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Abstract 
The purpose of this essay was to find out if it is possible to: 

• Detect different groups of gender among children in grave materiel and church art and 

if that was the case, in what way? 

• What different groups of children can be seen in these two categories? 

• What does the material say about children’s position in society? 

The time span is from early Christian time to 17-th century and the geographical region is 

Sweden and Denmark.  

I got my information from published literature and different pages on the Internet. The 

conclusions were that gender among children can be detected in both types of material but 

different groups were not “visible” to the same degree. However, children were not treated 

worse because they were young. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: Hedra din fader och din moder från Arentuna, Uppland, 1400-talets mitt. 
http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9415929 2007-12-30 Foto: Lennart 
Karlsson. Beskuren. 
 

 2

http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/visa/foto.asp?imageId=9415929


 

 
Abstract ...................................................................................................................................... 2 
Inledning..................................................................................................................................... 4 

Syfte ....................................................................................................................................... 4 
Material och arbetssätt ........................................................................................................... 4 
Källkritik ................................................................................................................................ 5 
Forskningshistorik.................................................................................................................. 6 
Analysdel................................................................................................................................ 7 

Definition av begreppet barn...................................................................................................... 9 
Genus........................................................................................................................................ 10 
Möten med barn ....................................................................................................................... 11 

Medlem i det kristna samhället ............................................................................................ 11 
Lagda till vila ....................................................................................................................... 12 

Lagar och seder ................................................................................................................ 12 
Taktegelgrav- praktisk återanvändning eller metafor?..................................................... 14 
Könssegregation ............................................................................................................... 16 
Exempel på varierande barngravsskick............................................................................ 17 
Barngravar i kyrkans torn................................................................................................. 19 

Kyrkans bildvärld och barnen .............................................................................................. 19 
Motiv och influenser i kyrkokonsten ............................................................................... 19 
Vilka barn kan urskiljas i konstverk respektive gravmaterial? ........................................ 21 
Avbildningar av barn i kyrkan ......................................................................................... 22 

Resultat och diskussion ............................................................................................................ 28 
Vilken syn på barnen går att utläsa ur materialet? ........................................................... 33 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 34 
Bibliografi ................................................................................................................................ 36 

Internetkällor ........................................................................................................................ 41 
Uppgifter per mejl ................................................................................................................ 41 
Muntliga uppgifter................................................................................................................ 41 

Figurförteckning....................................................................................................................... 42 
 

 3



 

Inledning 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka:  

• Kan vi urskilja olika genus hos barn under perioden tidig medeltid till och med 1600-

talet med utgångspunkt i gravmaterial och avbildningar i kyrkorummet och i så fall på 

vilket sätt? 

• Vilka grupper av barn ”syns” i avbildningar respektive gravmaterial? 

• Vilken bild ger materialet av barnens position i samhället? 

Avsikten är inte att göra någon djupanalys kring genus utan det används som ett begrepp i 

analysen. 

Material och arbetssätt 
Arbetsmaterialet till analysen utgörs av publicerad litteratur om undersökningar från kyrkor 

och/eller kyrkogårdar med barngravar. Det stora tidsspannet, från kristendomens tidiga skede 

(990-tal), till och med 1600-talet, har valts för att få bredd i material och diskussion då det 

mestadels är medeltida kyrkogårdar som grävts ut och att avbildningar av profana barn blev 

vanligare först från och med 1400-talet. 

Bilder på barn i kyrkokonsten har jag till största delen funnit via Internet där jag gjort skilda 

sökningar exempelvis på specifik föremålstyp, barn eller barndom. Jag har till stor del använt 

det bildmaterial som jag letade fram till min B-uppsats Barnavbildningar i kyrkorummet från 

tidig medeltid till 1600-talets slut, våren 2007. I det arbetet var Historiska museets hemsida 

och den danska sidan Nordens kirker viktiga informations- och bildkällor. En del bilder har 

jag själv tagit vid besök på Lunds Universitets Historiska museum samt i Brönnestads, 

Långaröds och Skurups kyrkor i Skåne. Exempel på böcker som var betydelsefulla för 

uppsatsens avsnitt om avbildningarna var böckerna om romansk och gotisk konst i serien 

Signums svenska konsthistoria, Danske kalkmalerier och Anne Banérs Bilden av barnet. Jag 

använde även material och tolkningar från min B-uppsats.  

Den osteologiskt orienterade litteraturen är till största delen skriven av Elisabeth 

Iregren, Caroline Arcini, Nils-Gustaf Gejvall samt två artiklar i tryck, en av Marna Ranåker 

och en av Kristina Jonsson. Maria Cinthio, Anders Andrén, och Jakob Kieffer Olsen med 

flera har författat den arkeologiska litteraturen.  

För att räkna ett barn som barn i bildmaterialet har jag krävt att mer än en av följande 

faktorer var överensstämmande: personens storlek i förhållande till andra personer, kläder, 

fysisk skepnad, vad personen gör och hur hans/hennes rörelser framställts har ingått i min 
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bedömning. Enbart en persons mindre storlek har aldrig ensamt varit avgörande då vanliga 

människor kunde framställas betydligt mindre än till exempel helgon. För målningar på 

väggar och tak används för enkelhetens skull ordet kalkmålning. 

Huvuddelen av gravmaterialet består av exempel från kyrkogårdar och kyrkor i 

Danmark och Sverige, tabell 1. Antal platser från respektive land är tre från dagens Danmark 

och sju från Sverige. De skånska orterna ingick dock i det danska riket under största delen av 

den tid som behandlas här. Urvalet gör att gravar från både stad och landsbygd ingår i 

materialet. Dateringarna av gravarna har gjorts med olika naturvetenskapliga och arkeologiska 

metoder och i många fall har även den dödes armställning, se fig. 1, tagits med som faktor i 

beräkningen:  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. De fyra armställningarna hos de gravlagda som används 
som dateringshjälp. 
Ur: Kieffer-Olsen.1993: 21, med hänvisning till Lars Jacobzons 
Människor i stadens utkant – Helgeandshusets kyrkogård 
berättar om liv och död. 1982. 

 

Till genusanalysen har jag tittat efter avvikelser från det kristna gravskicket, det vill 

säga kroppen i ryggläge med huvudet i väst och fötterna i öst. Några av de faktorer som tas 

upp i diskussionen kring genus är kroppens placering, barnets ålder, kistmaterial, gravens 

utformning och läge. 

Källkritik 
För gravmaterialets del påverkas representativiteten av omfattningen på undersökningarna 

som gjorts på kyrkogårdarna respektive i kyrkorna. Det är även av betydelse vilka de 

ursprungliga förutsättningarna för bevaring var, såsom jordmån och fuktighet, vilken 

tidsperiod graven ingår i, kyrkan eller kyrkogårdens brukningstid och därmed tiden för och 

mänsklig påverkan. I de fall då graven legat nära kyrkan kan dessutom byggnadsmaterialet ha 

spelat roll för bevarandet men här är eventuell ombyggnad av kyrkan något att beakta. Vilken 

del av kyrkogården som undersökts är också av vikt för vilka personer eller grupper som 

hittats då lagar och sociala normer kan ha styrt var en person begravdes. Det faktum att 

barngravar inte grävdes lika djupt som vuxengravar har fört med sig att de riskerat bli mer 

utsatta för påverkan och risk att försvinna. 
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Gravarna är nästan uteslutande av medeltida exempel. Det hade varit önskvärt med 

större tidsmässig bredd på gravmaterial från kyrkogårdar som var i bruk efter reformationen 

på 1500-1600- talen och som var lika väl undersökta som de medeltida platserna. Till viss del 

överbryggas klyftan mellan undersökningsperiodens början och slut med en större tillgång på 

skriftlig information från 1500 och 1600- talen. Det kan ha funnits någon form av 

gravmarkeringar, som vi idag inte se spår av, vilka kunnat vara vägledande för att avgöra en 

persons sociala rang.  

De arkeologiska och osteologiska metoder som använts har sina specifika 

osäkerhetsfaktorer och felkällor som kan ha påverkat tolkningen av materialet. Varierande 

mänskliga aktiviteter och naturliga förutsättningar som jordmån och fuktighet har påverkat 

det arkeologiska materialets bevarandegrad både när det gäller skeletten och när det gäller 

konsten. Yngre kalkmålningar kan ha förstörts vid restaureringar där de äldre bilderna 

prioriterats. 

Ett källkritiskt problem på det personliga planet är att jag via den valda litteraturen 

och internetkällorna endast sett ett begränsat antal av de avbildningar av barn som finns. Det 

kan även vara till nackdel att jag inte har läst konsthistoria. Därför kan jag exempelvis ha 

bedömt en person som barn som kanske inte var tänkt att föreställa ett barn och tvärtom. 

Konstnärernas varierande grad av skicklighet är också en källkritisk aspekt som gjort det 

enklare eller svårare för mig att ”se” barnet.  

Begreppet ”barn” är väsentligt i detta arbete och det finns olika definitioner av ordet. 

Jag har därför valt att behandla det i ett eget kapitel. 

Forskningshistorik 
Inom discipliner som arkeologi, historia, osteologi och konsthistoria har de senaste tio- 

femton åren visats ett intresse för barnens position och villkor i samhället.  

Forskare som arbetat med barn i sina undersökningar är till exempel arkeologerna S. Welinder 

med artiklarna Barnens demografi och Barndomens gränser under mellanneolitikum1, och 

Th. Linderoths Vart har alla barn tagit vägen?2 Elisabeth Iregren, osteolog, har skrivit flera 

artiklar med fokus på barn3 och Elisabeth Näsström, också osteolog, har skrivit om Flickor 

och pojkar i det förgångna. Könsbedömning av barn – metoder och syften.4 Elisabeth Iregren 

arrangerade tillsammans med några studenter en utställning på Lunds universitets historiska 

                                                 
1 Ur: Arkeologi om barn från 1995.  
2 Vart har alla barn tagit vägen? publicerades i Populär arkeologi 8:3 1990. 
3 Se vidare i bibliografin. 
4 Se vidare i bibliografin. 
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museum år 1999 som handlade om barn5. Konstvetaren Anne Banér behandlade de kulturella 

strömningarna och deras påverkan av hur barnen avbildades i konsten från antiken till 

1900-talets början i boken Bilden av barnet6.  

Analysdel 
Nedan följer en kort presentation av de kyrkogårdar och kyrkor, uppställda i bokstavsordning, 

vilka haft störst betydelse för min uppsats. I den litteratur jag använt saknades uppgifter i en 

del fall om antalet barngravar och detaljeringsgraden av de osteologiska analyserna varierade 

och därför anges inte åldersfördelningen av barnen för alla platserna. 

