är barnen. Men barnen, och barndomen, var 
naturligtvis en stor del av livet och döden under 
1500 och 1600talet. I Nya Lödöse har barn fötts, 
levt och dött. Många blev vuxna och gamla i staden, 
men många av barnen dog också i tidig ålder. De 
barn som gravlagts på Nya Lödöses kyrkogård kan 
berätta mycket om levnadsförhållanden i staden i 
allmänhet, men även om sina personliga livsöden. 

Hur gammal är du?
Hur kan vi osteologer avgöra dödsåldern för ett 
barn? Skelettet är levande, precis som resten av 
kroppen och skelettet förändras så länge vi lever. 
Hos växande barn händer det mycket i både hu
vudet och kroppen. Skelettet växer och genom att 
studera tillväxten och hur skelettet utvecklats (ge
nom att titta på tillväxtzoner och att ta mått) kan 
vi uppskatta en ungefärlig dödsålder för barn och 
unga. Den allra säkraste metoden för att få ett så 
snävt åldersintervall som möjligt för barnen (för 
vi kan aldrig säga exakt hur gammal någon var när 
hen dog), är dock att studera deras tänder. Barnen 
utvecklar först sina mjölktänder för att sedan byta 
dessa mot permanenta ”vuxentänder”. Denna tand
utveckling och tandväxling sker gradvis och i lik
nande åldrar för de flesta barn. Genom att studera 
hur långt ett barn kommit i sin tandutveckling 
kan vi därför få fram en ungefärlig ålder på barnet. 

Det är dock viktigt att påpeka att åldersbedöm
ningen blir svårare ju äldre barnet blir och ålders
intervallen blir större ju längre in i tonåren barnet 
kommer, både gällande skelett och tänder. Därtill 
existerar det också en individuell variation, där 
vissa barn utvecklas tidigt och andra sent. Om vi 

har två fjortonåringar framför oss kanske den ena 
av dem ser ut som sexton, medan den andra ser ut 
som tolv. Därför benämner vi vår analys ålders
bedömning och inte åldersbestämning. 

Barnens  
levnadsförhållanden
Barnens tänder kan antyda mer än bara deras ål
der, de kan också vittna om att de genomlevt svåra 
perioder till följd av, till exempel, svält eller sjuk
dom. Barnadödligheten i Sverige var förr mycket 
hög, och kunde vara uppemot 50% i städerna. På 
Nya Lödöses kyrkogård låg många barn begravda, 
från nästan fullgångna foster till tonåringar. Då 
vi fortfarande arbetar med analysen av skeletten 
i Nya Lödöse har vi i dagsläget inga exakta siff
ror på barnadödligheten, men vi vet att risken att 
dö som ung var hög. Detta innebar dock inte att 

Hur gammal är flickan? Hennes tandutveckling antyder 
hennes ålder. Illustration Cathrine Andersson.



ingen någonsin blev gammal. De flesta individer 
hade potentialen till att bli 70, 80, 90 eller kanske 
100 år, men dåtidens begränsade sjukvård gjorde 
sannolikheten för detta mycket lägre. 

Barnen var och är en speciellt utsatt grupp, spe
ciellt de riktigt unga, då deras immunförsvar inte är 
lika välutvecklat som hos vuxna. Mässling, smitt
koppor, influensa, infektioner, feber, diarré, svält, 
och näringsbrist har krävt många barns liv, säker
ligen också i Nya Lödöse. Dock uppvisar de barn 
som dött till följd av denna typ av stress sällan teck
en på skelettet, utan ser allt som oftast ”friska” ut.

Ibland kan vi dock se på individers skelett att de 
genomlidit svåra perioder under barndomen. Att 

en kropp utsatts för stress, i betydelsen en negativ 
fysisk påfrestning på kroppen till följd av exem
pelvis sjukdom eller svält, kan bland annat avsät
tas i tändernas emalj. Om ett barn blir sjukt, i till 
exempel diarré, påfrestas kroppen negativt och till 
följd av denna påfrestning kanske kroppen inte kan 
växa normalt. Vid kraftig påfrestning kommer inte 
heller tändernas emalj att kunna bildas på korrekt 
sätt, under tiden som kroppen är under stress, och 
då kan så kallade emaljstörningar uppstå. Dessa 
kan ta formen av fläckar av avsaknad emalj eller 
som horisontella fåror i tänderna, så kallade emalj
hypoplasier. Ju längre tid ett barns kropp utsätts för 
stress, desto kraftigare blir dessa emaljstörningar. 

