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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to analyse the pins from Bunge church, in order to investigate how what they 
can tell us about the burials inside the church. During the post medieval and early modern period pins 
were used to fasten the burial shrouds, and to stabilize the fabric on the inside of the coffin lids. Therefore 
these pins appear in grave contexts, and thus offer possibilities for interpretation of burials. The pins 
have been ordered according to the shape of the needlehead. A total of 697 pins have been analysed, 
amongst which four main pin types have been detected. The next step in the study was a chorological 
study where the pins positions were analysed in comparison to other finds such as craniums and coffin 
handles. Comparisons were also made with the placement of wall paintings, furnishings and the natural 
light intake in the church. The spatiality and dating of the pins have been used for the interpretation of the 
graves temporal and physical placement. 
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1. Inledning 

Om man kisar kan man se hela världen genom ett nålsöga, om än bit för bit. Detta tillvägagångssätt ser vi 
ofta inom arkeologin, hur vi via de små föremålen kan bilda oss en uppfattning. Vi utgår då från de mer 
specifika föremålen, och bygger upp en bild omkring världen som ursprungligen omgav tingen. Den här 
uppsatsen syftar däremot till att göra det motsatta; att analysera de vardagliga, till synes intetsägande fö-
remålen för att komplettera den bild som redan finns.  

 
Materialet som behandlas i uppsatsen kommer från Bunge kyrka. Under en utgrävning år 1971-1972 på-
träffades 784 knappnålar. I samma kulturlager som nålarna hittades mänskliga ben och kisthandtag, vilket 
bekräftar att gravläggning har skett i kyrkan. Då skelettmaterialet var omrört gjordes ingen tolkning angå-
ende gravarnas ålder eller placering. De knappnålar som hittades uppvisar däremot en tydlig koncentrat-
ion i långhusets norra halva, vilket indikerar på att omfattande aktivitet har skett i detta område. Dessa 
knappnålar kan tolkas som svepnålar. Eftersom att svepnålar under senmedeltid och nyare tid använts i 
det kristna gravskicket är det sannolikt att denna koncentration visar gravläggningarnas utbredning i kyr-
korummet. Målet med uppsatsen är att genom analys av knappnålarna ta reda på när och var begravning i 
kyrkan har skett, och varför detta varit så koncentrerat till långhusets norra halva. 

 
1.1 Bakgrund till Bunge kyrka 
Bunge kyrka står på nordöstra Gotland, och är en av Gotlands stora landskyrkor. När den byggdes ska den 
enligt uppgifter ha varit så stort tilltagen att den benämndes som “Norra Gotlands domkyrka” (Erlandsson 
& Eklund 1951:30). Kyrkan är byggd i gotisk stil, och dateras till 1300-tal. Detta med undantag för kyrk-
tornet, som dateras till 1200-tal. På platsen stod tidigare en romansk kyrka, vilken revs på 1200-talet. Den 
romanska kyrkans grundmurar ligger numera under den gotiska kyrkans golv (Gustavsson 2013).  

 
Kyrkan undersöktes arkeologiskt år 1971-1972. Utgrävningen leddes av Waldemar Falck och utfördes 
som en förundersökning till ett kommande restaureringsarbete. Under utgrävningen undersöktes torn-
kammaren och långhuset. Inmätningen skedde via rutnätssystem, där varje ruta motsvarade 1m². Det 
gjordes omfattande fynd av bl.a. mynt, pärlor och knappnålar, vilka registrerades konsekvent enligt rutsy-
stemet. I tornkammaren hittades fyra medeltida gravar. Även i långhuset hittades spår efter begravningar. 
Dels hittades fynd som kisthandtag och knappnålar, men det gick också att urskilja hur den romanska 
kyrkans grundmurar blivit skadad genom gravläggningar. Gravarna i långhuset bedömdes dock som om-
rörda, och det gjordes ingen direkt dokumentation kring det mänskliga skelettmaterialet som enligt Falck 
ska ha påträffats i kulturlagret. Det enda materialet som finns att tillgå angående de mänskliga kvarle-
vorna är en planskiss över 34 kraniers uppkomst enligt rutsystemet. 
 
Idag är Bunge kyrka en av de kyrkor som undersöks i det interdisciplinära projektet “Religion and Mo-
ney”. Detta projekt kombinerar historiska och materiella källor med ledande teorier för att få ny insikt i 
koncepten religion, valuta och etik i det medeltida samhället (Museum of Cultural History, 2014). 
 
1.2 Problemformulering 
Knappnålar har ofta förbisetts vid både utgrävningar och fyndhantering, eftersom att de kategoriseras som 
massmaterial. De har sällan analyserats ingående trots att de i många kyrkgrävningar utgör en majoritet 
av fyndmaterialet. De forskare som behandlat knappnålar fokuserar främst på deras konkreta använd-
ningsområde, och binder dem sällan mer än ytligt till det kristna gravskicket. Detta trots att svepning är en 
del av den globala kristna begravningsceremonin. 
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Fynd av benmaterial, gravgåvor, kistor etc. ligger vanligtvis till grund för tolkning och rekonstruktion av 
gravar. Benmaterialet kan dock lätt bli omrört vid t.ex. byggnadsarbeten i lokalen, och de kan medvetet 
flyttas vid återdeponeringar. I Bunge kyrka hittades 34 kranier, 784 knappnålar och fem kisthandtag un-
der utgrävningen år 1971-1972. Kranierna och kisthandtagen har dock inte hittats i samma rutor, vilket 
försvårar tolkningen av gravarna i kyrkan. Knappnålarna har inte bara hittats i stort antal, utan även i tyd-
liga koncentrationer. Då dessa kan bindas till gravläggningen kan knappnålarnas säregna spridningsmöns-
ter sannolikt påvisa var i kyrkan begravningarna har ägt rum. Då antalet kisthandtag är så pass få i förhål-
lande till antalet knappnålar och kranier skulle en datering av kisthandtagen endast kunna datera ett fåtal 
gravar. Nålmaterialet innehåller flera olika nåltyper, med typspecifika användningsperioder. Analys av de 
olika nåltypernas fördelning i kyrkorummet kan därmed visa vilka områden som har använts för grav-
läggning under olika perioder, och hur begravningarna har förändrats över tid.  

 
Fig.1. Knappnålarnas spridning i förhållande till kranierna och kisthandtagens placering.  
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen kommer att undersöka de knappnålar som påträffades i Bunge kyrka år 1971-1972. Syftet med 
undersökningen är att via detta material tolka gravläggningen som skett i kyrkan. Knappnålar har under 
senmedeltid och nyare tid använts i det kristna gravningsskicket, där de använts för att fästa svepningen 
kring den avlidne. I och med att de utgör en del av gravklädseln deponeras nålarna i samband med grav-
läggningen. I Bunge där skelettmaterialet är bristfälligt dokumenterat kan knappnålarnas placering och 
datering sannolikt generera en mer pålitlig bild av begravningspraktiken som skett i kyrkan. 

 
För att kunna besvara syftet kommer dessa frågeställningar behandlas i uppsatsen: 

• Vilka typer av knappnålar har hittats i kyrkan? 
• När har knappnålarna brukats? 
• Var i kyrkorummet förekommer knappnålarna? 
• Hur förhåller sig knappnålarna rumsligt till kyrkans väggmålningar, ljusförhållanden och inventa-

rier? 
• Vad betyder knappnålarnas spridningsmönster? 
• Vad kan knappnålarna berätta om begravningspraktiken i Bunge kyrka? 
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1.4 Att tolka via föremål 
Anders Högberg har i sin bok Artefakter, arkeologiska ting (2000), behandlat begreppet föremål och dis-
kuterat kring hur föremål kan och bör tolkas. Han talar om föremål som en central del av människors liv, 
då de skapar oss en omgivning att identifiera oss med. Ett återkommande tema är förhållandet mellan 
föremålens funktion och betydelse. Föremåls funktion och betydelse är sällan densamma för två personer, 
eftersom att dessa bygger på personliga förkunskaper och erfarenheter. I vissa fall är det en gemenskap av 
normer och värderingar som ger föremålet sin funktion, så som den kristna gemenskapen gett korset en 
betydelse/mening. Föremålets betydelse baseras alltså på sociala relationer mellan föremål och användare. 
Föremålet representerar de normer och värderingar som användaren följt, och därmed kan man komma 
närmre den samtida samhällsgemenskapen via föremålsstudier (Högberg 2000:12f). 