 
5 Utställningen var färdig till Arkeologidagen i augusti samma år. ”Då hade vi ett antal föreläsningar. Vi hade 
också några skolor på besök senare”, Iregren, E. 2007-11-21, uppgifter per mejl. 
6. Utgiven 1994 Hon var även en av författarna i boken Barn i slott och koja som gavs ut i samband med en 
utställning under samma namn på Läckö slott 1986. 



 

Platsnamn Kyrka Kyrkogård Datering Antal 
personer 

Övrigt 

Bonderup Stenkyrka  Gravarna tillkom 
på 1400-talet efter 
ombyggnad av 
kyrkans västra del 

3 gravar- 4 
barn, från 
spädbarn till 2 
½ år7  

Tydliga tecken på fler gravar, bl.a. en 
koncentration av spädbarnsgravar på södra 
sidan i långhusets västra del. En spädbarnsgrav 
strax söder om grav III, men den undersöktes 
ej. Gravarna hittades 1988. Delar av 
spädbarnsskelett hos skelett I. 

Helgeands-
holmen, Sthlm 
 

 Ej helt utgrävd 
men kvarvarande 
mark undersöktes. 

Ca 1320 till 1500-
talets början 

1 339 skelett 
och 4,9 ton 
omrörda 
skelettdelar 

Bevaringsförhållandena var inte ultimata. 
Utgrävning 1978-1980 vid ombyggnad av 
riksdagshuset. 8  

Lund, Skåne 
 

Två 
träkyrkor 
och en 
stenkyrka 

Tre kyrkogårdar i 
Kattesund, olika 
mycket utgrävda 

Tidig kristen tid till 
reformationen, ca 
990-1536 

3 628 utgrävda 
gravar  

Ganska dålig bevaringsgrad i söder men mycket 
bättre i öster.9 De äldsta gravarna generellt 
bättre bevarade. Utgrävda under en 50-års 
period. 

Löddeköpinge Troligen 
två kyrkor 
skilda i tid 
och rum10

 

Kyrkogårdsområde 
tillhörande två 
kyrkor anses full-
ständigt utgrävd 

1000-talets första 
halva till mitten av 
1100-talet 

1 431 gravar, 
varav 404 var 
barn 

Begravningarna i de västra delarna var överlag 
äldre än de i kyrkogårdens östra delar. Utgrävd 
1975-80. 

Rathausmarkt, 
Slesvig  
 

Antagligen 
del av 
kyrkans 
västra 
skepp 

Kyrkogården delvis 
utgrävd 

Första delen av 
1000-talets andra 
hälft till början av 
1200-talet 

287 gravar11 Stor gravtäthet med gravar i upp till 7 lager. 
Goda bevaringsförhållanden. Några tidigare 
mindre undersökningar men en större 
utgrävning 1982. 

Svartbrödra-
klostret12, 
Slesvig 

Kloster-
byggnader

Delvis undersökt 1200-talets senare 
hälft till 1400-talets 
slut/ 1500-talets 
början 

Ca 166 gravar 
varav 33 st. 
var barn 13

 

Svartbrödernas 
konvent, Åhus 
 

 Liten del av kyrko-
gårdens nordöstra 
delar blev 
undersökt.  

Ca 1250-1500. Totalt hittades 
253 gravar. 

Framkom vid UV- syds undersökning 1996. 
Goda bevaringsförhållanden. Omkring 48 gravar 
innehöll sammanlagt 54 barn mellan 0-14 år. 14

Tirup, Danmark 
 

Stenkyrka Sockenkyrkogård, 
anses 
totalundersökt.  

Från 1100-talet till 
någon gång på 
1300-talet 

Där hittades 
574 gravar, 
varav 252 var 
barn. 

Undersökt på 1980-talet. Åldersfördelning av 
barnen 0- 14 år: 0-1 år, 53 st., 1-7 år: 111 st., 7-
14 år: 68 st. 15

 

Tygelsjö, Skåne 
 

 Kyrkogårdens syd- 
sydvästra del delvis 
undersökt 

 162 gravar 
utgrävda 

Könsbestämning gjordes på 75 skelett varav 
5 % var kvinnor. År 1922 grävdes 28 gravar ut 
och 1979-81, 134 gravar.16

Västerhus, 
Jämtland  
 

Stenkyrka Kyrkogården anses 
fullständigt 
utgrävd. 

Ca 1030-1330. 364 skelett 
togs till vara17

Arkeologiskt utgrävd 1947 och 1951-52. Totalt 
var 211 personer barn, 183 av dem var 0-7 år 
och 27 var 7-14. Sju skelett ansågs vara foster.  

Tabell. 1. Kyrkor och kyrkogårdar från vilka flest exempel i uppsatsen är hämtade. 

                                                 
7 Iregren, E. 2003: 14f; Sundnér, B. 2007-11-29, muntlig uppgift för uppgifterna om Bonderup. 
8 Jacobzon, L. & Sjögren, J. 1982: 115-119 för uppgifterna om Helgeandsholmen. Bedömningen gjordes efter 
armställningen, vilket jag tycker ger en osäkerhet i bedömningen. 
9 Cinthio, M. 2002: 15, 17, 235 för uppgifterna om Lund. 
10 Persson, P, O. & Persson, E. 1983: 2; Cinthio, H. & Boldsen, J. 1984: 116, 118; Cinthio, H. 1988: 121; Persson, O., et al. 
1984: 84 för uppgifterna om Löddeköpinge. Personer från 14 år och uppåt ingår ej, men barn med uppskattad ålder mellan 12 
och 16 år är medräknade då det finns marginal till 14- års- gränsen dvs. de osteologiska kriterierna för barn.  
11 Kieffer-Olsen, J. 1993: 57-61, 84f. 
12 Gallén, J. 1985: 90. Svartbrödra- dominikanerorden, en konvent- och tiggarorden grundad först i Norden- i Lund 1221. 
13 Kieffer-Olsen, J. 1993: 115f. 
14 Arcini, C. 2003: 36, 48; Lilja, H., et al 2001: 3, 50 för uppgifter om svartbrödraklostret i Åhus. 
15 Kieffer-Olsen, J. 1993: 26-30, 118 för uppgifter om Tirup. 
16 Kieffer-Olsen, J. 1993: 36, 110 för uppgifter om Tygelsjö. 
17 Gejvall, N-G. 1960: 20, 35, 43; Jonsson, K. 1999: 13, Elisabeth Iregren 2007-12-18 för uppgifter om 
Västerhus. Det finns varierande dateringsuppgifter. Kristin Jonsson menar att kyrkogården använts åtminstone 
från andra halvan av 1000-talet till 1300-talet. Elisabeth Iregren utgår från tidsspannet 1030-1330 i sitt arbete, 
enligt nyare kalibreringar. 
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Definition av begreppet barn 
Vad ett barn är kan tyckas självklart men uppfattningen därom har växlat genom tiderna 

beroende på situationen och samhällets reaktion på situationen. Det finns ingen allmängiltig 

definition18 på frågan vad är ett barn? Frågan har bland annat behandlats av Elisabeth 

Näsström i en C-uppsats i arkeologi19 och Petra Kanvall20. 

Vem som räknas som ett barn beror på personens fysiska, psykiska och sociala 

mognad och behöver inte direkt hänga samman med den kronologiska åldern21, se tabell 2. 

Någon allmängiltig definition av begreppet barn som gäller för alla tider eller platser, finns 

inte. 

 

 

 
              Biologisk definition              Sociologisk definition 

Vuxen 18(+/-) -? Barn 0-18 (+/-) år Barn Vuxen 

Avstannad tillväxt. 
Fullständigt fysiskt, 

psykiskt oc motoriskt 
utvecklad. Påbörjad 

regression. 

Kontinuerlig tillväxt. 

Fortsatt fysisk, psykisk 

och motorisk utveckling. 
  

Biologiska 
åldersperioder: 

Osteologiska 
åldersperioder: 

  

Nyfödd: 0-4 veckor    

Spädbarn; 0-1 år Infants 0-1 år Barndom  

Småbarn 1-3 år Infans (I) 0-7 år Oansvarig? Icke fullvärdig 
Samhällsmedlem? 

 

Lekåldern 3-6 år Infans (II) 5-14 år   

Pubertetsålder 10-16 år Juvenilis 10-24  Ungdom 

Adolecens 14-19 år   Ansvarig? Fullvärdig 
samhällsmedlem 

 
Tabell 2. Efter Petra Kanvalls Schema över barns biologiska, osteologiska och sociologiska utveckling. Kanvall 

 

 

I min uppsats styr de osteologiska bedömningarna vilka personer som ansetts vara barn, det 

vill säga upp till 14 års ålder- infans II, se tabell 2. Inom osteologin finns flera metoder att 

könsbestämma barn: mätningar av tänder22 och käkar samt morfologiska skillnader i skelettet 

                                                 
18 Kanvall, P. 1995: 9. 
19 Näsström, E. 1996. 
20 Kanvall, P. 1995 
21 Kanvall, P. 1995: 8f. 
22 Alexandersen, V. & Iregren, E. 2000. 
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hos könen.23 För åldersbedömning används bland annat tandbildning, tandframbrott och 

skelettets utveckling.24 Jag går dock inte närmre in på dem här. 

De kyrkliga och profana lagarna samt traditioner innebar skilda normer och 

indelningar av olika skeden i barndomen. Religiösa ritualer som dop och konfirmation 

markerade några faser i barnens liv. Sådana faser framgår av bland annat nedtecknade lagar 

och mirakelberättelser. 

Ett odöpt barn ansågs som hedning och dopet betydde att barnet återföddes som 

kristen25 och när barnet var lägst sju år kunde det bli konfirmerat i varje fall från 1200-talet.26 

I mirakelberättelserna uppgavs ofta hur gammalt barnet var upp till cirka 12 år ålder, därefter 

var åldersangivelserna mer svävande.27 Olycksstatistiken tydde på att pojkar i kring 10-12 år 

socialiserades in i arbetslivet utanför hemmet, exempelvis som lärling,28 medan flickorna 

introducerades i arbetet inomhus redan tidigare.29 Enligt kanonisk rätt flickor giftasmogna 

från 12 år ålder30 vilket också stod i Hälsingelagen. Övriga svenska landskapslagar bestämde 

den kvinnliga myndighetsåldern till 15 år men i enstaka kommentarer nämndes 14 

respektive16 år. De danska lagtexterna jylländsk lag och själländsk lag angav åldrarna 18 

respektive 15 år.31 Enligt mirakelberättelserna tycks tio års ålder ha varit en övergångsfas till 

vuxenvärlden med relativt mycket lek för barnen fram till dess.32  

Då det gällde konstnärliga framställningar var det mer problematiskt att bedöma 

vilka som föreställde barn. Bedömningen blev mycket personlig . Jag utgick till stor del från 

mina erfarenheter som förälder och förskollärare, men jag hade satt upp vissa kriterier som jag 

tillämpade, se avsnittet om källkritik. 