Schema för hur barns och unga människors tänder utvecklas. Notera att åldersintervallen blir större ju äldre barnet blir. 
Bild från Ubelaker 1989.



Foto Markus Andersson



På bilden ovan ser vi ett antal tänder från ett 
omkring 7–9 år gammalt barn. På tänderna kan 
vi skönja ett antal emaljhypoplasier. Störningarna 
i emaljen är relativt svaga, men vittnar ändå om 
att barnet i unga år har genomlidit en påfrestning 
på kroppen.

Emaljhypoplasier behöver inte bara uppstå som 
en följd av sjukdom, de kan även uppstå som en 
följd av avvänjning från amning. Att avvänja ett 
barn från bröstmjölk och få barnet att äta mer fast 
föda kunde medföra komplikationer, och i vissa 
fall kanske inte barnet fick i sig den näring det be
hövde för att växa ordentligt. I skrivandets stund 
har vi identifierat ett tiotal individer med emaljstör
ningar. Allt eftersom analysen fortgår och fler ske
lett undersöks, kommer sannolikt denna siffra att 
öka. Vi ser fram emot att kunna presentera en mer 
detaljerad analys av barn och vuxnas levnadsförhål
landen i Nya Lödöse. 

Alla har vi varit barn…
Varje skelett berättar en unik historia om indivi
den vilket det tillhörde, men också om generella 
levnadsförhållanden. Förhållandet mellan barn och 
vuxna på Nya Lödöses kyrkogård speglar stadens 

Barntänder med så kallade emaljhypoplasier, en störning 
i emaljens tillväxt. Störningarna syns som horisontella  
linjer i emaljen. Foto Cathrine Andersson.

Vuxen man med emaljstörningar på tänderna.  
Foto Cathrine Andersson.



Ovan underkäke från en gammal individ och ett litet barn. Alla har vi varit barn. Vissa förblev barn, andra levde ett långt 
liv, foto Cathrine Andersson. 
 
Nedan barngrav under utgrävning i Nya Lödöse, foto Markus Andersson.

hälsotillstånd. Genom att förstå barnens levnads
förhållanden kan vi också få en inblick i de vuxnas. 
Alla har varit barn en gång i tiden, men bara vissa 
fick lov att växa upp. Vi skall dock inte glömma att 
även om det dog många barn i Nya Lödöse så var 
det många som överlevde till vuxen ålder, och vissa 
fick till och med bli riktigt gamla! Alla de vuxna 
som ligger begravda på Nya Lödöses kyrkogård har 
också en gång varit barn. Som barn fick de leka, 
lära och växa, och kanske spenderade de hela sitt 
liv i staden. Andra på kyrkogården har varit barn 
någon annanstans, i en annan stad eller i ett annat 
land. Kanske kom de till Nya Lödöse där de själva 
uppfostrade egna barn. 

Cathrine Andersson 
Osteolog och arkeolog 



I närvaro av borgmästaren, ståthållare och råd
män höll man den 21 februari 1593 rådstuga i 
Nya Lödöse. Efter att man känt sig nödgad 
att döma Lars Nilsson, en återfallen oxtjuv till 

döden i galgen, stod en Anders Karlsson nu inför 
rätten. Denne beskylldes initialt för att ha stulit en 
häst, men under ärendets gång framkommer det 
att Anders dessutom olovligt lägrat sin endast 9 
eller 10 år gamla halvsyster. Eftersom rådet härtill 
misstänkte att Anders inte var vid sina rätta sin
nen överläts ärendet till överheten. Beskrivningen 
om denna 9 eller 10åriga flicka som haft en äldre 
bror som utsatt henne för en stor oförrätt, är för
modligen den mest detaljerade av ett barnaöde vi 
har från Nya Lödöse.