 
Även Elisabet Regner (2005) har i sin avhandling Den reformerade världen: monastisk och materiell 
kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid diskuterat den materiella kulturens roll i tolkningen. 
Hennes undersökning berör Alvastra kloster, där hon studerar föremål som hittats i klosterkontext. Hon 
anser att de föremål vi finner i gravkontext speglar den sociala strukturen. Man bör därför utgå från grav-
platsen och kyrkbyggnader som ett hierarkiskt uppdelat rum som styrs av de kristna värderingarna. Hon 
menar att det är viktigt att analysera fyndspridningsmönster, då dessa speglar olika typer av handlingar i 
rummet. Därmed kan man genom föremålen få en förståelse av platsen som ett socialt rum (Regner 
2005:172). 
 
Roberta Gilchrist behandlar medeltidsarkeologi på ett speciellt sätt i sin bok The medieval Life: archaeo-
logy and the life course (2012) där hon använder sig av historiska texter, etnologiska källor, arkeologiska 
undersökningar och artefakter i kombination med sociologi för att rekonstruera den medeltida världsupp-
fattningen. Likt Högberg (2000) diskuterar hon förhållandet mellan föremålens funktion och betydelse, 
och hur föremålsstudier kan visa på den upplevda vardagen. Hon hävdar att föremål har flera dimension-
er, och fokuserar mycket på den rituella. Gilchrist menar att den materiella kulturen många gånger är ett 
förkroppsligande av den rituella praktiken. Genom att uppmärksamma föremålens rituella betydelse kan 
vi komma närmre de rituella handlingarna (Gilchrist 2012:10ff). 
 
Denna uppsats är skriven utifrån ett materialitetsperspektiv, och dess teoretiska utgångspunkt är att före-
mål har mer än en praktisk funktion. Utöver den uppenbara funktionen hos knappnålar; att fästa och hålla 
samman material som tyg eller papper, har nålarnas användare gett föremålet mer än en betydelse. 
Knappnålar hade ofta snarlikt utseende oavsett funktionsområde, men för de som använde nålarna fick de 
trots detta olika betydelser beroende på sammanhangen. En svepnål, en knappnål som använts vid svep-
ningen av avlidna, sågs sannolikt på ett annat sätt än en liknande knappnål som fäste den levandes kläd-
nad. Eller kanske var det tvärtom, att man ville överföra det vardagliga föremålet även i graven för att 
placera den avlidne i en familjär kontext. Oavsett finns det olika betydelser av föremål beroende på vem 
som brukar dem och i vilken kontext. Uppsatsen behandlar enklare, raka knappnålar som saknar direkt 
symbolik i utformningen. Det finns inga ornament på nålarna som kan visa på exempelvis religiös tillhö-
righet eller lokal identitet. Men då nålarna med största sannolikhet har varit del av svepningsritualen, och 
därmed blev deponerade i samband med gravläggning, kan nålarnas spridningsmönster även representera 
gravarnas placeringar. Via studier av detta mönster är det möjligt att bilda sig en uppfattning om den sam-
tida uppfattningen av kyrkrummet. För att förstå anledningen till gravarnas placering är det viktigt att 
man analyserar den rumsliga kontexten. Utöver den fysiska placeringen kommer författaren att dra paral-
leller till inventarier i området, väggmålningar och aspekter av arkitekturen så som fönstrens placering. 
Den rumsliga kontexten kan visa på ett samband mellan funktion och symbolisk betydelse. Gravarnas 
placering och rummets användning har med största sannolikhet definierats efter hur den religiösa ladd-
ningen ansetts vara fördelad i de olika delarna av kyrkan. 
 
En typologisering av knappnålarna, med syfte att dela in dem efter typ och användningsperiod, är vikti-
gare än en direkt funktionsindelning. En seriation av knappnålarna, där de olika nåltyperna ordnas efter de 
typspecifika användningsperioderna, kan visa på nålarnas användning över tid. De olika nåltyperna har 
skiftande spridningsmönster, och kan visa på vilka delar av kyrkorummet som har uppmärksammats un-
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der de olika perioderna. En funktionsindelning, som skulle kunna avgöra om knappnålarna använts för 
svepning, dokumentationshantering eller klädesdetaljer är intressant, men oavsett funktion kan knappnå-
larnas spridningsmönster visa på var aktiviteterna har varit som mest omfattande i kyrkan. En direkt 
funktionsindelning är inte heller möjlig då fullständig dokumentation från utgrävningen saknas, och då 
fynden endast är registrerade per ruta, inte i förhållande till anläggningar/kontexter. Det går dock att teo-
retisera kring deras funktion, och författaren kommer att värdera teorier kring funktion efter sannolikhet. 

 
1.5 Källmaterial 
Uppsatsen behandlar 697 av de knappnålar som hittades under utgrävningen år 1971-1972. För att utföra 
rumsliga analyser kommer författaren utgå från det aktuella kyrkorummet, samt de ritningar och digitala 
rekonstruktioner som finns av Bunge kyrka. Grunddatan som har använts vid analyser och illustrationer i 
GIS är framtagen av Christoph Kilger (2015). Historiska källor kommer användas för uppgifter om hur 
kyrkan sett ut och förändrats över tid. 

1.5.1 Definition av begreppet svepnål 
Med begreppet svepnål menas en knappnål som används till svepning. Svepnålar används för att fästa det 
tyg eller de kläder som den avlidne sveps och gravläggs i. Svepnålar används också för att fästa och stabi-
lisera tyget på gravkistornas innerlock. En svepnål är en rak nål, oftast tillverkad av kopparlegering. Utse-
endemässigt skiljer de sig inte från knappnålar med andra funktionsområden, och knappnålar kan därför 
typologiseras oberoende av funktionsområde.  

 
Problematiken som finns med begreppet svepnål är att en värdering eller tolkning appliceras direkt på 
benämningen. Begreppet svepnål bör endast användas för knappnålar funna i fastställda gravkontexter, 
där knappnålarnas funktion som svepnålar är tydlig.  När det inte finns någon klar funktionsindelning av 
de berörda nålarna, som vid jämförelsestudier med andra forskares material eller då nålmaterialet diskute-
ras generellt kommer författaren att använda begreppet “knappnål”. 
  
1.6 Metod 
Denna uppsats bygger på en kvantivativ, rumslig studie av knappnålarna från Bunge kyrka. Uppsatsen 
behandlar 697 av de knappnålar som har registrerats som svepnålar. I originaldokumentationen har nålar-
na blivit registrerade efter fyndruta, och samtliga nålar hittade i samma ruta har därmed samma fynd-
nummer. I Undersökningen kommer knappnålarna att behandlas och listas efter ruttillhörighet och respek-
tive nåltyp. Författaren kommer att använda sig av seriation och analysera nålarnas typologi över tid och 
rum. 
 
Knappnålarna analyseras genom okulära studier och kategoriseras efter nålhuvudets utformning, utifrån 
Chris Caples typologi. I sin bok Objects: Reluctant witnesses (2006) behandlar Caple tre nåltyper; A-C, 
vilka också förekommer i materialet från Bunge. Han har kommit fram till en relativ kronologi för nålarna 
utifrån fallstudier av daterade kontexter. Denna kronologi kommer att ligga till grund för seriationen av 
nålarna, där de olika typerna kommer studeras over tid. Caple behandlar inte nålar av typ D, vilka använ-
des under 1800-tal och framåt. Uppgifter om de moderna nålarna har hämtats från Mary Beaudrys bok 
Findings: The material culture of sewing and needlework (2006). Även korologiska analyser kommer att 
genomföras, då ett syfte är att studera nålarnas spridningsmönster. Knappnålarnas spridning kommer 
studeras generellt och typspecifikt, i förhållande till kyrkorummet. Varje nåltyp kommer att analyseras 
och redovisas för sig, för att sedan sammanställas i en generell spridningskarta över samtliga nåltyper.  
 