Genus 
Sedan genusforskningen startade i början av 1960-talet med kvinnorörelsen har forskningen 

vidgats till att även inkludera grupper som barn, gamla och män. Ursprungligen var avsikten 

att visa fram kvinnorna och deras roll exempelvis i historien.33 Inom historisk forskning blev 

                                                 
23 Näsström, E. 2005: 8f. 
24 Magnell, O. et al. 1997: 30. 
25 Kjær, U & Kristensen Krongaard, H. 1999: 297. 
26 Nilsson, B. 2004: 133. 
27 Myrdal, Janken. 1994: 48. 
28 Myrdal, Janken. 1994: 49; Söderberg, J. 1996: 123. 
29 Myrdal, Janken. 1994: 50, 55. 
30 Christensen-Nugues, C. 2004: 310. 
31 Iregren, E. 1992:62. 
32 Myrdal, Janken. 1994: 71. 
33 Stig Sørensen, M L. 2000: 17. 
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skillnaden mellan biologiskt medfött kön och socialt skapat kön- genus, tidigt nyttjat som 

analysredskap.34 

Genus är en social konstruktion och inte en konstant35 utan en föränderlig identitet36 

som hela tiden måste bekräftas och skapas av samhället37. I motsats till det biologiska, i 

princip, växlar det sociala könet över tid liksom värderingarna av vad som är kvinnligt eller 

manligt.38 Samhället bemöter en person utifrån olika omständigheter och interaktionen mellan 

individ och samhälle skiftar. Genusskapande kriterier som kan ha varit aktuella under den tid 

som min undersökning omfattar är religiös tillhörighet, döpt eller ej, ålder, kyrklig och 

världslig myndighetsålder. Ytterligare faktorer som biologiskt kön, fysiska och psykiska 

aspekter, handikapp, social tillhörighet, släktskap, föräldrars yrke och civilstånd kunde spela 

roll liksom var personen befann sig om det var hemma eller ute i markerna/samhället.39 

Möten med barn  

Medlem i det kristna samhället 
Dopceremonin förändrades under medeltiden från enstaka doptillfällen vid festdagar i ett fåtal 

kyrkor till en ritual som genomfördes i sockenkyrkan40 så snart efter barnets födsel det bara 

var möjligt. Var barnet så sjukt att det inte kunde föras till kyrkan skulle helst någon annan 

vuxen än föräldrarna förrätta nöddop på barnet.41 Fysiskt handikappade barn fick dock ej 

döpas och ett primsignat42 barn hade inte lika stora rättigheter som ett döpt barn.43  

Genom dopet fick barnet sin själ44 och blev medlem i det kristna samhället.45 De 

som inte blivit döpta var inte delaktiga i gemenskapen och kunde inte heller uppnå 

saligheten.46 Föreställningen om ett människovärde hos barn fanns redan före kristendomen - 

barn som en gång lagts till moderns bröst kunde inte föräldrarna inte göra sig av med.47 

                                                 
34 Ericsson, C. 1993: 6; Hageman, G. 1993: 41. 
35 Schmidt Sabo, K. 2005: 129. 
36 Hageman, G. 1993: 44. 
37 Stig Sørensen, M L. 2000: 5. 
38 Ericsson, C. 1993: 6. 
39 Schmidt Sabo, K. 2005: 106; Jonsson, K. 2008, manus i tryck. 
40 Andrén, A. 2002: 306. 
41 Nilsson, B. 2004: 132. 
42 ”Sedan gjorde prästen korsets tecken i pannan på barnet med orden: - Mottag Guds, Faderns och Sonens och 
den helige Andes tecken. Detta var den så kallade primsigningen, av lat. prima signatio, den första märkningen, 
som i Norden en tid in i medeltiden kunde förekomma som en särskild akt, skild från dopet”. Nilsson, B. 2004: 
131. 
43 Bondeson, L. 1996. 22, 25.  
44 Bondeson, L. 1987: 101. 
45 Bondeson, L. 1987: 101; Nilsson, B. 2004: 129. 
46 Nilsson, B. 2004: 129. 
47 Näsström, B-M. 2002: 70. 
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Konfirmationen skedde i samband med biskopsvisitationen vilket antagligen lett till 

att åldern på konfirmanderna kan ha varierat en hel del. Själens salighet var dock inte fara vid 

dödsfall om inte denna ritual blev genomförd. Konfirmationsfaddrar48 skulle själv vara 

konfirmerade och vara av samma kön som barnet.49  

Lagda till vila 

Lagar och seder 
De katolska begravningssederna hade sina rötter i förkristet, romerskt levnadssätt och det 

romerska rikets lagar. Den kanoniska rätten sammanställdes år 1140 och innefattade 

bestämmelserna angående begravningar fast grundbestämmelserna fanns redan långt 

tidigare.50 

Kristendomens etablering innebar att skicket med gravgåvor övergavs och att 

småbarn hade samma rättigheter till en grav som vuxna, förutsatt att de var döpta,51 men det 

kom att ändras under hög- och senmedeltid. Under senmedeltiden började åter föremål att 

läggas i graven hos den döda för att visa vilken funktion personen haft i samhället och påvisa 

den döda personens status52. Gotisk tid innebar en förändring av människosynen där fokus 

kom att läggas på individen.53 Under katolsk tid ansågs döden vara en lång sömn där den 

döde borde invänta uppståndelsedagen iklädd sovdräkt.54 Emellertid finns det många grava

där andra värderingar och normer än enbart de kristna verkar ha haft inflytande öv

begravningstraditionen. Enligt kristen tradition skulle den döda begravas med fötterna i öst 

för att kunna resa sig på uppståndelsedagen och möta Kristus. De äldsta bevarade 

anteckningarna som berör hur en kristen person skulle gravläggas är ur en handbok i liturgi 

från början av 1100-talet

r 

er 

                                                

55 vilken även spreds till norra Europa. Däri fastslogs bland annat att:  

• det endast kunde finnas en grav och det var där huvudet låg 

• kyrkogården var bara för kristna personer 

• begravning inne i kyrkan var för de heliga  

• olika regler gällde för begravning av personer som dött under särskilda 

omständigheter 
 

48 Konfirmationsfaddern skulle bland annat uppge konfirmandens namn inför biskopen under högtiden. 
Nilsson, B. 2004: 133. 
49 Nilsson, B. 2004: 133. 
50 Lovén, C & Gejrot, C. 2003: 115. 
51 Madsen, P. K. 1999: 335. 
52 Madsen, P. K. 1999: 346. 
53 Bennett, R. 1985: 146. 
54 Troels-Lund, T. F. 1984: 117. 
55 Madsen, P. K. 1990: 117, 119. Boken hette Summa de ecclesiasticis och skrevs av liturgikern Jean Beleth eller 
Johannes Belethus i Paris. 
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• vilka som inte fick begravas på kyrkogården 

• kvinnor som dött i barnsäng fick begravas på kyrkogården men utan de 

föregående ceremonierna och den döda skulle ligga med huvudet i väst och 

fötterna i öst56  

Grundtanken bakom den kristna gravläggningen var en önskan om närhet till det heliga,57 

vilket även gällde för samhällets yngsta medlemmar. Sockenprästerna var ålagda att livet 

igenom ge barnen samma själaomsorg som de vuxna, från dopet till begravningen.58 Efter ett 

dödsfall ringdes det i kyrkklockan för alla som var döpta, men hur länge ringningen varade 

berodde på den avlidnas ålder59 och status. Förbud mot själaringning infördes i Danmark och 

Norge på 1680-tal efter reformationen men däremot inte i Sverige. 

Odöpta barn fick ej begravas i vigd jord men den lagen ändrades med tiden. Enligt 

1571 års kyrkoordning skulle även barn som inte genomgått dopritualen gravläggas i vigd 

jord om bara kristna personer befallt det i Guds händer. Senare meddelades det i 1686 års 

kyrkolag att odöpta, nyfödda barn fick begravas i föräldrarnas grav.60  

Lagtexter och sociala normer reglerade var en person gravlades men tanken att 

barnens gravar anlades och utformades utifrån praktiska skäl eller efter läglighet61 har också 

tagits upp. De flesta socknarnas gravskick influerades dock i högre eller lägre grad av lokala 

seder och bruk.62  

Att begravas i kyrkan var en ynnest som fram till 1200-talet främst var reserverad för 

de högst rankade inom den kyrkliga sfären med några undantag.63 Det förekom även att barn 

begravdes invid koret under 1000- och 1100-talen.64 Med tiden blev det dock alltmer vanligt 

att världsliga personer begravdes inne i kyrkan65 och på 1300-talet var valet av gravplats till 

stor del en ekonomisk fråga.66 Genom att ge pengar eller donera av gods, gårdar eller, mark 

kunde välbärgade människor köpa en bra plats för sin grav.67 För dem som hade råd att välja 

                                                 
56 Madsen, P. K. 1990: 121f. 
57 Madsen, P. K.1990: 115, Andrén, A. 2000: 7. 
58 Madsen, P. K. 1999: 335. 
59 Bondeson, L. 1987: 40. 
60 Bondeson, L. 1987: 101. 
61 Nilsson, B. 1994: 85, 103. 
62 Madsen, P. K. 1990: 113. 
63 Andrén, A. 2000: 8. 
64 Cinthio, M. 2002: 129. 
65 Kieffer-Olsen, J. 1993: 93. 
66 Madsen, P. K.1999: 335; Andrén, A. 2000: 8. 
67 Cinthio, M. 2002: 186. 
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gravplats gällde det dock först och främst att säkra sig en plats på andra sidan och i de 

efterlevandes minne.68 

En person kunde ”förtjäna” en bättre gravplats än vad de sociala reglerna egentligen 

avsåg genom att utföra goda handlingar. Likaledes kunde möjligheterna ”förbrukas” vid 

motsatt agerande eller icke uppfyllande av förpliktelserna gentemot kyrkan.69 Föräldrarnas 

handlingar influerade barnens situation och social tillhörighet var väsentlig för var på 

kyrkogården gravläggningen skedde. Barngravarna har återfunnits spridda på 

kyrkogårdsområdet, nära kyrkan och perifert.70  

Barnen och deras gravar tycks ha ägnats stor omtanke under medeltiden och 

barngravarna från Lund påvisar att samma gravformer fanns representerade hos barn som 

vuxna. Inga väsentliga åtskillnader tycks ha gjorts.71 Det arkeologiska materialet visar 

dessutom att barn, särskilt under tidig medeltid, gärna begravdes tillsammans med någon 

annan person72, en vuxen eller ett annat barn. Flerpersonersgravar var dock inget speciellt 

fenomen för medeltida gravläggningar men det finns tecken på att det funnits en stark 

bakomliggande tradition i vissa områden och att gravskicket främst gällde barnen.73  

Även de mer resurskrävande gravtyperna av sten och tegel förekom vid 

barnbegravning.74 Som exempel kan nämnas att i Tirup låg det barn i 21 av de 59 

stenkistegravarna75 och en stenkista i Lund daterad till 1100-1300-tal innehöll ett foster.76 

Naturstenskistor var vanligast på 1100-talet och tegelkistor kom i bruk på 1200-talet, när 

teglet i övrigt började användas i Sydskandinavien. 