Denna korta notis är hämtad från tänkeböcker
na, rådstugans protokoll, i vilka barn ibland före
kommer men sällan är huvudrollsinnehavare. Av 
nedanstående beskrivna händelser kan vi sluta oss 
till att barnens öden varit beroende och avgjorts 
av de vuxnas handlingar, vare sig det handlat om 
utomäktenskapliga förbindelser eller oärlig han
delsverksamhet. Av alla de barn som vi möter i 
tänkeböckerna rör det sig i de allra flesta fallen om 
nyfödda som kommit i centrum för faderskapstvis
ter, vilka ofta gjordes upp i godo mellan föräldrar
na. Den 1 december 1600 stod Ingel Jonsson in
för rätten, då denne lovade att i vänskap sörja 
(försörja) för det barn han avlat tillsammans med 
Karin Nilsdotter. I gengäld mot att aldrig behöva 

BROTTSMÅLENS BARN
Barnaöden i stadens tänkeböcker 1586–1621

Barn har byggt ett snöslott och leker snöbollskrig. Från Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, 1555.



beblanda sig med henne dömde rätten honom till 
att skänka henne och barnet 4 alnar engelskt kläde, 
ett stycke grövre ylletyg och ett stycke siden. 

Våld mot barn
Ett fåtal fall som tagits upp i rådstugan handlar 
om barn som utsatts för våld, såsom skedde i juni 
1609, då Peder slaktare kom inför rätten och an
klagade Hans barberare för att ha slagit hans piga. 
Den anklagade försvarade sig då med att berätta hur 
Peders piga dessförinnan ska ha slagit hans barn, 
varför vi kan sluta oss till att det hela förmodligen 
rör sig om en hämnd. Rådet anser dock att det är 

pappan Hans som gjort fel i att slå pigan och för 
detta döms han till att böta 3 mark. Barnaga var 
däremot inte brottsligt. 

Andra händelser ter sig däremot mer tragiska; i 
rådstugans protokoll finns två händelser beskrivna 
där barn har dött. Det första fallet rör Per skoma
kare som i november 1596 anklagar Lars Jonsson, 
en av skolmästarens medhjälpare, för att ha slagit 
hans son så illa att denne avlidit. Lars hävdar dock 
att hans skuld inte går att bevisa, och eftersom inget 
mer finns omnämnt vet vi inte vem som utfört el
ler straffades för dådet. 

I det andra fallet, den 3 januari 1594, ankla
gar Walborg en Daniel för att ha tagit hennes son 

Pojke straffas för att ha spelat spel och dobbel. På bilden ser vi även ett halsjärn. Från Olaus Magnus, Historia om de 
nordiska folken, 1555.



Foto Martin Janner (CC BY 2.0).

av daga då de befunnit sig ombord på ett skepp. 
Daniel medger att han slagit sonen i sidan med en 
saltskopa, men att han skulle ha bragt honom om 
livet förnekar han högtidligen. Eftersom inga vitt
nen finns kräver rådet att Daniel ska uppbåda 12 
ärliga män som kan gå i god för hans oskuld, men 
inte heller denna gång får vi veta vem som är den 
skyldige eller vad straffet blev. Hur det kommer 
sig att ingen av fallen med dödlig utgång har följts 
upp i rätten kan vi endast spekulera i. Kanske rör 
det sig om just brist på vittnen, samt att barnens 
samhällsroll eventuellt inte ansågs vara lika betydel
sefulla som de vuxnas och därmed inte heller deras 
död. Ibland kan det också vara så enkelt, att proto
kollen inte är fullständiga utan att delar saknas.

Dömda föräldrar 
Utöver dessa brott som barn utsatts för direkt finns 
utsagor som beskriver vuxna förövare där även den
nes familj har tvingats ta del av straffet. Detta sker 
bland annat när Anders hallensfffar (någon som 
ofta far till Halland) med hustru och barn i novem
ber 1597 blir stadsförvisade som en följd av Anders 
skälmeri (bedrägeri, lurendrejeri). 

Andra barn som också dömdes att lämna staden 
var de tre stycken som Anna Hålgersdotter enligt 
rådet hade avlat i lösaktigt leverne, och stadsförvisa
des i april 1621. Denna historia slutar dock inte här, 
utan tre månader senare möter vi åter igen Anna 
som ännu inte lämnat staden. För detta döms hon 
av rätten att sättas i halsjärn, och vad som händer 
med hennes tre barn får vi aldrig veta. 