1.7 Avgränsning och källkritik 
Då materialet är så omfattande kommer nålarna att analyseras typvis och inte behandlas individuellt. Nå-
larnas längd kommer inte behandlas ingående då Caples (2006) typologi inte är baserad på längd, och 
författaren inte kan dra några slutsatser utifrån längden. Författaren har inte inkluderat synålar eller virade 
trådar, som också förekommer i materialet. Detta då dessa inte kan knytas till gravskicket på samma sätt 
som övriga knappnålar. Delar av kyrkan, så som tornet, grävdes under tidspress, och det är inte säkert att 
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man undersökte hela kulturlagren i långhuset. Det saknas även uppgifter om huruvida benmaterialet till-
varatagits och undersökts. Då dokumentationsmaterialet verkar vara ofullständigt påverkar detta analys- 
och tolkningsmöjligheterna.  
 
Tre lager registrerades i långhuset under utgrävningen, varav samtliga knappnålar är funna i lager ett, med 
undantag för en nål som hittades i lager två och 50 nålar som registrerades som lösfynd. Det finns endast 
ett fåtal, översiktliga dokumenterade stratigrafiska observationer gjorda i långhuset, där stratigrafin fast-
ställts som omrörd. Därmed bör stratigrafiska förhållanden inte analyseras via detta material. Kulturlagren 
har med stor sannolikhet påverkats av byggnadsarbeten i området, så som omläggning av golvet. Trots att 
materialet kan ha flyttats vertikalt verkar fyndmaterialet inte ha flyttats horisontellt. Detta då fynd av pär-
lor, mynt och nålar fortfarande uppvisar tydliga koncentrationer och spridningsmönster (Andersson 
2014). De olika fyndtyperna uppvisar till viss del samma mönster, vilket indikerar på att materialet inte 
har flyttats i sidled. Detta syns tydligt i de fyndtomma områdena, så som ruta 28 (se fig.17). Detta trots att 
de närliggande rutorna uppvisar stora koncentrationer av både mynt och knappnålar. Om fyndmaterialet 
förflyttats i sidled bör materialet ha rörts om, och koncentrationer och fyndtomma områden skulle inte 
förefalla lika tydliga. 
 
Nålarna är inte registrerade med hänsyn till arkeologiska kontexter och anläggningar, utan via ett rutnäts-
system där varje ruta motsvarar 1m². Detta resulterar i att det blir svårare att spåra konstruktioner och 
föremål som är mindre än en kvadratmeter. Även tolkningen av spridningsmönstren begränsas av inmät-
ningssystemet. Det går endast att grovt urskilja var nålarna har hittats, och koncentrationerna som ur-
sprungligen legat mellan två rutor kan inte längre urskiljas lika tydligt. Det går inte heller att få en upp-
fattning om hur nålarna har hittats i förhållande till varandra, och därmed fastställa koncentrationernas 
verkliga omfattning. Författaren hävdar dock att det fortfarande går att spåra och tala om generella kon-
centrationer och spridningsmönster i kyrkan, vilket fyndkategorier som pärlor, mynt och knappnålar upp-
visar (Andersson 2014; Kilger 2015). Utifrån knappnålarna går det alltså inte att avgränsa individuella 
deponeringar/gravläggningar, utan snarare området där dessa handlingar har utförts.  
 
Typseriation av nålarna ger ingen exakt kronologi, utan snarare en fingeranvisning om nålarnas använd-
ningsperioder, och inte dateringen för tillfället då knappnålarna deponerats. Materialkategorin är ännu för 
lite utforskad för att omfattande jämförelsestudier ska vara möjliga. Det bör också tilläggas att författaren 
inte har haft tillgång till allt dokumentationsmaterial från utgrävningen, vilket kan påverka tolkningsutfal-
let.  
 
50 av knappnålarna registrerades som lösfynd, och de kommer därför inte att behandlas i uppsatsen då 
dessa inte har någon känd placering. Utöver detta var 37 knappnålar för fragmenterade för att kunna typ-
bestämmas, och därav kommer uppsatsen endast behandla 697 av de 784 knappnålar som hittades i 
Bunge. 
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2. Introduktion till knappnålar 

Knappnålar är raka nålar, ofta tillverkade av kopparlegering. I nålmaterialen ser vi stora skillnader i både 
längd och diameter, även från samtida nålar, och det verkar därmed saknas någon riktig standardisering. 
Detta trots att det är ett material som tillverkades i stora kvantiteter (Beaudry 2006:16ff.). 
 
Knappnålarna hade ett brett användningsområde. Dels var de en viktig del av det kvinnliga modet. Detta 
ser vi via de målningar av kvinnor med nålfästa huvudbonader, samt via historiska kvitton som visar hur 
förmögna kvinnor beställt nålar i stora kvaniteter till sina klädnader (Caple 2006:136f). De kunde också 
användas i dokumenthantering, där de användes för att fästa papper, likt moderna gem. 

 
Fig.2. En förstorad bild av ett porträtt av en dam med nålar i håret, målad ca 1410. Konstnär okänd (National Gal-
lery of Art). 

Under senmedeltid och nyare tid användes knappnålar också inom det kristna gravskicket. Knappnålar 
med denna funktion benämns som svepnålar. När en individ avlidit blev kroppen tvättad och omhänderta-
gen, för att sedan bli svept i tyg, begravningskläder eller bara övertäckt med ett lakan (Heilen 2012:195). 
Svepnålarna användes sedan för att fästa det svepta tyget (Charles et al. 1995:45). Nålarna har också an-
vänts som utsmyckning av kistbegravningar under 1600- och 1700-tal. Detta då insidan av kistorna ofta 
var klädda med tyg, och nålarna användes då för att stabilisera och vecka stoffet (Jonsson 2003:20). 

 
 2.1 Tidigare forskning om knappnålar 
Knappnålar är en förhållandevis outforskad materialkategori. Detta då de många gånger medvetet katego-
riseras som massmaterial och därmed sållas bort från fyndmaterialet (Gilchrist 2012:210). 
I en artikel om utvecklingen av grävmetoder i kyrkgrävningar påvisar Vesa Alén (2001) hur knappnålar 
har kommit att bli den största föremålskategorin sedan nya gräv- och dokumentationsmetoder infördes. 
Hon diskuterar även hur den ökade kvantiteten av knappnålar i dokumentationen inte har bidragit med 
mer information om materialtypen (Alén 2001:17ff). 
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Birgitte Bruun Jørgensen (1977) gjorde i och med utgrävningen av Söndersted kyrka en analys på de 151 
knappnålar hittades i kyrkan. Hon fokuserade på nålarnas storlek, och typologiserade dem därefter bero-
ende på längd. Via laboratorieanalyser kunde man datera lagren i vilka nålarna hittats i, och fick fram en 
ungefärlig datering till ca 1500-1625. Hon kom dock inte fram till någon specifik datering för de olika 
nåltyperna, utan kunde enbart dra slutsatsen att de antagligen existerat samtidigt, eller överlappat varandra 
(Jørgensen 1977:83f). 
 
Chris Caple (2006) har typologiserat och ingående analyserat knappnålar från perioden 1400-1700 e.Kr.. 
Hans tillvägagångssätt skiljer sig till stor del från Jørgensen, då hans indelning är baserad på nålhuvude-
nas utformning och tillverkningsmetod. Nålhuvudenas utformning har analyserats via okulära studier, där 
nålarna också studerats i tvärsnitt. Fastställningen av knappnålarnas tillverkningsmetod har skett via 
EDXRF-, SEM- och metallografiska analyser. Caple har utformat tre nåltyper och benämnt dessa som typ 
A, B och C. Utöver detta redogörs nålarnas användningsområden och roll som handelsvara. Caple har 
typologiserat nålar från daterade kontexter i Moulsham St. i Chelmsford, Exeter och Whitefriars Church i 
Coventry. Utifrån dessa resultat har han fastställt ungefärliga användningsperioder för de olika nåltyperna 
(Caple 2006:128ff). 
 