Taktegelgrav- praktisk återanvändning eller metafor? 
Till ett fåtal gravar i Lund brukades taktegel vilket användes till både kyrkliga och profana 

byggnader kring 1100-talet mitt.77 Sju gravar med kistor av taktegel har hittats i Lund och i 

fem av dem låg barn medan två innehöll kvinnoskelett. Takteglet användes även som lock och 

åtminstone en liten stenkista med ett sju månaders foster i hade ett sådant lock.78 

                                                 
68 Madsen, P. K.1990: 129. 
69 Andrén, A. 2000: 9. 
70 Cinthio, M. 2002. 
71 Iregren, E. 2000: 61 med hänvisning till I. Karlsson 1988. Barnets ställning i Norden under medeltiden - en 
analys med utgångspunkt från arkeologiskt material. Seminarieuppsats i medeltidsarkeologi. Lunds universitet. 
72 Ranåker, M. 2008 manus i tryck. 
73 Ranåker, M. 2008 manus i tryck. 
74 Andrén, A. 2000: 12f; Cinthio, M. 2002: 65, 161f, 167. 
75 Kieffer-Olsen, J. 1993: 125, 148f. Naturstenskistorna var vanligast på 1100-talet och tegelkistor kom i bruk på 
1200-talet, när teglet i övrigt började användas i södra Skandinavien. 
76 Arcini, C. 1999: 32. 
77 Cinthio, M. 2002: 138. 
78 Cinthio, M. 2002: 165. 
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Ett av barnen hade gravlagts i sin kista av taktegel i en grav där det redan låg en kvinna. En av 

kistorna, vilken eventuellt hade legat i golvet nära altaret i Trinitatiskyrkan, rymde skelettet 

av en gammal kvinna. Den andra graven utan barn innehöll ett kvinnoskelett av en person 

mellan 25-30 år. Maria Cinthio föreslog att användandet av takteglet var ett praktiskt 

utnyttjande av överblivet byggnadsmaterial från de kyrkliga byggnadshyttorna och lämpligt 

för små kistor.79 Kieffer Olsen var inne på samma linje, att stenen till stenkistorna i en del fall 

var återanvänt byggnadsmaterial. Samtidig menade han att det därmed inte hade behövt bli så 

kostbart att endast samhällets elitskikt skulle ha haft råd.80 Det var vanligt att begagnat 

material från båtar och tråg även användes för träkistor.81 Anders Andrén ansåg däremot att 

sten- och tegelkistornas förhållandevis lilla antal och placering nära kyrkan talade emot enbart 

en praktisk återanvändning av material. Konventskyrkor och många profana hus byggdes av 

tegel vilket då skulle kunna tjäna som metafor för status och utnyttjats av personer vilka var 

inblandade i byggandet av stenkyrkor och som därmed ansågs värdiga. Materialet blev 

därigenom ett sätt för en lokal elit att symbolisera en förbindelse mellan person och kyrka.82 

Flera kyrkor har haft barngravar placerade innanför sina murar, se tabell 1. 

Undersökningarna i bland annat Lund och Västerhus har visat att spädbarn ofta gavs en 

särskilt bra begravningsplats, invid kyrkobyggnaden, i ”takdroppet” eller i koret vilket var 

kyrkans heligaste del.83 Ett av skälen kan ha varit deras kyrkligt omyndiga ställning.84 Det var 

också främst de minsta barnen upp till två år som begravdes i grupper nära varandra, gärna 

strax öster om kyrkan.85 Detta har uppmärksammats vid träkyrkan öster om Trinitatiskyrkan i 

Lund, strax öster om den äldsta av kyrkorna i Löddeköpinge86, Tirup och Rathausmarkt.87 

Vid Bonderups kyrka fanns indikationer på en koncentration av spädbarnsgravar i långhus

södra del men undersökningen gick inte så djupt att de kom fram.

ets 

                                                

88 En hypotes som framförts 

angående Västerhus många exempel på grupperingar av barngravar är att det kan vara tecken 

på epidemiska sjukdomar. Vid sådana utbrott drabbas bland annat de personer vilka fötts efter 

förra sjukdomsutbrottet och som inte kunnat skaffa ett immunförsvar.89 Med tiden blev 

 
79 Cinthio, M. 2002: 160ff. 
80 Kieffer-Olsen, J. 1993: 99, 128f. 
81 Cinthio, M. 2002: 69. 
82 Andrén, A. 2000: 17f. 
83 Arcini, C. 1999: 22; Cinthio, M. 2002: 121, 189; Nilsson, B. 1994: 92. 
84 Nilsson, B. 1994: 92. 
85 Kieffer-Olsen, J. 1993: 93; Arcini, C. 1999: 63. 
86 Cinthio, H.& Boldsen, J. 1984: 1. 
87 Arcini, C. 1999: 22; Kieffer-Olsen, J. 1993: 92f, 121. 
88 Jönsson, K. 1988: 50. 
89 Iregren, E & Redin, L. 2000: 267. 
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gravskicket mer enhetligt och inga grupper av barn kunde exempelvis urskiljas i 

gravmaterialet daterat till 1300-1536 från Trinitatiskyrkan i Lund.90  

Könssegregation  
Könssegregation91 praktiserades på många medeltida kyrkogårdar, Västerhus, Löddeköpinge, 

Tygelsjö, Tirup, Gamla Grenå och Rathausmarkt,92 för att nämna några. De enda funna 

nedtecknade bestämmelserna för könsmässig och socialt betingad åtskillnad av personerna på 

kyrkogården finns i den norska Äldre Eidsivathings-lagen och i Borgarthingslagen.93  

 

 ”Länderman skall begravas öster om kyrkan och i jorden i söder under 

takdroppet. Har han inte egen gravlott på kyrkogården skall han ligga i ’bonda-legan’. 

Därefter skall begravas hölderman och höldermans barn, därefter frigivna slavar och 

lösgivnas barn. Och näst intill kyrkogården skall begravas trälar och människor, som 

hittats ilandkastade vid sjöstranden och hava håret skuret på nordmannavis”.94 

 

”Karlmenn skulu ligggja firi sunnan kirkiu en konor firi nordan”.95 

Det vill säga: Män skola ligga söder om, kvinnor norr om kyrkan. 

 

Uppdelningen var dock sällan hundraprocentig och i Lund verkar andra traditioner ha styrt 

placeringen av gravarna96 medan fördelningen med kvinnor i norr och män i södra delen av 

kyrkogården97 nästan var total i Västerhus.98 Vid de kyrkliga ceremonierna inne i kyrkan 

tillämpades en könssegregering med kvinnor på den norra sidan och män på den södra. Denna 

uppdelning förmodas ha överförts till kyrkogården innan norrsidan kom att associeras 

                                                 
90 Arcini, C. 1999: 45. 
91 En uppdelning av kvinnor och män i norr respektive söder på kyrkogården diskuterades redan på 1920- talet. 
Gejvall, N-G. 1960: 114. 
92 Gejvall, N-G. 1962: 99, 111-113; Cinthio, H. & Boldsen, J. 1984: 123f; Kieffer-Olsen, J. 1993: 102f; Nilsson, 
B. 1994: 77, 82. Könssegregation var vanligast under tidig medeltid och tycks ha upphört i och med att 
familjegravar blev allt vanligare. 
93 Gejvall, N-G. 1960: 121. 
94 Gejvall, N-G. 1960: 34, 1962: 112. Citat ur Äldre Eidsivathings-lagen. Denna och Borgathingslagen finns med 
i Norges Gamle Love indtill 1387. Jag har använt Gejvalls svenska text om lagarna i boken från 1962 för att inte 
riskera någon felöversättning. 
95 Gejvall, N-G. 1960: 35, 1962: 112. 
96 Kieffer-Olsen, J. 1993: 128f; Arcini, C. 1999: 32. 
97 Gejvall, N-G. 1962: 99. 
98 Jonsson, K. 2008, manus i tryck. 
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negativt med djävulen och kvinnorna.99 Skicket att begrava kvinnor och män i olika områden 

på kyrkogården upphörde, med lokal variation, mellan 1200-1300-talet100.  

Segregeringen av personer efter könsmässiga principer gällde även för barnen. Detta 

har visats genom nyare mätningar av tänderna på barnen från Västerhus,101 i motsats till 

tidigare tolkningar. Massgravarna i öst var dock undantag och innehöll en blandning av 

flickor och pojkar upp till en ålder av åtta år.102  

Exempel på varierande barngravsskick 
Några skilda begravningssätt för barn:  

• på en bädd av kol, kalk eller växter  

• med en eller flera grenar/käppar hos den avlidna  

• lagt i hockerställning 

• tillsammans med andra personer, barn eller vuxen103  

• utanför den helgade kyrkogården104 

 

På flera håll i Norden105 och även i exempelvis England och Frankrike106 förekom det att 

grenar lades i graven tillsammans med den döda. Bland Lunds äldsta, kristna gravar hittades 

en eller flera grenar/käppar i både barn- och vuxengravar.107 Det har föreslagits att grenarna 

var tecken på olika klasstillhörighet och/eller olika yrkesgrupper,108 och hade en etnisk, rituell 

eller symbolisk innebörd109. Det har även spekulerats om det var ett hedniskt gravskick som 

levt vidare under kristendomen eller möjligen tvärt om då gravkäppar också upptäckts i 

vikingatida gravar.110 

Spädbarnsdödligheten var stor under medeltiden111 och långt fram i tiden. Trots 

förbud mot gravläggning av odöpta i helgad jord finns det exempel från både Västerhus och 