Hur livet före och efter rådstugan tedde sig för 
Anders halvsyster, Walborgs son och Annas tre oäk
ta barn vet vi inget om. Tänkeböckernas utsagor är 
endast små, små inblickar i deras vardag men som 
ändå innehåller tillräckligt mycket information för 

att vi ska kunna visualisera dem för vårt inre. Deras 
röster, lekar och tankar skulle säkerligen påminna 
oss om dagens barn, trots 400 års mellanrum. 

Något som också är viktigt att ha i åtanke är fak
tumet att dessa barn finns beskrivna endast som ett 
resultat av att de varit involverade i rättsliga sam
manhang. Majoriteten av Nya Lödöses barn finns 
inte skriftligt omnämnda, och för dessa kan nu 
endast arkeologin tala.  

Hanna Jansson 
Arkeolog





Foto Markus Andersson



Föreställningen om medeltiden blir lätt en histo
ria om eländes elände; det är pest, svält, dragi

ga hus, spädbarnsdöd, misshandel och krig. Bilden 
av barn i den här miljön blir något man värjer sig 
mot, inte minst när man närmar sig lämningarna 
på kyrkogården. Här slår vittnesmålet om en hård 
tid emot oss genom mängder av hjärtskärande små 
gravar och skelett. Idag är det tack och lov mycket 
ovanligt att överleva något av sina barn, men på 
1500talet var det en erfarenhet som de flesta för
äldrar delade, eller skulle komma att dela. Men 
det är fel att påstå att dessa förhållanden förhär
dade människor. Smärtan av att förlora ett barn 
var med all säkerhet lika stor och lika djupt känd 
som idag. En smärta som har sitt ursprung i öm
het och kärlek och som ibland skymtar fram i det 
material vi gräver fram.

Vi har flera gånger i tidigare artiklar berättat om 
hur de döda på kyrkogården lagts på hö, halm eller 

mossa – kanske som en slags ömhetsbetygelse där 
den döda inte skulle ligga rätt på den kalla fukti
ga jorden, utan mjukt, som på en bädd. I de allra 
flesta fall rör det sig om enkla bäddar och vi har 
inte hittat så många spår av utsmyckningar, men i 
några fall där barn begravts sticker arrangemanget 
av bäddarna och deras innehåll ut.

Ett exempel på ömhetsbevis är spår efter blom
mor som har placerats i barngravarna, där präst
krage är en av de växterna. Hos en 6–7 åring på
träffades prästkragen tillsammans med fibbla. I ett 
annat exempel från ett barn i övre tonåren kommer 
dessa ovanstående blommor återigen, men här även 
tillsammans med ängsskallra. I båda av dessa ex
empel bildar växterna en fin gulvit bukett till det 
älskade barnet.

Ytterligare exempel på blomsterarrangemang är 
i en grav till ett barn i 8–10 års ålder som lagts till 
vila på en bädd av hö och mossa. Men här visade 

Spår efter ömhet…

Foto Markus Andersson



Tuvull. Licens linneapedagog, CC BY 2.0.

Prästkrage. Licens Susanne Nilsson, CC BY-SA 2.0.

Ängsskallra. Licens incredible how, CC BY-NC-ND 2.0.

Fibbla. Licens Korall, CC BY-SA 3.0.

Nysört. Licens CC BY-NC-ND 2.0

analysen också på en stor mängd dun som plock
ats loss från tuvull (sådant de spinner av i Tomte
bobarnen). Ovanpå mossan har alltså barnet lagts 
ner på en vit omsorgsfullt arrangerad dunbädd 
och ovan på denna dunbädd, runt den lilla linda
de kroppen har man prytt dunbädden ytterligare 
med vitblommig nysört.

Med den djupt religiösa medeltida världsbilden 
för ögonen, är det lätt att föreställa sig hur dessa 
blomsterarrangemang kunde symbolisera före
ställningen om paradiset (som en trädgård), men 
varför hittar vi då de finaste arrangemangen just 
i barngravar? Kanske är det rimligare att blom
morna och de ömsint iordningställda bäddarna i 
högre utsträckning är rena kärlekshandlingar. De 
efterlevande – möjligen föräldrar och syskon – har 
här haft utrymme att personligen, för sista gången 
uttrycka sin ömhet och sin saknad. 