Även Mary Beaudry behandlar nålar i sin bok Findings: The material culture of sewing and needlework. 
Hon behandlar flertalet nåltyper, och beskriver skillnader och likheter mellan bl.a. synålar och svepnålar. 
Hon delar in nålarna främst efter funktion, men även efter utseende och dateringar baserade på R.F. Tyle-
cots undersökningar. Hon grupperar alla raka nålar av kopparlegering under samma övergripande klassi-
ficering, vilken hon kallar “straight pins” och diskuterar de utseendemässiga förändringarna över tid. 
Beaudry talar bl.a. om de olika kontexterna nålarna uppkommer i, och svårigheten att datera dem. Hon 
anser det vara i princip omöjligt att datera individuella nålar efter utseende, då variationerna i hantverk är 
för stora. Hon anser det dock klart möjligt att skilja äldre nålar från yngre. Likt Caple (2006) framhåller 
Beaudry att nålarna under 1700-tal ändrar utseende och går till att få mer koniska huvuden istället för 
trådbundna. Den största avvikelsen i nålarnas utseende ser vi sedan under tidigt 1800-tal, då nålarna bör-
jar få samma utseende som de moderna (Beaudry 2006:20ff). 
 
I en genomgång av de medeltida dräktaccessoarerna funna i Skottland behandlar Adrian Cox (1996) 
knappnålar som en del av klädnaden. Han associerar dock inte de vanliga knappnålarna med vardagsklä-
der, utan knyter dem direkt till gravläggning. Han framhåller att funktionen för dessa nålar var att fästa 
svepningen eller att stabilisera tyget/stoppningen i kistorna (Cox 1996:57). 
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3. Typologisk analys  

I fyndmaterialet från Bunge kyrka finns 784 knappnålar. 87 av dessa har endera hittats som lösfynd eller 
varit för fragmenterade för att typbestämmas, och dessa kommer inte behandlas i studien. Samtliga nålar 
är tillverkade i kopparlegering. I materialet är fyra huvudtyper av knappnålar framträdande. Utöver dessa 
fyra typer finns enskilda variationer som inte kommer behandlas ingående, och dessa nålar har kategorise-
rats som “övriga nåltyper”. Synålar och virade trådar som förekommer i materialet kommer inte heller 
studeras i denna uppsats. Nålarna är indelade efter nålhuvudets utformning, varav typ A-C är baserade 
Caples (2006) typologi. Typ D är skapad av författaren, och baseras på uppgifter från Beaudry (2006) och 
författarens egna observationer. Nålarnas kronologiska användningsperioder är baserade på resultaten av 
Caples (2006) forskning.  

 
Knappnålarna dokumenterades ovanligt noggrant av Ragnar Engeström som medverkade under utgräv-
ningen år 1971-1972. Han gjorde en planskiss över nålarnas förekomst i långhuset, på samma sätt som 
kraniernas placering dokumenterades. Denna planskiss publicerades dock aldrig och behandlar inte samt-
liga nålar i fyndmaterialet. 
 

 
Fig.3. Spridningskarta över knappnålarna, ritad av Ragnar Engeström år 1972 
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3.1 Typ A 

 
Fig.4. Knappnål av typ A. 

Knappnålar av typ A tillhör de äldsta nålarna. Tråddragningen är mycket tydlig på dessa nålar, och man 
ser tydligt hur trådarna överlappar varandra. I tvärsnitt tenderar dessa huvuden att bli rektangulära. I 
materialet förekommer det en nål där tråddragningen uppluckrats, och nålar av typ A förefaller inte lika 
kompakta som de av yngre typerna.  
 

 
Fig.5. En A-nål där tråden inte hållits samman. 

Martin Biddle och Katherine Barclay (1990:560) hävdar att tråddragna nålar kan spåras tillbaka till 1300-
tal, via Pinner’s guild i York. Resultaten av Caples studier visar dock på att nålar av A-typ främst före-
kommer i 1400-talskontexter, men är vanligt förekommande fram till ca 1550. De förekommer även i 
något senare kontexter, dock i mycket mindre antal. De tillverkas genom att två trådar av vajer lindas och 
sätts fast på nålskaftets översta del, genom smältning eller med bindemedel (Caple 2006:129). 

 
I Bunge kyrka förekommer 128 A-nålar. Nålarna förekommer i varierande längd, där den kortaste är 
2,0cm, och den längsta är 6,6 cm.  

 
3.2 Typ B  

 
Fig.6. Knappnål av typ B. 

Knappnålar av typ B börjar framträda under 1500-tal. Utseendemässigt är dessa nålhuvuden rundare till 
formen än de A-nålarna. Detta då trådarna pressats hårdare mot varandra, och därmed ger ett mer sam-
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manhållet utseende. Man ser dock tydligt var trådarna har applicerats genom de sänkor som finns i ytan, 
vilka bildar en spiralform.  

 
Dessa tillverkas genom att två trådar av vajer korrugeras och fästs på nålskaftet. Nålhuvudena fästs på 
samma sätt som A-nålarna, genom smältning eller med hjälp av bindemedel (Caple 2006:129). Knappnå-
lar tillverkade mellan 1550 fram till 1700-tal skiljer sig enligt Beaudry väldigt lite utseendemässigt, och 
denna nåltyp får därmed en lång användningsperiod (Beaudry 2006:21). Enligt Caples fallstudie baserat 
på materialet i Moulsham St. i Chelmsford förekommer dessa nålar i daterade kontexter fram till ca 1670 
(Caple 2006:129).  
 
I kyrkan förekommer 512 nålar av B-typ, vilket utgör 65 % av det sammanlagda antalet knappnålar. Nålar 
av denna typ förekommer i längderna 1,9 cm till 5,6cm.  

 
3.3 Typ C 

 
Fig.7. Knappnål av typ C. 

Denna typ av knappnålar börjar dominera under 1700-tal. Utseendemässigt är nålhuvudet väldigt runt, 
och kan ibland uppvisa en fog där de två delarna sammanfogats. De tillverkas genom att två trådar blir tätt 
korrugerade och fastlödade på nålskaftet, så att de bildar ett sfäriskt huvud (Caple 2006:129).  

 
Antalet C-nålar uppgår endast till 41st. Nålarna av C-typ förekommer i längderna 2,1cm till 7,4 cm. 

 
I Glanshammars kyrka har en individ funnits svept i tyg, med 10 svepnålar i graven. I samma gravkam-
mare hittades kisthandtag i 1600- 1700-talstyp. I utgrävningens fyndlista har det beskrivits att samtliga 
nålar har “klotformat nålhuvud”. I rapporten finns en bild på en av dessa nålar, vilken ser ut att vara en 
nål av C-typ (Edlund 2006:11). Förutsatt att nålarna från Glanshammar är av C-typ konfirmerar dessa 
fynd att nålar av denna typ har använts under 1700-tal även i Sverige, och eventuellt förekommit redan 
under 1600-tal. 

 
3.4 Typ D 

 
Fig.8. Knappnål av typ D. 

Nålar av typ D har ett mycket modernt utseende, där nålhuvudet är tätt sammanfogat på nålskaftet. Nål-
huvudet är halvcirkelformat och väldigt platt. I förhållande till skaftet är huvudet mycket mindre än de av 
A-C-typ. Av utseendet att döma, i jämförelse med dagens knappnålar, och Beaudrys (2006) beskrivningar 
uppkommer denna typ sannolikt under tidigt 1800-tal.  