                                                 
99 Nilsson, B. 1994: 89, 2004: 147. 
100 Kieffer-Olsen, J. 1993: 121; Jonsson, K. 1999: 19. 
101 Gejvall, N-G. 1962: 52; Jonsson, K. 1999: 16. Gejvall tolkade 1962, efter dåtidens undersökningsmetoder, 
gravmaterialet som så att 14 år tycktes vara en ålder då barnen gravlades enligt könstillhörighet. Före det lades 
pojkar med förkärlek på kvinnosidan av kyrkogården och flickor på manssidan. Nya metoder och mätningar 
gjordes av Verner Alexandersen och Elisabeth Iregren som ledde till andra resultat vilka publicerades år 2000. 
102 Alexandersen, V. & Iregren, E. 2000: 214. 
103 Arcini, C. 1999; Andrén, A. 2000; Cinthio, M. 2002; Ranåker, M 2008, manus i tryck. 
104 Jacobzon, L. & Sjögren, J. 1982: 122; Bondeson, L. 1987: 101. 
105 Kieffer-Olsen, J. 1993: 156. 
106 Cinthio, M. 2002: 84ff. 
107 Arcini, C. 1999: 32; Cinthio, M. 2002: 83. Maria Cinthio anger tidsperioden 990 till cirka 1050 medan 
Caroline Arcini har tidsspannet 990-cirka 1100.  
108 Arcini, C. 1999: 36. 
109 Arcini, C. 1999: 36; Cinthio, M. 2002: 83ff. 
110 Kieffer-Olsen, J. 1993: 157. 
111 Iregren, E. 2000: 60. 
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Lunds där foster begravts innanför kyrkogårdsmuren. Dock finns det även exempel på det 

motsatta förhållandet, att barnen endast fick sin grav i densamma eller i till exempel kyrkans 

stenfot112. På Helgeandsholmen återfanns tre späda barn som begravts utanför kyrkogården, 

två i bogårdsmuren och ett strax utanför.113 Liknande exempel är kända från flera platser i 

Norden.114 

Ett gravskick som brukades under en lång tidsperiod var att lägga den avlidna i 

hockerställning/sovställning. Detta gravskick hade ett förflutet bak till förhistorisk tid.115 

Några exempel på platser med personer gravlagda på detta sätt är: 

• Det vikingatida gravfält i Fjälkinge där ett stort antal av de 76 barnen var 

begravda i sidoläge med lätt böjda ben.116  

• På Helgeandsholmen låg många barn i hockerställning.117  

• I Lund hittades nio personer, begravda omkring 990 och 1050-60, men 

endast två av dem var barn.118  

• Av de 287 gravarna i Rathausmarkt hittades endast en person i den 

nordvästra delen av kyrkogården119.  

• Åhusmaterialet visade ett barn, av 54, som låg i hockerställning.120  

• På Löddeköpingekyrkogården hittades tre personer, två barn och en man 

som haft tuberkulos.121  

• I Tønsberg, Norge, var fem av sex personer, lagda i hockerläge spädbarn och 

den sjätte en äldre kvinna med tydliga förslitningar och åldersrelaterade 

problem122. 

Forskare har lagt fram olika teorier angående detta begravningsskick vilket 

praktiserades under lång tid och företrädesvis när det gällde barn. Ett förslag är att det var en 

rest av ett hedniskt gravskick, använt just kring tiden för kristningen.123 Ett annat är att det 

kändes naturligt att begrava små barn, framförallt spädbarn i foster- sovställning.124 Vad 

                                                 
112 Bondeson, L. 1987: 101. 
113 Jacobzon, L. & Sjögren, J. 1982: 122f. 
114 Jonsson, K. 1999: 24f. 
115 Burenhult, G.1999: 232. Hockerställning innebär att den döda placerats på sidan i sovställning med knäna 
uppdragna. 
116 Kloo, A. et al. 1999: 11, 33. 
117 Jacobzon, L. & Sjögren, J. 1982: 120. 
118 Cinthio, M. 2002: 73. 
119 Kieffer-Olsen, J. 1993: 60, 73. Han specificerar inte om det är en vuxen person eller ett barn. 
120 Arcini, C. 2001: 38, bilaga 9. 
121 Jonsson, K. 2008, manus i tryck. 
122 Jonsson, K. 2008, manus i tryck.  
123 Kieffer-Olsen, J. 1993: 156. 
124 Jonsson, K. 2008, manus i tryck. 
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gäller de ovan nämnda vuxna personerna, var det eventuellt omöjligt att begrava dem i 

utsträckt läge på grund av deras fysiska åkommor.125 

Barngravar i kyrkans torn 
Gravläggningar i torn och långhus förekom redan under romansk tid126 men tycks inte ha 

varit speciellt ovanligt. Särskilt gravar i kyrktorn förknippas ofta med stormän, donatorer e

patronus

ller 

år.  

                                                

127 och de flesta tillkom antagligen under 1200-talet.128. I Trinitatiskyrkans torn i 

Lund hittades sju gravar som på grund av deras lika utförande förmodas ha hyst två 

generationer av en donatorsfamilj. Två av dessa gravar innehöll barn. Ett av barnen, i fyra- 

fem års ålder, var sekundärt begravt hos en av männen medan det andra barnet, ej 

åldersbestämt, låg i en egen tegelgrav med hällar.129  

Inuti Västerhuskyrkans torn återfanns en grupp på 14 gravar med barn, troligen från 

foster upp till två år och en grupp med sex barngravar där det äldsta barnet var nio månader 

det yngsta ett foster.130 Likaså tillhörde de tre barngravar som hittades i tornet i Bonderup 

små barn i ålder från spädbarn upp till cirka två och halvt 

Kyrkans bildvärld och barnen 

Motiv och influenser i kyrkokonsten  
Som religiös institution var kyrkans funktion sedelärande och att sprida kunskap om bibeln 

och den kristna läran. Den medeltida kyrkan hade inte för avsikt att visa konst för konstens 

skull.131  

Bilder gör, och ger mening.132 Förutom ekonomiska, sociala och kulturella 

förhållanden skapar bilderna betydelser, förmedlar och producerar attityder och 

förhållningssätt.133 I kyrkan blev bildvärlden tillgäng för allmänheten, unga, gamla, kvinnor, 

män, fattiga och rika. 

Barn återgavs tidigt i kyrkokonsten, inne och vid kyrkan i bland annat i 

kalkmålningar, skulpturer epitafier134 och gravstenar.135 Kalkmålningar utfördes redan under 

 
125 Jonsson, K. 2008, manus i tryck. 
126 Andrén, A. 2000: 20. 
127 Kieffer-Olsen, J. 1993: 94f; Andrén, A. 2000: 22; Cinthio, M. 2002: 142. 
128 Kieffer-Olsen, J. 1993: 95. 
129 Cinthio, M. 2002: 83, 144. 
130 Gejvall, N-G. 1960. Ritning över kyrka och gravar, table 22 s. C6-C74. 
131 Lindgren, M. 1995: 300. 
132 Liepe, L. 1999: 135. 
133 Liepe, L. 1999: 135. 
134 NAE 1991: 554. Epitafium. Ordet härstammar från grekiska och betyder” hörande till grav/begravning”. 
Inskriftsförsedd minnestavla, uppsatt i kyrkan eller i anslutning till grav men det finns även fristående epitafium. 
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romansk tid136. Vanligast var Majestas Domini-motiven137 och scener ur bibeln men det 

förekom dessutom att världsliga personer, som stiftare och donatorer avporträtterades i 

kyrkan. Sådana stiftar/donatorsbilder målades i exempelvis Stehags och Gualövs kyrkor i 

Skåne och Fjennerslevs kyrka i Danmark138. 

Från 1100-talet ökade dyrkan av det oskyldiga Jesusbarnet.139 Mycket av den 

romersk-katolska kristendomen kretsade kring Jesus och berättelserna om hans barndom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2. Josef, Maria och Jesusbarnet. Kalkmålning från 
Långaröds kyrka, Skåne. Daterad till 1400- tal. 

 

Med gotiken kom en större realism i konsten. Människor ville känna igen sig och 

förstå konstverken vilka skulle förmedla känslor och mentala processer.140 Bondefamiljen 

uppträdde i kalkmålningarna från och med 1400-talet som nytt motiv i den kyrkliga konsten 

för att illustrera bibelns budskap och berättelser.141 

Efter att pestutbrotten ebbat ut blev det ett nytt uppsving för kalkmålningarna. 

Tryckerikonsten möjliggjorde en spridning av grafiska blad vilka kopierades och målades i 

förstorad upplaga i kyrkorna. Motiven skulle gärna ha en dramatisk framtoning eller ge 

                                                                                                                                                         
135 I ordet skulptur inberäknar jag fristående skulpturer och småskulpturer som ingår i till exempel altarskåp. Det 
finns fler materielkategorier där barn avbildats, som till exempel textilier och glasmålningar men jag diskuterar 
inte dem närmre i denna uppsats. 
136 Lindgren, M. 1995; Alf Härdelin är professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Han anger romansk 
period för kyrkomåleri i Sverige till 1100–1200 tal och gotisk period från 1300-talets mitt till 1500-talets början. 
Härdelin, A. 2005: 85. För danskt vidkommande räknas i Danske kalkemalerier romansk period till 1080-1275 
och gotiken till och med 1536. 
137 Latin för Herrens majestät. Kristus sittande på en tron omgiven av en mandorla- en spetsig, oval gloria, och 
evangelistsymbolerna. Karlsson, L. 1985: 249. 
138  Nørregård-Nielsen, H, E. 1988:38; Lindgren, M. 1995: 304-306. 
139 Jarlert, A. 1998: 8. 
140 Banér. A. 1994: 38. 
141 Ahlstedt-Yrlid, I. 2004: 500.  
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betraktaren en känsla av igenkännande menar Inger Ahlstedt-Yrlid.142 Under gotiken blev det 

en mer folklig anknytning i de konstnärliga framställningarna143 

Vilka barn kan urskiljas i konstverk respektive gravmaterial?  
Samhällets krav och förväntningar, beroende på exempelvis ålder, kön, civilstånd, kroppsliga 

och mentala hälsotillstånd och familjens sociala ställning,144 formar en persons genus. Den 

kyrkliga bildkonsten producerade och reproducerade bestämda förhållningssätt till kön och 

könstillhörighet.145 

Jag gjorde en undersökning på Historiska museets söksida i avsikt att titta på när 

flickor respektive pojkar kunde ha beskådats i den kyrkliga konsten. Sökningen gjordes på två 

motiv ur tre materialgrupper. Anna själv tredje- motiven146 valdes för att där ser Maria ut som 

en flicka, i Madonnamotiven håller Maria Jesusbarnet. Maria och Jesus fick därmed allmänt 

representera flickor respektive pojkar.  

 
Sökord: 1100-tal 1200-tal 1300-tal 1400-tal 1500-tal 1600-tal Summa: 

Anna själv tredje, 
skulpt. 

0 1 1 49 10 0 61 

Anna själv tredje, 
altarsk. 

0 

 

0 0 37 14 0 51 

Anna själv tredje, 
kalkm. 