Jens Heimdahl och Maria Paring 
Arkeobotaniker
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P å Nya Lödöses tid var äktenskapet den själv
klara normen och familjen med man och 
hustru den kärna som idén om samhället 

kretsade kring. Men människors liv följer nu inte 
alltid normen. I praktiken blev kvinnor gravida 
utanför äktenskapet och här ska vi möta några av 
dem från de sista decennierna av stadens historia. 

När någon bryter mot en grundläggande norm 
så måste människorna runtomkring förhålla sig till 
det på något sätt. I fallet med de ogifta mödrarna 
så handlade det både om moraliska frågor kring 
sexualitet och om det praktiska. Någon måste för
sörja barnet och det omgivande samhället måste 
signalera att sex fortfarande enbart hör hemma 
inom äktenskapet.

Alla ogifta mödrar behandlades dock inte lika
dant. För den som hade ett nätverk omkring sig med 
sin familj och med betrodda människor i staden 
kunde saken klaras ut genom att barnafadern tog på 
sig ansvaret och betalade böter för ”mökränkningen” 
och en summa pengar till barnets uppehälle. Bar
net kunde uppfostras i moderns familj och kanske 
följa med henne in i ett äktenskap. Den kvinna som 
saknade detta nätverk och som tillhörde de fattiga 
och utsatta i staden behandlades betydligt hårdare. 
När Rognellas dotter Gunnela i december 1586 
anklagar Anders Gunnesen för att ha gjort henne 
med barn så ordnades de ekonomiska sakerna inför 
rådet. Anders ska ge Gunnela kläde och sex daler 
penningar till barnets försörjning och åtta daler i 
böter till konungen och staden. Anders Gunnesen 
var för övrigt inblandad i annat mål 1589, där han 
misshandlat en piga.

Ett annat exempel, där något barn dock inte 
nämns, är från augusti 1591. Anders Biörsson och 
Kerstin Olofsdotter förlikas inför rådet ”för att han 
hade belägrat henne”. Han ska ge henne 12 mark 
inom två dagar och sedan är saken utagerad. 

De exempel som beskrivs ovan kan uppfattas 
som pragmatiska och närmast moderna. Fadern 
tar på sig ansvaret, modern får kompensation och 
sedan är det hela klart. Vad som inte framgår av 
protokollen från rådet är hur kvinnan behandlades 
av sin familj. Med ganska stor sannolikhet gifte hon 
sig senare, om än inte med barnafadern. 

Missfall eller  
fosterfördrivning
Från tänkeböckerna, rådets protokoll, får vi emel
lertid också betydligt dystrare bilder. I juli 1599 be
handlades frågan om Åsa Börjesdotters barn. Tu
rerna är lite svåra att reda ut, men det verkar som 
att Åsa blivit gravid runt jul året innan. Fadern 
var Klas Persson, som hon inte var gift med. Se
dan hade hon fött barnet för tidigt, ungefär i femte 
månaden. Barnet dog och Åsa hade betalat en an
nan kvinna, Ingierd, för att gömma barnet på en 
kyrkogård utanför staden. Det fanns en misstanke 
om att Åsa i själva verket dödat sitt barn och målet 
flyttades vidare till ”kapellet”. Klas Persson utlovar 
4 mark till kyrkan som kompensation eller bot
göring. Här försvinner de inblandade ur källorna 
och vad som hände med Åsa är oklart. 

Fosterfördrivning – abort – var ett allvarligt 
brott vid denna tid, liksom mord på nyfödda. Det 
förekom naturligtvis i alla fall, som en desperat 

De ogifta mödrarna



åtgärd av en kvinna som inte såg någon annan ut
väg och har gjort så ända in i vår egen tid. Först 
1974 kom den abortlagstiftning vi har idag. 

Prästens dotter
År 1600 behandlas ett trassligt fall av olika ankla
gelser mot prästens dotter, Karin Gunnarsdotter. 
Hon hade fött ett barn och ”i sin största nöd” pe
kat ur Ivar Påvelsson som fadern. Detta betyder 
att hon under förlossningens värkarbete pekat ut 
honom, vilket uppfattades som ett tungt vägande 
argument. Men Ivar Påvelsson hävdar att Karin 
också varit tillsammans med två andra män, dans
ken Nils Winter och ”juveleraren” och vägrar ta 
på sig faderskapet.