 
Att tala om D-nålarna i Bungematerialet som svepnålar kan vara något missvisande, dels med hänsyn av 
det ringa antalet, då endast 10 nålar hittades i kyrkan. Men rent generellt bör denna nåltyp inte ha använts 
i svepningssammanhang, då ett förbud mot gravläggning i kyrkans lokaler lagstiftades år 1815 (Kultur-
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arvsportalen). Generellt sett bör gravläggningen i kyrkor ha upphört vid denna tidpunkt, vilket skulle ge 
nålarna av typ D en väldigt kort användningsperiod som svepnålar. 

 
Nålar av D-typ förekommer i längderna 2,2 cm till 3,6 cm. 
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4. Rumslig analys 

 
Knappnålarnas spridning analyseras generellt och typspecifikt. Inledningsvis analyseras och redovisas 
varje nåltyp separat. Förhållandet mellan de olika nåltyperna, inventarier, väggmålningar, ljusinsläpp och 
andra materialtyper så som kranier, behandlas avslutningsvis. Detta för att se hur de eventuella gravarna 
förhåller sig till dessa komponenter i kyrkrummet och för att se om platsen för begravning har förändrats 
över tid. Denna analys sker med GIS som huvudverktyg.  
 
4.1. Kyrkorummet och dess olika zoner 
Arkitekturen av en medeltida kyrka består av sakristia, kor, långhus och tornkammare med tillhörande 
torn. Analysen fokuserar på långhuset, och för att förtydliga och underlätta läsarens orientering och ana-
lysen har författaren delat in långhuset i olika zoner.  

 

 
Fig.9. Illustration av författarens olika zonindelningarna av kyrkan. 

Långhuset delas upp i en sydlig och en nordlig halva. Eftersom knappnålarna är koncentrerade till den 
norra halvan delas området in i en nordöstlig och en nordvästlig del. Den norra halvan innefattar ruta 1-
96. Den södra halvan sträcker sig över rutorna 97-192. Rutorna 193-207 hör till tornkammaren.  

4.1.1. Fönstrens placering: 
Bakom högaltaret finns tre stora fönster som släpper in ljus över koret. På den södra väggen av koret finns 
ytterligare ett fönster, som lyser upp koret från söder. På långhusets södra vägg finns två fönster som 
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sprider ljus över den norra halvan. Långsidans norra vägg saknar fönster, vilket gör att den södra halvan 
blir relativt dunkel. Dörren i tornkammaren har ett litet fönster, och därmed får även tornkammaren lite 
ljusinsläpp. 

 
Fig.10. Modell över ljusinsläppet i Bunge kyrka. Modellen är baserad på observationer av det naturliga ljusinsläppet 
i kyrkan [2015-04-24 kl. 14:30]. 

4.1.3 Inventarier och väggmålningar: 
Kyrkan har ursprungligen haft två sidoaltare, ett i långhusets nordöstra hörna och ett i syd. Det södra alta-
ret är kvar på ursprunglig plats, medan det norra altaret förstördes år 1857 under en restaurering (Erlands-
son & Eklund 1951:30). Det norra altarets placering bör ha varit motsvarande det södra, vilket innebär att 
det ursprungligen stått i ruta 15-16 och 31-32. På den norra väggen som gränsar mot ruta 15-16 finns 
oregelbundenheter i putsen som indikerar på att sidoaltaret har varit placerat här. 
 
Idag består kyrkbänkarna av två rader, vilka är placerade mot väggen i långhusets södra respektive norra 
halva. Enligt Erlandssons (1917) uppgifter ska en förändring av bänkraderna ha skett på 1850-talet, i 
samband med tidigare nämnda restaurering av kyrkan. Innan restaureringen ska bänkraderna ha stått i 
långhusets mitt, där de lämnat norr- och sydsida öppna.  
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Fig.11. Rekonstruktion av de tidigare bänkradernas placering och förhållande till fynden av knappnålar, kranier och 
kisthandtag. 

Om man ser till knappnålarna och kraniernas spridning kan man sannolikt få en uppfattning om var de 
tidigare bänkraderna har varit placerade. Kranierna i ruta 55 och 57-62 ligger på en väldigt rak linje. 
Dessa kan möjligen ha grävts upp och återbegravts i samband med restaureringen. De har sannolikt place-
rats i närheten av sitt primära läge, då de sammanfaller med knappnålarnas koncentration i den nordöstra 
delen. Då stora mängder knappnålar av typ A-B återfinns i ruta 60 verkar bänkarna inte ha täckt denna 
ruta under 1400- till 1700-tal. Därmed bör bänkarna inte ha sträckt sig längre än ruta 68-78 mot norr. 
Erlandsson ger inga ingående uppgifter om var bänkraderna varit placerade, och en mer tillförlitlig rekon-
struktion är svår att göra.  
 
Väggarna i koret och långhuset täcks av stora väggmålningar. Längs den norra väggen finns den största 
sammanhängande målningen, som har tre huvudmotiv. I målningens mitt finns en väl avgränsad scen som 
visar den plågade Kristus och passionsredskapen. De andra huvudmotiven visar Frälsaren på korset om-
given av de sörjande kvinnorna, och Kristi Nedtagande från Korset. Mellan dessa huvudtavlor finns fyra 
helgonbilder. 
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Fig.12. Huvudmotivens placering i förhållande till rutsystemet och det naturliga ljusinsläppet. 

Motivet av Kristi korsfästelse är placerad över ruta 3 och 4. Tavlan som föreställer Gregorius mässa med 
Arma Christi-motivet är centrerad mellan kyrkans två mittpelare, och sträcker sig över rutorma 7-9 och en 
bit in på ruta 10. Det östligaste av de tre motiven föreställer Kristi Nedtagande från Korset, och är målad 
över rutorna 12-14. 

 
Om man analyserar målningarnas placering i förhållande till fönstren märker man att målningarna av 
Arma Christi och Kristi Nedtagande från Korset är målade på motsvarande område på väggen som fönst-
rens placering. Dessa ligger alltså mitt i det naturliga ljusinsläppet. 
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4.2 Spridning Typ A 

 
Fig.13. Spridningskarta över typ A. Observera att punkterna som representerar knappnålarna är slumpvist genere-
rade i GIS. Punkternas positioner är baserade på nålantal och ruttillhörighet. 
 

128 knappnålar av A-typ hittas i kyrkan. 126 av dessa nålar är placerade i den norra halvan,och 110 nålar 
är koncentrerade till den nordöstra delen. Ruta 60 är mest fyndtät och innehåller 17 nålar av A-typ. De 
närliggande rutorna innehåller också stora koncentrationer av nålar. I den nordvästra delen återfinns 16 
nålar. I ruta 3 förekommer utöver en A-nål ett kisthandtag. 
 
Endast 2 knappnålar av A-typ återfinns i långhusets södra halva. Dessa är placerade långt ifrån varandra, i 
rutor som inte innehåller andra fynd av nålar. Dessa 2 knappnålar tillhör sannolikt inte gravkontexter, 
utan har tappats under andra omständigheter. Koncentrationen i den nordöstra delen kan sannolikt mar-
kera de tidigaste gravläggningarna i kyrkan. Under förutsättningen att denna tolkning är korrekt indikerar 
spridningsmönstret att gravläggningen av svepta individer var koncentrerad till den nordöstra delen under 
perioden 1400-1550.  
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4.3 Spridning Typ B 

 
Fig.14.Spridningskarta över typ B. Observera att punkterna som representerar knappnålarna är slumpvist genererade 
i GIS. Punkternas positioner är baserade på nålantal och ruttillhörighet. 

I kyrkans långhus förekommer 512 knappnålar av typ B. Av dessa hittas 487 i långhusets norra halva. 126 
nålar av B-typ ligger i kyrkans nordvästra del. I den nordvästra delen finns en koncentration i ruta 37, 
vilken innehåller sammanlagt 31 knappnålar. I den nordöstra delen återfinns 361 nålar. Den största kon-
centrationen i denna del ses i ruta 12, där 47 nålar förekommer. Ruta 25, som ligger vid gränsen mellan 
de nordvästra och nordöstra delarna innehåller 30 nålar.  
 