0 0 0 14 2 0 16 

Madonna, skulpt. 10 119 60 170 32 0 391 

Madonna, altarsk. 0 3 3 66 31 0 103 

Madonna, kalkm.  0 3 3 19 3 0 28 

 

 Tabell. 3. Motiv i respektive materialgrupper fördelat på århundrade. Alla uppgifterna är från Historiska museets sökmotor. 

Undersökningen gjordes enkel och ska endast ses om en indikation på förhållandet flickors 

antal och pojkars antal. Av tabellen kan det utläsas att pojkar var vanligare och fler än 

flickorna i alla kategorierna. Enligt tabellen förekom pojkavbildningarna tidigare än flickorna. 

Olika grupper av barn ”syns” i varierande grad beroende på materialkategori, se 

tabell nedan. En medeltida gravplats visar fram ett, socialt sett, fullständigt material där hela 

befolkningen finns representerad och det ger en generellt mer mångskiftande bild av barn i 

olika åldrar än avbildningarna gör.  

                                                 
142 Ahlstedt-Yrlid, I. 2004: 467. 
143 Lindgren, M. 1996: 318. 
144 Schmitd Sabo, K. 2005: 174. 
145 Liepe, L. 1999: 135. 
146 Anna själv tredje: en figurgrupp med Jungfru Marias moder Anna, framställd tillsammans med Jungfru 
Maria och Kristusbarnet, de senare ofta i mindre skala. Medeltidens ABC: 22. 
 

 21



 

 
Represen-
tationsform 

Barn till 
samhällets 
missgynnade, 
t.ex. trälar, 
fattiga, handi-
kappade 

Bönders 
barn 

Hantverkares 
barn 

Borgares 
barn 

Prästers 
barn 

Aristokrati 
och 
kungligheters 
barn 

Gravar X X X X X X 

Skriftliga käll-
or, testamenten, 
lagar mm. 

X X X X X X 

Gravmonument/ 
Gravstenar    X X X 

Kalkmålningar  X  X  X 
Epitafium    X X X 

Skulpturer, t.ex. 
altarskåp    X  X 

 
 

 
Tabell. 4. Olika samhällsgruppers barn ”syns” olika i materialen. Indelningen är mycket grov. 

Av tabellen framgår att det fanns en tydlig skillnad i vilken utsträckning barn från de olika 

samhällsgrupperna framstod i kyrkkonsten. Alla grupper finns omnämnda i skriftliga material 

och närvarande i gravmaterial. Barn ur de övre, välbeställda samhällsskikten- aristokratins, 

prästernas och borgarnas, var representerade i flest grupper och hade därför fler möjligheter 

till identifikation och bekräftelse. Skulpturerna återgav de välbeställdas barn, fig. 6, 7, 15-19. 

Barnen längst ner på den sociala skalan var också minst ”synliga”, att döma av det material 

jag sett, och återfanns endast utanför kyrkan, i gravarna. Flera grupper av barn som ingick i 

det levande samhället saknades i avbildningarna, till exempel trälarnas barn, handikappade 

barn och hantverkarnas barn. I bildmaterialet har jag inte sett något barn representerat från de 

lägsta sociala skikten utan enbart vuxna bland annat i kalkmålningar147. 

Avbildningar av barn i kyrkan  
Likt den kyrkliga institutionens representanter använde vanliga människor konsten som ett 

sätt att visa upp sin status.148 Inne i kyrkan illustrerades familjens sociala position genom 

konsten i exempelvis kalkmålningar med donatorsporträtt, epitafier och gravstenar. Sådant var 

kostsamt och därmed inte möjligt för alla i samhället utan endast vissa grupper.149 

Barnen i kalkmålningar fann jag svåra att indela noggrannare än spädbarn, småbarn 

och stora barn- upp till tonåren på grund av motivens komposition och ansiktenas likhet hos 

                                                 
147 Haastrup, U. Danske kalmalerier. Gotik 1375-1475: 9; Kulturhistorisk leksikon 1981: sp. 11. En man i 
skamstock från Tirsted kyrka och en lepradrabbad krympling från Lyngby kyrka. Båda daterade till 1400-talet. 
148 Grinder-Hansen, P. 1999: 265. 
149 http://www.historiska.se/historia/medeltiden/livochsamhalle/kyrkanlivetscentrum/altarskap/  
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både barn och vuxna, se fig. 2, 14 och 15. Samhällsgrupper som borgare och bönder blev mer 

inflytelserika på 1400-talet150 och även mer närvarande i den kyrkliga konsten, fig. 6, 11-15, 

18,19 och 23. Borgare är ganska frånvarande i målningarna vilket kan bero på att föga är 

bevarat av kalkmålningar i stadskyrkor.151 

Gravmarkeringar i form av stenar var ingen medeltida nyhet. Det speciella var att 

stenarna inte endast fick inskriptioner utan ofta en avbildning av den avlidne. Under 

senmedeltiden nyttjades gravstenar som ett uttrycksmedel för social ställning152 fig. 8, 9 och 

22. Barnen blev inte alltid avbildade på stenen trots att de låg i samma grav som föräldrarna. 

På sju av tjugoen gravstenar var barnen avbildade med sina föräldrar153. Ibland stod de 

omnämnda i gravmonumentets text som till exempel på gravstenen över Axel Brahe och 

Maren Lunge från Ystad. St. Peder, Skåne: ”I Herrens år 1487 døde den tapre og ædle 

reidderHr. Absalon Brahe med sin hustru fru Marina Lunge (som hviler her) med nogle af 

deres børn”.154 Det hände även att barnen fanns med på gravmonumentet även om de inte var 

begravda där. I Uppsala domkyrka finns en gravsten med heliga Birgittas föräldrar där barnen 

avbildats i miniatyr längs sidorna, flickorna återgivna vid moderns sida och pojkarna vid 

faderns. 155 

Epitafier började framställas i protestantiska länder på 1500-1600-talen. Ofta 

porträtterades den döde med familj och tavlans text innehöll ibland både bibelcitat och 

uppgifter om personerna. Både borgerliga och adliga personer kunde få sådana minnestavlor 

uppsatta i kyrkan.156 Alla familjemedlemmar, avlidna och levande, målades tillsammans. 

Personerna avbildades med utgångspunkt från föräldrarna med barn av samma kön, efter ålder  

på respektive sida i minskande storlek och eventuellt mer perifert, fig. 5 och 10. Avlidna barn 

placerades ofta framför de levande personerna och avlidna småbarn framställdes ibland som 

egen grupp, längst fram, fig. 4, 7 och 10. Att barnen var döda kunde framgå på skilda sätt, att 

de hade blomsterkrans kring huvudet,157 vita kläder med svart spets, att de målades blekare, 

bortvända och spädbarn låg lindade och såg ut som om de sov. 

I min B-uppsats kom jag fram till att vi stundtals behöver titta förbi personens 

storlek, kläder och utseende och se hur den agerar för att se barnet i konstverken. Ibland 

                                                 
150 Gustavsson, H. 1997: 62; Ahlstedt-Yrlid, I. 2004: 500. 
151 Ahlstedt-Yrlid, I. 2004: 500. 
152 Andrén, A. 2000: 20. 
153  Tittade på de första gravstenarna som listades upp vid sökning på ”børn” på 
http://www.gravstenogepitafier.dk/. 
154 http://www.gravstenogepitafier.dk/. 
155 Svanberg, J. 1996: 176. 
156 http://tycho.natmus.dk/adelsliv/eftermaele.htm  
157 http://tycho.natmus.dk/adelsliv/eftermaele.htm 
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avbildades de väldigt vuxna i ansiktet och till kroppens proportion men ”barnet” framträdde i 

rörelserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Madonna från Farstorp från 1300-talets förra 
hälft. Barnets står och tränar sina ben.  

 

Småbarn och allmogens barn visades i fysiskt aktiva och arbetsrelaterade situationer 

som hamling av träd och vaggande småsyskon, fig. 11-15 och 16, 18, 20. Pojkarna syntes ute 

i markerna tillsammans med fadern medan döttrar var hos modern, se fig. 11-13. Äldre 

syskon, oberoende av kön, passade småsyskonen, fig. 14 och 15. De aristokratiska, borgarnas 

och prästernas barn framställdes i bilderna icke fysiskt arbetande utan bedjande, högtidliga 

och mer poserande ställningar, fig. 4, 5, 7, 8, 14, 17, 18. Flickorna gestaltades, jämfört med 

pojkarna, i stillsammare och studerande sammanhang, fig. 6, 13 och 17. 

Beroende på social tillhörighet fanns varierande tillgång på framställningar för barnet 

att känna igen sig i, som speglade och inskolade dem i deras sociala miljö. 
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Fig. 4. Borgmästare Jens Andersen Aalborg med två hustrur, 
Ellene Olufsdatter och Elisabeth Hansdatter samt barn. 

Fig. 5. Oluf Nielsen Bager, köpman, med 
familj. Notera den lilla flickan mitt i 
ledet av döttrar.

Fig. 7. Epitafium från Lunds domkyrka. 
Familjens två avlidna barn ligger som 
om de sov. 

Fig.6. Fjärde budet: Hedra din fader och din moder. Kalkmålning 
från Ärentuna Uppland, mitten av 1400-talet. 

Fig. 8. Holger Laxmand blev 12 år 
och begrovs i Bosjökloster, Skåne 
1562. 

Fig. 9. Prinsessan Isabella dog 1566 när hon var 
två år gammal och är begravd i Strängnäs 
domkyrka. 
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Fig. 10. Familjen Wadbeckius 1658. Epitafium från 
Gårdstånga kyrka i Skåne. Notera de två små döda barnen i 
vita kläder och de tre döda spädbarnen på kudden. 

Fig. 11. Adam gräver och Kain hamlar. Kalkmålning 
från N. Strö, Skåne 1400-talets tredje fjärdedel. 

Fig. 12. Adams arbete. Kalkmålning från Kävlinge, Skåne 
omkring 1500. Antagligen är det hans son som arbetar i 
bakgrunden. 

Fig. 13. Eva spinner. Kalkmålning från Hästveda, 
Skåne, ca 1500. Förmodligen är barnet bredvid en 
liten flicka.

Fig. 14. Eva spinner och syskon vaggar vaggan. Kalkmålning 
från Emmislöv,  Skåne 1400-talets tredje fjärdedel.

Fig. 15. Eva spinner. Kalkmålning från N. Strö, 
1400-talets tredje fjärdedel. 

http://www.livinghistory.dk/Kirker/Gaardstaanga%20kirke%20Skaane/Wadbeckius/index.html


 

   

    

    

Fig. 17. Anna-själv-tredje. 
Del av altarskåp från Ål, 
Dalarna 1400-talets mitt. 

Fig. 16. Donatorbild från Västra Sallerup. 1400-talets andra 
fjärdedel. Sonen är målad mellan föräldrarna.  