Juveleraren Simon nekar bestämt till detta. 
Däre mot kvarstår Nils Winter som potentiell 
barna fader. Ivar Påvelsson nekar inte till att ha 
varit med Karin, men menar att Nils Winter va
rit hennes förste och därför den som ska böta för 
mökränkningen. Han kan möjligen tänka sig att 
åta sig faderskapet, om Karin kan med sex ”goda, 
oberyktade dannekvinnor” intyga att hon inte varit 
med någon annan före eller efter honom. Där tar 
det hela slut och mer information går inte att hitta. 
Men målet ovan är en soppa av anklagelser, där det 
var ytterst viktigt vem som varit ”först”, alltså tagit 
hennes oskuld. Det var lika viktigt att reda ut som 
barnafaderns identitet. Karins egen röst hör vi inte 
här, utöver att hon pekat ut Ivar som barnafadern. 

Foto Gesellschaft des Elefanten



Träsnitt ur "De Conceptu et Generatione Hominis",  
Jakob Rueff 1554, licens public domain.

Detalj från målningen "The Fight Between Carnival and 
Lent" av Pieter Bruegel, 1559, licens public domain.

Varför fick hon inte chansen att ge sin bild av sa
ken? Och vem var hon som så uppenbart bröt mot 
tidens normer genom att ogift ha sex med minst 
två män fast hon var dotter till prästen. Det är så 
många frågor som väcks här!

De utvisade
Slutligen har vi det sorgliga fallet med Anna 
Holgers dotter, som har ”levt i lösaktighet och otill
börligt avlat tre barn” och som utvisas ur staden. 
Hanna Jansson berättar mer om henne i sin text 
”Brottmålens barn”. Ett annat exempel är kvinnan 
som kallas Gröna Malin, som levde i Nya Lödö
se på 1590talet och som flera gånger ställdes in
för rådet för att ha snattat och bedrivit hor. Hon 
utvisades till slut också ur staden, då gravid med 

en av stadens mest förmögna handelsmän, Tim 
Petersson. Det hjälpte inte. Som vi ser, behand
lades ogifta mödrar på olika sätt. Den som redan 
hade en position i staden, ett nätverk, kunde stanna 
kvar i detta nätverk och det fanns givna spelregler 
för hur modern och barnafadern skulle göra upp. 
Men för dem som inte hade en sådan position, som 
inte kunde passas in bland de etablerade, var läget 
ett helt annat. De utgjorde ett störande inslag och 
det fanns inget sätt att inlemma dem i samhället. 
Lösningen var att skicka ut dem ur staden att klara 
sig bäst de kunde.

Christina Rosén 
Vetenskaplig projektledare



Barn idag,  
arkeolog imorgon?
I uppdraget som arkeolog ingår det inte att endast att gräva, 
undersöka och dokumentera lämningar från äldre tider utan också 
att berätta om resultaten för både forskarvärlden och allmänheten. 
Ibland kan det vara särskilt viktigt att arbeta målinriktat som till 
exempel när skolan kommer på besök. 
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U nder de år som de arkeologiska undersök
ningarna har pågått i Gamlestaden har 
flera skolor besökt arkeologerna för att 

lära sig om varför man gräver, hur man gräver men 
framför allt för att lära sig om livet i Nya Lödöse. 
De skolelever som besöker oss gör det ofta som ett 
led i sin undervisning. Därför är vår målsättning 
att alla skolelever som besöker oss får med sig så 
mycket kunskap som möjligt, och något som de 
senare kan arbeta vidare med i skolan. 

Var ska vi börja?
Men vad ska vi arkeologer berätta om, var ska vi 
börja? Det finns så mycket som är spännande att 
lära sig, men vad vill skolelever veta? Hur ska vi 
hinna få med allt? 