25 nålar av typ B har hittats i långhusets södra halva. Ruta 88 och 104 innehåller utöver nålar även fynd 
av kisthandtag. Övriga nålar i den södra halvan förekommer spridda och i små antal. Att dessa skulle 
representera begravningar förefaller mindre sannolikt. Om dessa skulle ha använts som svepnålar borde 
de förekomma i större antal, och i tydligare koncentrationer. Dessa nålars placering sammanfaller inte 
heller med koncentrationerna av andra nåltyper.  
 
De koncentrationer som A-nålarna uppvisar i den nordöstra delen är tydliga även bland B-nålarna. Detta 
kan sannolikt indikera på att samma områden i den nordöstra delen har använts för gravläggning även 
under 1500-1700-tal. Efter 1500-tal verkar gravläggningen ha blivit mer intensiv, och nya koncentrationer 
av nålar har tillkommit, bl.a. i ruta 9.  Till skillnad från A-nålarnas spridning är fördelningen mellan lång-
husets norra delar jämnare hos nålarna av B-typ. Detta kan indikera på att efter 1500-tal börjat gravlägga 
mer frekvent även i den nordvästra delen. 
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4.4 Spridning Typ C 

 

Fig.15.Spridningskarta över typ C. Observera att punkterna som representerar knappnålarna är slumpvist genere-
rade i GIS. Punkternas positioner är baserade på nålantal och ruttillhörighet. 

41 knappnålar av typ C förekommer i långhuset. Även dessa nålar är koncentrerade till långhusets norra 
halva, och 31 nålar ligger i området. 26 av dessa nålar påträffas i den nordöstra delen. I denna del finns tre 
mindre koncentrationer, som utgörs av fyra nålar per ruta. Dessa koncentrationer påträffas i ruta 9,29 och 
61. 5 nålar har hittats spridda i den nordvästra delen. I den södra halvan förekommer 10 knappnålar, vil-
ket är en stor procentuell ökning i jämförelse med spridningen av A- och B-nålar. I ruta 104 har ett av 
kisthandtagen hittats, och i denna ruta återfinns också nålar av B-typ.  
 
Nålarna av typ C förekommer främst i samma rutor med fynd av andra nåltyper. Endast 6 nålar har hittats 
i rutor där andra nålfynd saknas. I ruta 61 förekommer också ett stort antal nålar av A-typ. I de övriga 
koncentrationerna, i rutorna 9 och 29 förekommer endast nålar av B- och C-typ. Nålarna av C-typ hittade 
i dessa rutor kan indikera på ytterligare kontinuitet i gravläggningen i detta område.  
 
Övriga nålar av C-typ som hittas i långhusets nordvästra del samt södra halva uppvisar inga tydliga möns-
ter eller koncentrationer, och förekommer endast enskilda eller i små antal. Att dessa skulle ha deponerats 
i samband med gravläggning förefaller mindre sannolikt.   
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4.5 Spridning Typ D 

 

Fig.16.Spridningskarta över typ D. Observera att punkterna som representerar knappnålarna är slumpvist genere-
rade i GIS. Punkternas positioner är baserade på nålantal och ruttillhörighet. 

Endast 10 nålar av typ D förekommer i långhuset. Av dessa ligger 6 nålar i den norra halvan. Samtliga 
knappnålar av D-typ förekommer enskilda, med undantag för en koncentration i ruta 60, där 4 nålar är 
placerade. Endast en nål återfinns i den nordvästra delen, respektive 3 nålar i den södra halvan. Man kan 
alltså tala om en koncentration i den nordöstra delen, om än en liten sådan. Det låga antalet nålar gör ty-
värr att resultatet blir mindre representativt, och  
 
Att nålarna av typ D skulle spegla placeringen av gravar förefaller osannolikt. Då nålarna förekommer i 
så litet antal, och är så spridda i kyrkorummet är det mer sannolikt att de har tappats i samband med var-
daglig vistelse, och inte deponerats i samband med gravläggning. 
 
Det förhållandevis låga antalet C-nålar följt av det ännu lägre antalet D-nålar indikerar på att gravlägg-
ningen i kyrkan avtar efter 1700-tal. Nålar av D-typ förekommer först under 1800-tal, och då dessa inte 
uppvisar indikationer på att tillhöra gravläggningar kan man sannolikt konstatera att begravning i kyrkan 
upphört vid denna tidpunkt.   
 
4.6 Tolkning av den generella spridningsbilden 
Majoriteten av nålarna återfinns i långhusets norra halva. I flera rutor ses täta koncentrationer på över 20 
nålar. De mest fyndtäta områdena ligger i den nordöstra delen, och de mest fyndtäta rutorna utgörs av ruta 
12, där 67 nålar hittats, samt ruta 60 där 53 nålar hittats. I dessa rutor är majoriteten av nålarna av A- och 
B-typ, men nålar av typ C och D förekommer också, dock i mycket mindre antal.  

 
Utöver de gemensamma koncentrationerna finns också gemensamma tomrum. Ruta 10, 28, 15, 16, 30 och 
31 förefaller tomma från nålar av alla typer. Ruta 28 förefaller dessutom helt på fynd när man ser till 
myntens spridning (Kilger 2015). Dessa tomrum hade inte uppmärksammats om det inte vore för de täta 
koncentrationerna som omger dem. Ruta 28 ligger i direkt kontakt med ruta 12, vilken innehåller 67 nålar. 
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Andra omkringliggande rutor uppvisar också stora mängder knappnålar. Även ruta 10 ligger i ett fyndtätt 
område. Möjligen kan några stående objekt ha varit placerade i rutorna, så som offerbörsor eller dylikt.  
Även kring ruta 15-16 och 30-31 är koncentrationen av nålar förhållandevis stor. Det norra sidoaltaret 
tros ha varit placerad i ruta 15-16, 31-32, vilket sannolikt är orsaken till fyndtomheten i dessa rutor.  

 
Fig.17.Spridningskarta över samtliga 697 knappnålar som behandlas i uppsatsen. Observera att punkterna som re-
presenterar knappnålarna är slumpvist genererade i GIS. Punkternas positioner är baserade på nålantal och ruttillhö-
righet. 

A-nålarnas tydliga ansamling i den nordöstra delen visar på en koncentration av aktiviteterna, som sanno-
likt är gravläggningar, i detta område under 1400-1550-tal. I och med B-nålarnas expansiva spridning i 
nordvästlig riktning visar hur gravläggningen sprids till den nordvästra delen efter 1500-tal.  
C-nålarnas spridning visar på kontinuitet i några av B-nålarnas koncentrationer, så som ruta 9. A-nålarnas 
koncentrationer i den nordöstra delen uppvisar större mängder av främst B-nålar, men även C-nålar. Detta 
indikerar på att det nordöstra området har använts under 1400-1700-tal. Det låga antalet nålar av typ C 
indikerar på att gravläggningen i kyrkan har avtagit efter 1700-tal. Nålar av typ D förekommer i ännu 
lägre antal, och uppvisar inga tydliga koncentrationer. En tolkning av detta resultat är att svepningen i 
kyrkan upphörde innan 1800-tal.  

 
De nålar som hittats i långhusets södra halva ingår inte i några tydliga koncentrationer, utan förekommer 
utspridda i litet antal. Dessa kommer inte att användas för att tolka gravläggningen i kyrkan. Detta då en 
svept individ bör ha gravlagts med mer än en svepnål. Antalet nålar ökar procentuellt i den södra halvan 
desto yngre nålarna blir. Denna spridning kan sannolikt visa på nålar som har tappats under vardaglig 
vistelse i kyrkan, och alltså inte deponerats i samband med gravläggning. Ett annat argument för att 
nålarna i de södra delarna inte nödvändigtvis är svepnålar är de tidigare bänkradernas placering. Dessa 
ska enligt uppgifter ha stått i kyrkans mitt (se fig. 11 för rekonstruktion) vilket skulle innebära att nålarna 
i exempelvis ruta 88 skulle motsvara gravläggningar under kyrkbänkarna.  
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Fig.18.Knappnålarnas förhållande till den norra väggmålningens huvudmotiv, samt det naturliga ljusinsläppet. 