Fig. 18. Maria Kleofas. 
Altarskåp från Dillnäs 
kyrka, Södermanland. 
1500-talets första 
fjärdedel. 

Fig. 19. Maria Kleofas. 
Altarskåp från Åhus. 
1400-talets andra hälft. 

Fig. 21. Barnen badas och torkas. 
Fig. 20. Promenad med gåstol. Kalkmålning från 
Brönnestads kyrka, 1400-talets andra fjärdedel. 

Kalkmålning från Brönnestads kyrka, 1400-talets andra 
fjärdedel. 
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Resultat och diskussion 
Vilka regler eller tankar som legat bakom placeringen av barnens gravar är inte alltid 

uppenbara för oss. Att de ”förefaller ha behandlats efter läglighet”158, finner jag inte särskilt 

troligt. Begravningar inne i och nära intill kyrkan kan inte heller anses särdeles praktiska då, 

om inte annat, jorden förmodligen var mer svårgrävd och utrymmet begränsat. 

Enligt gravmaterialet framstår ålder, biologiskt kön och familjens sociala ställning 

som viktiga faktorer vilka påverkade barnens genus.159 Kyrkogårdarna anses ha haft någon 

form av hierarkisk indelning160 och könssegregering förekom även vid barnbegravningar. De 

mest ”värdiga” - präster, donatorer, byggnadsstiftare och byggnadshantverkare gravlades 

närmast kyrkan, sedan de flesta övriga av befolkningen och slutligen mest perifert bort ifrån 

kyrkan, trälar, leprasjuka och andra människor med låg social status.161 Barnets gravplats, 

inne i kyrkan, strax intill kyrkan eller mer perifert placerad på kyrkoområdet var antagligen 

också den till stor del socialt betingat och kopplat till föräldrars/familjens status. 

Barnen behandlades i stort enligt de normer som gällde för vuxna. Det arkeologiska 

materialet visar att barngravar mycket väl kunde placeras i de attraktiva162 områdena, i eller 

när kyrkobyggnaden, vilket också påtalats av flera forskare163. Det finns inga belägg för att 

barn behandlats negativt på grund av sin låga ålder men däremot finns det exempel där 

särskild hänsyn och speciella gravläggningstraditioner verkar ha praktiserats vid 

barnbegravningar. 

Gravens placering, material och utformning tillsammans med de upplysningar skelett 

och tänder ger om personens hälsostatus164 kan vara en indikation på barnets sociala status 

och genus. En grav i kyrkogårdens ytterkant, dålig hälsa och tillväxt kan vara tecken på låg 

social status i motsats till gravar nära och i kyrkan vilka associeras med personer från 

                                                 
158 Nilsson, B. 1994: 103. 
159 Alexandersen, V. & Iregren, E. 2000: 214; Iregren, E. & Redin, L. 2000: 264f; Ranåker, M. 2008, manus i 
tryck. 
160 Kieffer-Olsen, J. 1993: 96; Andrén, A. 2000: 12f, 19. Denna teori baseras bl.a. på osteologiska 
undersökningar av personernas hälsotillstånd och längd, se exempelvis Gejvall, N. G. 1960: 51f; Cinthio, H.& 
Boldsen, J. 1984: 9. Skelettmaterialet från Tirup är emellertid ett exempel där långa och korta personer av båda 
könen gravlagts ganska jämnt fördelat över kyrkogården. Kieffer-Olsen, J. 1993: 99.  
161 Gejvall, N-G. 1960: 34, 121, 1962: 112; Andrén, A. 2000: 11f, 14, 19. 
162 Johansson, H. & Gallén, J. 1980 spalt 417; Andrén, A. 2000:7; Iregren, E. 2000: 61, med hänvisning till 
Karlsson, I. 1988; Cinthio, M. 2002: 164. 
163 Jonsson. K. 1999: 17. 
164 Alexandersen, V. 1988; Iregren, E. 1988, 2000; Kloo, A. et al. 1999: Alexandersen, V. & Iregren, E. 2000: 
78f. 
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samhällets övre sociala skikt.165 Under goda bevaringsförhållanden är det även möjligt att 

bevarade kläder kan tjäna som tecken på genus. 

I det arkeologiska materialet finns inga belägg för att barn behandlats negativt på 

grund av sin låga ålder. Däremot finns det exempel där det verkar som om särskild hänsyn 

och speciella gravläggningstraditioner har praktiserats vid barnbegravningar. 

Barnbegravningarna i kyrktornen och grupperna med småbarnsgravar innehöll individer upp 

till cirka två år. Det var främst barn upp till cirka sju år som ingick i sambegravningar166 och 

det kan ha ansetts vara till de minstas fördel, att begravas med någon som var äldre än dem 

själv.167 Vid en undersökning av vikingatida gravar fann Elisabeth Näsström ett liknande 

resultat genom att titta på vad barn i olika åldrar fick med i graven. I materialet såg hon en 

skillnad hos barn upp till cirka två år, fyra år och vid sju år.168 Kanhända hade dessa till synes 

åldersknutna gravläggningsskick en förankring i betydelsefulla, sociala faser i barnets liv som 

exempelvis avvänjning169 och konfirmationsålder? En bidragande orsak till samlingarna av 

barngravar kan vara att smittsamma sjukdomar tagit många liv samtidigt.170 Det är även 

tänkbart att barnets egen utveckling var något genusmarkerande. Tvåårsåldern är den ålder då 

barnet blir medveten om sin egen person och blir mer fysiskt självständig genom att kunna gå 

själv.  

Bakom begravningarna i tornen kanske det för övrigt fanns en medveten symbolisk 

handling. Torn associeras ofta med donatorer/stiftare171 men också, på grund av sin vertikala 

form, en världsaxel som förbinder himmel och jord172. Barnets ålder framstår för mig som, 

delvis genusnormerande, för gravläggningarna i grupp, sambegravningarna och 

småbarnsgravarna.  

En avvikande placering av den dödas kropp i graven kan bero på genustillhörighet. 

Begravningarna av barn i hockerställning är tänkbara exempel vilka förekom under många år 

och då främst för barn. Det är inte otänkbart att det speglade ett hedniskt bruk173, speciellt inte 

när de gäller de tidigaste kyrkorna. Detta evolutionistiska tänkande ifrågasätts av bland annat 

Kristina Jonsson174 och jag tror inte att skälen till att barn begravdes på detta sätt var helt 

                                                 
165 Cinthio, M. 2002: 63; Andrén, A. 2000: 9. 
166 Iregren, E. & Redin, L. 2000: 264; Ranåker, M. 2008, manus i tryck. 
167 Ranåker, M. 2008, manus i tryck. 
168 Näsström, E. 1996: 29f. 
169 Iregren, E. 1992: 73. 
170 Iregren, E. & Redin, L. 2000: 267. 
171 Kieffer-Olsen, J. 1993: 94. 
172 Biedermann, H. 1992: 419. 
173 Kieffer-Olsen, J. 1993: 156. 
174 Jonsson, K. 2008, manus i tryck. 
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desamma under vikingatid och i 1400-talets Stockholm. Samma typ av handling kan ha haft 

olika orsaker genom tiderna. Det fanns en tanke i mitt bakhuvud när det gällde spädbarnen, att 

de i början faktiskt inte kan räta ut sig och ligga helt raka på rygg. Kristina Jonsson visade sig 

ha haft en liknande tanke, att det kändes naturligt att lägga de små i sovställning. Då det 

gällde de vuxna personerna från Tønsberg och Löddeköpinge kan hockerställning även i deras 

fall ha berott på deras fysiska oförmåga, att sjukdom och ålder gjort det svårt att begrava dem 

enligt gängse bruk.175 

Ett sätt att finna ut genus är att se vem som ”inte fick lov att vara med”. Det finns 

arkeologiska belägg för begravningar utanför kyrkogårdens gräns.176 Här tänker jag på de 

spädbarn som fick sin gravplats i kyrkogårdsmuren. En sådan begravning hade sannolikt sin 

grund i lagtexter eller samhällsnormer. Bestämmelserna kan ha försatt föräldern/föräldrarna i 

en sådan belägenhet att kanske den enda utvägen tycktes vara att själva ta livet av sitt barn 

och gömma undan det177 i kyrkmuren av rädsla för att den lilla skulle bli en myling178. Men 

handlingen är dubbeltydig och kan samtidigt ses som omsorg om ett oskyldigt barns själ där 

de anhöriga försökte ge den bästa gravplatsen som var tänkbar under rådande förhållanden. 

Här blir dopets betydelsefulla, genusskapande roll tydlig, vilken innebar upptagande av 

individen i den kristna församlingen. I ett fall bland de omkring 30 ”profana gravarna” i 

Lund, det vill säga gravar utanför kyrkogårdarna, hade ett barn på högst tre månader begravts 

i lergolvet. Gravarna daterades till 100-1100-talen och två alternativa tolkningar har gjorts, att 

det var ett mord eller att det, liksom för barnen i hockerställning179, var en vanlig hednisk 

begravning. Barnbegravning i huskonstruktioner var vanligt under järnåldern.180  

En materialkategori kan förknippas med särkskilda grupper, status och därmed olika 

genus. Frågan om status är något som har diskuterats när det gäller stenkistor, se sidan 12-13. 

Jag har funderat på varför endast så få personer fick sina kistor av taktegel. Naturligtvis kan 

det vara så enkelt som praktiska skäl och återbruk av använt material181. Men borde inte en 

svepning eller trä vara det mest lättillgängliga och praktiska? Kvinnan, vars kista hade tre 

sidor av taktegel, var 158 cm lång.182 Det är knappast en liten kista om nu det ansågs 

                                                 
175 Jonsson, K. 2008, manus i tryck. 
176 Carelli. P. 2000: 77. Carelli nämner bland annat som privata motiv: dölja ett mord, dödfött barn, självspilling 
och religiös grund. Offentliga motiv kunde vara kungens utövande av straffrättighet. Carelli 2000. 
177 Jacobzon, L. & Sjögren, J. 1982: 122f; Bondeson, L. 1987: 101. 
178 Mylingar var odöpta spädbarn- ofta födda i lönndom och som gick igen och plågade sina mödrar. Jacobzon, L. 
&  Sjögren, J. 1982: 122f. 
179 Min kommentar. 
180 Carelli. P. 2000: 77. 
181 Cinthio, M. 2002: 138, 165. 
182 Cinthio, M. 2002: 165. 
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avgörande för materialvalet. Utväljandet av taktegel tror jag inte var ett slumpmässigt utan ett 

avsiktligt val, kanske med en metaforisk innebörd, likt Anders Andréns förslag. Möjligen 

fanns en ännu vidare symbolisk koppling - mellan taktegel – kyrktakens höjd - och därmed 

närmare himmelriket. Var materialet ett tecken på ett genus, något som de två kvinnorna och 

fem små barn en delade? Frågan är då om det var socialt eller biologiskt betingad? Var det ett 

tecken på familjens ekonomiska förmåga eller hantverkarens delaktighet i tegelproduktion, 

kyrkobygge alternativt restaurering?  