Vid de senaste tillfällena har vi haft bara dryga 
timmen på oss att berätta så mycket som möjligt. 
För det mesta brukar vi fråga lärarna om det är nå
got särskilt de vill att vi ska ta upp, så vi kan för
bereda oss. Men vi brukar också ta hjälp av musei
pedagoger som i vanliga fall är vana att arbeta med 
skolelever. Vi planerar besöket efter elevernas ålder, 

Foto Ingela Andersson
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från förskolebarn till högstadieelever. Förkunska
perna om vad arkeologer gör och vad Nya Lödöse 
var för en plats kan variera. Vi har även fått anpassa 
våra visningar av undersökningsytan beroende på 
vad som har varit möjligt att visa. I största möj
liga mån har vår ambition varit att våra besökare 
skulle få besöka undersökningsplatsen och se de 
historiska lämningarna på nära håll. Detta har 
inte alltid varit möjligt på grund av säkerhet, att 
vi inte gräver under vissa perioder eller på grund 
av skolornas begränsade möjlighet att besöka oss 
på plats. Vi har istället fått erbjuda andra alterna
tiva aktiviteter. 

Hur arbetar en arkeolog?
När det har pågått arkeologiska undersökningar har 
vi berättat om varför vi är här och gräver. Vad Nya 
Lödöse har varit för en plats, men framför allt har 
vi visat vad det är som hittas på platsen. Allt från 
avtrycken i marken efter hus, gator, kyrkan och 
kyrkogården till olika föremål. Det är inte alltid 
så lätt, ens för ett tränat öga, att med detsamma se 
vad det är vi har hittat. Men vi berättar om våra 
metoder för att tolka de olika lämningar i marken. 
Vi berättar om våra arbetsmetoder som vi använ
der för att identifiera ibland väldigt trasiga föremål. 
Till en början brukar skolelever vara väldigt tysta 
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och lyssna väldigt noga, men ganska snart brukar 
frågorna komma fram. Många frågor handlar om 
hur livet var förr. Vad åt man? Vad hade man för 
djur? Gick man i skolan? Hade man vapen på den 
tiden? Var man fattig? Kunde man läsa och skriva? 

Men många frågor handlar om att förstå det 
man ser. Vad är det för mörkt (mörkfärgningar) i 
marken? Varför ligger det stenar där? Är det där ett 
riktigt skelett? Vad är det där för ett föremål? 

Det går inte att ta miste på nyfikenheten och 
entusiasmen över att få vara med om att återupp
täcka de gamla lämningarna som har varit dolda 

i jorden i flera hundra år. Eleverna är ganska vana 
att lyssna till när vuxna berättar, men roligast är 
ändå den egna upplevelsen av att se och känna på 
det förflutna. De har fått möjlighet till att titta och 
känna på olika föremål, keramik från olika kärl, spi
kar och nitar i järn, gamla tegelstenar, glasskärvor 
från fönster, läderskor, djurben med mera. Att få 
känna på föremålen kan vara oerhört spännande 
och väldigt lärorikt. Det är ytterst sällan man får 
möjlighet att uppleva hur det känns att ta i något så 
gammalt och nyupptäckt och vi arkeologer är gan
ska unika om att kunna erbjuda en sådan möjlighet. 

Foto Markus Andersson



I de fall som eleverna inte har kunnat besöka 
själva utgrävningen, har de fått hjälpa arkeologerna 
att sålla jorden. I andra fall har eleverna fått vara 
med och hjälpa att sortera olika typer av föremål. 
Till exempel har man fått lära sig att se skillnad på 
olika typer av keramik, som rödgods eller fajans el
ler skilja på djurben och järnskrot. I andra fall har 
inte skolorna haft möjlighet att besöka oss, då har 
vi tagit våra föremål med oss och åkt till skolorna 
istället. Vi har besökt skolor i Göteborg men också 
ute i regionen.

Workshops
Under sommaren och hösten 2016 hade vi begrän
sade möjligheter att bjuda in skolor till grävnings
platsen. Istället erbjöd vi en guidning i de delar av 
Nya Lödöse som ännu inte blivit undersökta. Sedan 
fick skoleleverna besöka vårt kontor där vi visade 
en animerad film om hur Nya Lödöse kan ha sett 
ut. Vi visade bilder från grävningarna och på arkeo

loger när de arbetade, samt bilder på föremål som 
i vanliga fall är för känsliga att visa upp. Vi hade 
också föremål som man kunde titta närmare på, 
och som vi inte kunde visa ute i fält. Barnen kunde 
även få känna på fynd som keramik och djurben. 
Inne på kontoret hade vi möjlighet att visa ett av 
de många skelett vi hade hittat. Skelett överlag är 
nog det som väcker mest uppseende. Att få titta 
på ett skelett på riktigt nära håll är särskilt spän
nande, men också läskigt. Skeletten väcker också 
flest frågor. Varför ser den ut som den gör? Hur vet 
man om det är en kvinna eller en man? Hur dog per-
sonen? Kan man veta vad hen hette? Varför är tän-
derna fortfarande så vita? Ja, frågorna är oändliga 
och diskussionerna väldigt intressanta oavsett ål
dern på publiken. 