Den största koncentrationen återfinns i ruta 12, vilken innehåller 67 knappnålar. Denna ruta ligger strax 
under målningen som föreställer Kristi nedtagande från korset. Under Arma Christ-motivet finns ytterli-
gare en koncentration, i ruta 9 som innehåller 28 nålar. Området under avbildningen av Kristi korsfästelse 
är förhållandevis fattigt på nålar, men detta kan sannolikt bero på att motivet är målat över en dörr. I ruta 
3 återfinns dock ett kisthandtag, vilket kan indikera på viss aktivitet framför även denna tavla.  
Även rutorna som ligger i området för det naturliga ljusinsläppet förefaller rika på knappnålar, och de 
mest omfattande nålkoncentrationerna är belägna i de upplysta områdena. 
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5. Diskussion 

Under utgrävningen påträffades fyra gravar i kyrkans tornkammare. Dessa bedömdes som medeltida, dvs. 
gravlagda innan 1300-tal. I dessa gravar förekom inga knappnålar. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att 
svepnålar började användas i Bunge efter 1300-tal.  
 
De äldsta nålarna som förekommer i långhuset är av typ A, vars generella användningsperiod är ca 1400-
1550-tal. Knappnålarnas spridning indikerar på att gravläggningen till en början varit koncentrerad till 
långhusets nordöstra del. Efter 1500-tal började fler områden användas för begravning, så som den nord-
västra delen och större delar av den nordöstra delen. Majoriteten av nålarna av B- och C-typ fortsätter 
dock förekomma i den nordöstra delen, vilket kan tolkas som att man gravlagt i området från 1400-tal 
fram till under 1700-tal. Gravläggningen i kyrkan verkar avta någon gång under 1700-tal, och ha upphört 
vid 1800-tal. 
 
I långhusets södra halva har ett lägre antal knappnålar hittats. Antalet nålar i den södra halvan ökar pro-
centuellt desto yngre nålarna blir. Majoriteten av nålarna i den södra halvan förekommer relativt utspridda 
och i långt antal/ruta, utan några tydliga koncentrationer. Att dessa nålar skulle motsvara gravläggningar 
förefaller relativt osannolikt, eftersom att en svepning bör ha krävt mer än en eller nål för att hållas sam-
man. Spridningsmönstret i den norra halvan indikerar dessutom på att man använt samma område under 
hela gravläggningsperioden, där man gravlagt sina döda tätt. Spridda, enskilda begravningar i den södra 
halvan skulle motsäga det mönstret. En annan problematik med de sydligare knappnålarnas spridning är 
de tidigare bänkradernas placering. Enligt Erlandsson (1917) ska bänkarna fram till 1850-tal ha varit pla-
cerade i långhusets mitt. Författaren har gjort ett försök till att rekonstruera placeringen av de tidigare 
bänkraderna (se fig.11) utifrån knappnålarna och kraniernas spridningsmönster. Att gravläggning skulle 
ha skett i detta område är osannolikt, då gravarna i sådant fall skulle behöva trängas mellan bänkraderna.  
Det är därmed mer sannolikt att knappnålarna som återfinns i den södra halvan, samt de i ruta 68-78 inte 
har använts som svepnålar. De kan istället ha använts för att fästa den vanliga klädesdräkten, och har tap-
pats i samband med vistelse i kyrkan. Att det förekommer allt fler nålar i den södra halvan bland de yngre 
nåltyperna kan ha att göra med att nålar i klädnaden blev vanligare.   
 
Under utgrävningen hittades endast en gravhäll i långhuset, men eftersom att denna var utan inskriptioner 
och dessutom hittad i sekundärt läge är det utifrån detta material inte möjligt att fastslå vilka enskilda 
individer som blivit gravlagda i långhuset. Det finns uppgifter om att de ursprungliga gravhällarna har 
flyttats, vilket är ett vanligt förekommande fenomen (Erlandsson 1917). Fragmenterade gravhällar kan 
hittas i kyrkans nuvarande stengolv, där de har passats in med kyrkgolvet. 
 
Generellt sett är begravning i kyrkans lokal kopplat till hög status. I störst utsträckning var gravplatserna i 
kyrkan tillägnad prästerna, men de som hade de ekonomiska medlen, så som storbönder och adel, var det 
dock möjligt att betala för att gravläggas i kyrkans lokal (Jonsson 2005:47). Av de gravhällar som fortfa-
rande är intakta kan man avläsa att prästsläkten Ducker blivit begravd i Bunge kyrka, och deras gravhällar 
återfinns numera i korets golv. En mer uppseendeväckande gravhäll den som är tillägnad drängen Peder 
Jakopsen. Enligt inskriptioner ska han ha gravlagts i kyrkan år 1662. Vilka omständigheter som har lett 
till att en dräng begravts i kyrkan är för författaren okända, men oavsett verkar gravläggning i kyrkan 
varit tillåtet även för de lägre skikten.  
 
I materialet från Bunge har endast fem kisthandtag registrerats, vilket ter sig vara ett väldigt litet antal i 
förhållande till knappnålarna. Om antalet kisthandtag representerar antalet gravar borde fler kisthandtag 
och/eller metallbeslag ha hittats. En möjlig tolkning är att träkistor har använts, och att många kistor helt 
saknat metallbeslag. Alternativt kan detta tolkas som att majoriteten av de gravlagda i långhuset endast 
har svepts och gravlagts utan kista. I Råda kyrka upptäcktes under en utgrävning en liknande företeelse. 
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Där verkade de som gravlagts under hög- och senmedeltid på kyrkogården placerats i kistor, medan de 
som begravts i kyrkrummet endast blivit svepta (Jonsson 2009:151). Kanske kan detta bero på lokala 
företeelser där statussymbolerna varit omvända.  
 
Då skelettmaterialet inte finns att tillgå är det inte möjligt att tala om hur individerna blivit svepta. Place-
ringen av svepnålarna kan i annat fall indikera på om den avlidne burit kläder under svepningen, om an-
siktet varit täckt och sannolikt också ge en uppfattning om endera den eventuella kistan har haft lock eller 
inte. Om en individ begravts i en kista med lock bör ett större antal nålar hittas i graven, även om det or-
ganiska materialet inte finns att tillgå. Bristen på registrerat organiskt material, så som tyg, utesluter ty-
värr bestämmelsen av gravklädsel.  
 
Något som bör tas i beaktning vid tolkningen av gravarnas placering är de omfattande väggmålningarna 
på långhusets norra vägg. Dessa väggmålningar innehåller tre huvudmotiv varav det ena är en scen från 
Gregorius mässa, som visar Arma Christi; Kristi efter en genomförd frälsningsgärning. Kristi står här 
bakom en altarformad grav och är omgiven av passionsredskap. Detta är en medkänslans tavla (Erlands-
son & Eklund 1951:39) och ett populärt motiv under senmedeltid. De andra huvudmotiven föreställer 
Kristi korsfästning och Kristi nedtagelse från korset. Inlevelsen i Kristi lidande blev en allt mer förekom-
mande andaktsform efter 1200-tal. Meningen med dessa bilder var att väcka känslor, och fungera som 
andaktsbilder ( Nilsén 2012:20f).  
 