Ett eventuellt återanvändande av stenmaterial ledde till frågan varifrån materialet 

kom, från profana hus eller kyrkor? Härrörde det från kyrkobyggnader borde det gissningsvis 

ha ansetts exklusivare på grund av sin forna plats i en helig byggnad och ha ett högre 

symbolvärde. Därmed skulle tillgängligheten begränsas och kostnaden antagligen höjas vilket 

i sin tur skulle innebära ännu en dimension till tanken om material som tecken på genus. En 

noggrannare analys av stenkistegravarnas material som Maria Cinthio föreslagit183 skulle 

kunna ge svar på om det fanns en klar koppling mellan individ, material och kyrka. 

Bilder är viktiga förmedlare av genus.184 Motivvalet för de konstnärliga 

framställningarna och barnens representativitet begränsas naturligtvis av att de skapades för 

att ingå i en religiös byggnad. Elvahundratalets intresse för Jesusbarnet återspeglades i den 

katolska kyrkliga konsten. Motiv med Jesus och hans moder ingick till exempel i den 

romanska bildvärlden185 liksom exempelvis scener från barnamorden i Betlehem.186 Det var 

några motiv som betydde att en majoritet av barnen i kyrkokonsten kom att tillhöra manliga 

genus fig. 2, 11, 12, 17-19, 20, 21 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 22. Gravsten från Skurups kyrka med Jakob Sparre och 
Clara Bille, från 1500-talets andra hälft. 

                                                 
183 Cinthio, M. 2002: 73. 
184 Liepe, L. 1999: 135. 
185 Haastrup, U. 1989: 37. 
186 Svanberg, J. 1995: 198. 
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De barn som gestaltats i konsten kan ses aktiva i ett socialt sammanhang. Genus 

framgår av vad barnet gör eller inte gör, klädseln och gester fig. 4, 6, 9, 11, 18. Det finns en 

skillnad i hur barn i olika åldrar och från olika samhällsgrupper framställdes. ”Kroppens språk 

hade under medeltiden en tydlig grammatik”.187 Personer ur de övre samhällsskikten 

avbildades efter kriterier som frontalitet, behärskning och med dämpade rörelser188, fig. 8, 10, 

22. 

Den sociala differentiering och könssegregering som bland annat anses komma till 

uttryck i gravens placering och arbetsfördelningen mellan kvinna och man189 syntes också i 

kyrkokonsten och styrde vem som avbildades i kyrkorummet och hur.  

Inne i kyrkan påträffas barn från samhällsgrupper som hade ekonomisk och politisk 

makt. De ”kom in” i kyrkokonstens motivvärld, via olika media vid olika tidpunkter. De 

”vanliga” människorna inträdde i kyrkokonsten efter den samhälliga stagnation som blev 

resultatet av pestepidemierna. Tidpunkten för detta ”inträde” ha en koppling med 

renässansens spridning i Europa, dess fokus på individen och när det sociala skikt barnen 

tillhörde fick större inflytande i samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 23. Den heliga familjen, framställda som borgare, med lekfulla barn. Detalj av altarskåp från Nørre 
Broby, Odense stift.   

 

Borgarbarn blev exempelvis indirekt synliga i altarskåpens figurer då bibliska 

personer ofta avbildades iklädda dåtidens borgarkläder, fig. 4, 5, 7, 10, 17, 18 och 23 och 

genom de epitafier som det blev på modet att låta sätta upp i kyrkan. 

                                                 
187 Ahlstedt-Yrlid, I. 2004: 475. 
188 Ahlstedt-Yrlid, I. 2004: 475. 
189 Myrdal, J. 2004: 239; Söderberg, J. 1996: 56. 
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På minnestavlorna möter vi verkliga barn i den bemärkelsen att de var personer som 

existerat ungefär samtidigt med avbildningarnas tillkomst. Epitafierna visar ett inordnande av 

individen beroende på biologiskt kön och ålder, se fig. 4 och 5. Det var av allt att döma viktigt 

om barnet var av kvinnligt eller manligt kön och i vilken ordning det kom i syskonskaran, att 

äldre avlidna syskon placerades ”rätt” i barnleden men kanske mindre till storlek trots att de 

var döda, se fig. 5. Fadern och modern var placerade i bildens centrum, flickorna och pojkarna 

på respektive sida om föräldrarna med äldsta flickan närmst modern och motsvarande för 

pojkarna. Övriga syskon tycks sedan följa i åldersordning utåt bildens ram. Levnadsår och 

kanske estetiska krav tycks ha varit viktigare än faktisk längd, fig. 5. 

De vuxenlika barnframställningar som kan ses, speciellt i de tidiga konstverken, hade 

troligen inte med den allmänna synen på barn att göra utan speglade en religiös uppfattning av 

Jesus som kung. De vuxenlikt, uppklädda barnen på epitafierna och gravmonumenten var 

avsedda att visa upp familjens och barnets status och samhällsrang fig. 4, 7, 9 och 10. Det 

finns en likhet med dagens besök hos porträttfotografen, med personerna uppklädda i 

arrangerade bilder. 

Ett annat exempel på ålderns betydelse i utformandet av barnets genus är att småbarn 

visades i lekfullare sammanhang medan äldre barn avbildades som utförande eller inlärande 

de sociala förpliktelser som ingick i deras samhällsgrupps liv, fig. 11-13, 16, 17. 

Konsten i kyrkan hade flera funktioner, av vilka en del säkert var medvetna, ett 

vidmakthållande av den sociala ordningen och ett krav på identifikation190. En naturlig följd 

blev att de även fungerade i samhället som det vi idag kallar genusskapande.  

Avbildningarna ger liksom gravmaterialet de intrycken att ålder, köns- och 

socialgruppstillhörighet var starka genusskapande faktorer. Epitafier och gravmaterial ger en 

inblick i barnens livssituation och bilderna låter oss ana hur vanligt det var att ett litet barn 

dog, fig. 4, 7 och 10.  

Vilken syn på barnen går att utläsa ur materialet? 
Barnen uppfattades som fullvärdiga samhällsmedlemmar. De levde i ett stratifierat 

samhälle där en uppdelning efter kön, socialgruppstillhörighet och ålder blir märkbar i både 

gravmateriel och kyrkokonst. Barnen blev som grupp inte förfördelade vid begravningar utan 

hellre tvärtom. De kunde få lika ”fina” kistor och gravplatser som vuxna personer allt efter 

familjens postion och ekonomiska tillgångar. Könssegregering på kyrkogården förekom även 

                                                 
190 Ahlstedt-Yrlid, I. 2004: 498. 
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ner på småbarnsnivå. Gravmaterialet berättar om hur sjuka och skadade barn vårdades191 och 

hur deras hälsa påverkats under uppväxten.192 Bevis på den omsorg och de känslorna som 

fanns för barnen belyses också genom mirakelberättelsernas uppteckningar. Där föräldrarnas 

vånda gjorde att de bad till helgonen för sina barns hälsa och liv.193 

Hur gammalt barnet var spelade roll i begravningssammanhang och hur de avbildades. Det 

fanns en medvetenhet om småbarnåldern, upp till ett par tre år. Det urskiljs i båda 

kategorierna, i gravskicket och i de mer lekbetonade framställningarna inom konsten, se 

fig. 18, 20, 23. Äldre barn syns tydligt på väg att socialiseras in i samhället i föräldrarnas 

fotspår. Tendensen att avbilda pojkarna i livfullare sammanhang var ett mönster som likaledes 

framträdde i mirakelberättelserna. De hade ganska säkert helt andra krav på sig när det gällde 

ansvar och arbete än barn i motsvarande ålder i norden. Samhällets krav på barnen i deras 

kommande roll som vuxen, inom en viss socialgrupp i samhället, visades fram i kyrkan. På 

alla områden skulle bilder och symboler synliggöra de samhälleliga sambanden och den 

enskilda personens plats.194 Religiösa uppfattningar om Jesus och andra karaktärer ur bibeln 

påverkade också hur barnen framställdes i den kyrkliga konsten. 

Sammanfattning 
Det möjligt att urskilja olika genus hos barn via gravmaterialet och de avbildningar som finns 

i kyrkokonsten. En del kriterier fungerar som analysredskap i båda grupperna som: biologiskt 

kön, ålder och samhällsrang. Andra, som gester och kläder, tillämpas bäst för konstmaterialet 

analyser utifrån barnets fysiska och psykiska hälsa att göra är lämpligast i behandling av 

gravmaterialet.  

Gravmaterialet uppvisar mångfalden och en mer nyanserad bild av barnen från alla 

samhällets skikt och åldrar. Några grupper syns enbart i gravarna och inte i bildmaterialet. Det 

gäller i första hand de barn som befann sig längst ner på den sociala skalan.  

Den bild som gravar och kyrkokonst ger av barnens position i samhället innehåller 

realiteter och eftersträvansvärda mål. Samhällets stratigrafiska uppbyggnad gällde även 

barnen, i livet och i döden. Att ”veta sin plats” tycks ha varit viktig och det förmedlades i 

kyrkokonsten och verkade styra vid gravläggningarna. Kyrkans roll som förmedlare av 

kristendomen och bibelns berättelser, bar med sig att personer av det manliga könet 

                                                 
191 Arcini, C. 2003: 110, 132. 
192 Alexandersen, v. & Iregren, E. 2000. 
193 Myrdal, J. 1994: 50. 
194 Grinder-Hansen, P. 1999: 265. 
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synliggjordes i större utsträckning i avbildningarna än personer av det kvinnliga. Därmed fick 

pojkarna fler möjligheter till identifikation. 

Småbarnsåldern var en tid för lek medan de äldre barnens aktiviteter blev alltmer 

fyllda av ansvar och lika de vuxnas ju äldre de blev. Flickor syntes i lugnare aktiviteter och 

situationer medan pojkarna återgavs i livligare rörelser och mer fysiskt handlande. De större 

barnen var resurser i det dagliga arbetet.  

Barnen behandlades inte sämre för att de var barn, det tycker jag båda 

materialkategorierna visar. Det intrycket stärks dessutom via skriftliga källor som 

mirakelberättelserna där både flickor och pojkar är i behov av hjälp.  

Lagar och normer reglerade det världsliga och religiösa livet men undantag kunde 

göras. Begravningar av odöpta barn är exempel på det, men på vilka grunder undantagen 

gjordes är svårt att säga.  
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