Föremålen
Fynden är det ultimata beviset på det förflutna, 
en sista rest av vad som en gång var. Genom att 
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känna på djurben eller keramik och titta närmare 
på skeletten, är det tydligt att eleverna känner sig 
delaktiga i upptäckterna av Nya Lödöse. Den fy
siska kontakten med föremålen och det förflutna 
öppnar möjligheten för oss arkeologer att samtala 
med eleverna om livet i Nya Lödöse, men också om 
livet i vår samtid. Att få perspektiv på hur det var då 
och hur det är idag. Syftet med att erbjuda eleverna 
att hålla i något gammalt är att bidra till en ökad 
förståelse för tid, kultur och mänsklig handling, 
såväl som en ökad förståelse för hur kunskap om 
det förflutna skapas. Vårt mål som arkeologer när 
vi möter skolelever är inte enbart att förmedla hur 
saker och ting en gång var utan även att förmedla 
hur arkeologiskt källmaterial ligger till grund för 
kunskapen om forna tider. Vi försöker berätta att 
fynden och föremålen är intressanta i sig, men att 
de förstås bäst i sitt sammanhang, och att samman
hangen kan vara omfattande och komplicerade. 
Vår förhoppning är att ett besök hos oss ska bidra 
till ökade kunskaper om Nya Lödöse men också 

till ett källkritiskt tänkande kring hur vi kan veta 
vad vi vet. Att vår insats i kombination med övrig 
skolundervisning och andra museala verksamhe
ter, ska bidra till förståelse för kulturhistoria, hur 
historia kommer till och vad det kan vara bra för. 

Men det har inte enbart varit skoleleverna som 
har lärt sig nya saker. Vi arkeologer har också lärt 
oss väldigt mycket av eleverna. Alla frågor och dis
kussioner vi har haft med alla elever som har besökt 
oss, har hjälpt oss att fundera väldigt mycket över 
vårt eget arbete och hur vi i framtiden kan bli ännu 
bättre för att skapa förståelse för det vi gör. Skolan 
är en väldig tacksam och viktig målgrupp. Dels för 
att det är dagens skolelever som i framtiden kom
mer att kunna föra vidare berättelserna om Nya 
Lödöse, dels för att än har vi väldigt mycket kvar 
att lära om det förflutna. Även i framtiden kommer 
det att behövas arkeologer som avslöjar gåtorna från 
det förflutna, och det är bland dagens skolelever 
som vi hittar framtidens arkeologer. 

Ivonne Dutra Leivas 
Arkeolog och doktorand i arkeologi
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I takt med att Gamlestadstorget i Göteborg byggs om fortsätter också de arkeologiska utgräv-
ningarna av staden Nya Lödöse, en stad som legat precis under våra fötter i femhundra år. 
För varje säsong så får vi en allt tydligare bild av hur staden och invånarnas vardagsliv såg ut.

I detta tionde nummer av tidningen belyser vi temat barn. Läs om när vi berättar hur arkeo-
logerna kan förmedla kunskap till dagens skolbarn, om vilka föremål och domstolsprotokoll 
som förknippas med dåtidens barn, samt hur barnen begravdes och vad skeletten kan säga 
oss om deras personliga livsöden. Välkommen att följa med på en resa till barnens Nya Lödöse!

Den arkeologiska undersökningen sker i samverkan mellan tre aktörer: 
Arkeologerna (SHMM), Bohusläns museum, Rio Göteborg Natur- och kultur kooperativ. 
Och ett nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.

Håll utkik och följ oss i det vidare arbetet på vår hemsida: www.stadennyalodose.se

Barnens Nya Lödöse
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