Powell (2012) diskuterar hur avbildningar ofta tillskrevs egenskaperna av den de avbildade och hur man 
genom tillbedjan av dessa avbildningar troddes uppnå frälsning. Även Sadler (2015) framhåller hur man 
genom att begrunda avbildningar av den lidande Jesus trodde sig bli en “del” av det bibliska eventet, och 
få möjligheten att själv känna Kristi lidelse (Sadler 2015:2). Avbildningarna fungerade därmed som ett 
fönster mellan det synliga och det spirituella, och var viktiga delar av andakten.  
Nålarnas spridning indikerar på en kontinuitet av gravläggningen i långhusets norra halva, i direkt närhet 
till väggmålningarna. Särskilda koncentrationer ser vi framför avbildningarna av Arma Christi och Kristi 
nedtagande från korset. Det finns uppgifter om att dessa väggmålningar överrtäcktes år 1816 mot försam-
lingsmedlemmarnas vilja. Detta då målningarna uppmärksammades mer än predikan (Erlandsson 1917).  
Om avbildningarna ansågs heliga, eller till och med som ett förkroppsligande av Kristi kan man möjligen 
ha valt att gravlägga sina döda här i hopp om att de på den yttersta dagen skulle resa sig tillsammans med 
Honom.  
 
Trots att ett stort antal gravar bör härstamma från Efterreformatorisk tid är det möjligt att församlingen 
hållit kvar vid sina katolska traditioner. Enligt Bengt Stolts uppgifter (2007) har t.ex. myntoffer i kyrkor 
förekommit på Gotland fram till modern tid (Stolt 2007:9ff.).  
En annan tolkning till orsaken bakom kontinuiteten kan vara att området helt enkelt setts som ett område 
för gravläggning, och att man av lokal tradition fortsatt begrava i området. Om det rört sig om familjegra-
var kan gravarna medvetet ha placerats i fysisk närhet till varandra, för att visa på en samhörighet även 
efter livet. Placeringen av gravarna kan också möjligen vara relaterad till hur ljuset faller i kyrkan. Solen 
har en viktig symbolisk innebörd även i kristen tid. I Bunge finns fönster över koret, och på långhusets 
södra vägg. Detta resulterar i att koret och den norra väggen naturligt blir upplysta. Flera av de större 
koncentrationerna av knappnålar ligger i det område som lyses upp av solen. Bl.a. Zorán Vukoszávlyev 
(2012) diskuterar ljusets betydelse i kyrkor. Naturligt ljus ansågs heligare än artificiellt ljus, då detta var 
Guds skapelse. Olika aktiviteter i kyrkan, eller olika “rum” kan avgränsas och tydliggöras genom använ-
dandet av ljus, varav det naturliga ljuset då är viktigast. De upplysta områdena kan därmed ha haft en 
annan religiös laddning än de mörkare områdena. 
 
Traditionellt sett är placeringarna i kyrkan uppdelade efter kön, och detta har även varit fallet när det 
kommer till bänkplacering i Bunge kyrka (Erlandsson & Eklund 1951:41). Även på vid gravläggning är 
könssegregationen på många ställen tydlig, och kvinnor och män begravs avskiljt (Nilsson 1994:78).  Den 
norra sidan brukar tilldelas kvinnorna, eftersom att denna sida anses mindre helig (Nilsson 1994:16). För-
samlingen i Bunge kyrka verkar dock inte ha delat denna syn, utan endera ha gravlagt oberoende av vä-
derstreck eller snarare ha associerat norr med det motsatta.  
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Vid en första anblick verkar kranierna inte ligga i primärt läge, främst pga. placeringen av kranierna i ruta 
55 och 57-62 som ligger i en rak linje. Dessa ser snarare ut att ha blivit återdeponerade i samband med 
restaureringen på 1850-tal där bl.a. bänkraderna flyttades. Det är däremot sannolikt att ett antal av dessa 
kranier har lagts tillbaka i närheten av deras ursprungliga läge, då ett flertal ändå är koncentrerade till det 
nåltäta området i långhusets nordvästra del. Kisthandtagens placeringar är dock mer svårtolkade. Dels 
ligger kisthandtagen i förhållandevis nåltomma områden, utanför de områden där begravningarna tycks ha 
ägt rum. Fyra av de fem kisthandtagen återfinns i ruta 88, 104 och 105. Dessa tre rutor ligger i området 
där bänkraderna sannolikt har stått innan 1850-tal. Det femte kisthandtaget är placerat i ruta 3, där endast 
en nål av A-typ har hittats. Kisthandtagen verkar alltså inte ligga i ursprungligt läge, och det går därmed 
svårt att dra några slutsatser utifrån kisthandtagen. 
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6. Resultat 

I fyndmaterialet från Bunge kyrka förekommer är fyra huvudtyper av knappnålar, vilka i uppsatsen har 
kategoriserats och omnämnts som typ A-D. Dessa skiljer sig i kronologi, tillverkningsmetod och i nålhu-
vudets utformning. Typologisering av knappnålar ger ingen exakt datering, men tillhandahåller en finger-
anvisning om materialets användningsperiod, och därmed tidsperioden som svepning och begravning har 
förekommit i kyrkan. 
 
I långhuset hittas stora mängder knappnålar, vilka har hittats i vad som tolkas som gravkontexter och har 
därmed kategoriserats som svepnålar. Svepnålar används för att fästa tyget eller klädnaden vilken den 
avlidne begravdes i. Nålmaterialets spridning har legat till grund för författarens tolkningar kring grav-
läggningen i långhuset. De gravar som tolkas är alltså de gravar där svepning har förekommit.  
 
Svepnålar förekommer främst i senmedeltida/moderna kontexter. De äldsta svepnålarna i materialet från 
Bunge förekommer vanligtvis i 1400-talskontexter. Eftersom att dateringarna relativa och avser de gene-
rella användningsperioderna för nåltyperna går det inte att fastställa exakt när gravläggningen har ägt 
rum, utan endast ge en fingeranvisning i tid.  
 
I tolkningen av gravarnas placering har författaren utgått från nålarnas spridning i kyrkorummet. Utifrån 
resultaten av den rumsliga analysen verkar gravläggningarna i ett första skede skett i långhusets nordöstra 
del. Detta kan ses via A-nålarnas tydliga koncentration, där 86 % av nålarna återfinns i den nordöstra 
delen. A-nålarnas generella användningsperiod är 1400-1550-tal, och därmed kan man ge detta skede 
denna ungefärliga datering. Nålarna av B-typ förekommer i mycket större kvantiteter än A-nålarna, och 
står för ca 73 % av antalet undersökta nålar. B-nålarnas spridningsbild uppvisar omfattande koncentrat-
ioner, och ett stort antal av nålarna verkar sannolikt kunna representera gravläggningarnas utbredning. 
Nålar av typ B börjar förekomma på 1500-tal, vilket ger begravningarnas expansion ett möjligt startda-
tum. Efter 1500-tal kan man konstatera att begravningarna i kyrkan ökar enormt, och om man blint utgår 
från antalsökningen från A-nålar till B-nålar rör det sig om en ökning på 400 %. Nya områden i långhuset 
börjar uppvisa koncentrationer, så som ruta 37, och man kan därmed se hur gravläggningen blir mer van-
ligt förekommande även i den nordvästra delen. Den stora mängden B-nålar indikerar på hur gravlägg-
ning i kyrkan var som vanligast under 1500-1700-tal. 
 
Nålarna av C-typ uppträder i ett mycket mindre antal, vilket indikerar att gravläggningen börjar avta un-
der 1700-tal. Det förekommer ett antal nålar i den nordöstra delen, och de tidigare fastställda koncentrat-
ionerna. Dessa nålar kan sannolikt indikera på att viss kontinuitet i gravläggningen har skett även under 
1700-tal. Procentuellt sett ökar andelen nålar funna i den södra halvan, vilka med största sannolikhet inte 
är spår efter gravläggning. Endast 10 nålar av D-typ förekommer i långhuset, och dessa verkar snarare ha 
hamnat under kyrkgolvet under andra omständigheter än gravläggning. Gravläggningen i långhuset ver-
kar därmed avta under 1700-tal, och upphöra innan 1800-tal. Den kronologiska spridningen av knappnå-
lar indikerar alltså på att gravläggning av svepta individer i långhuset började praktiseras under 1400-tal, 
och upphörde under 1700-tal. Uppkomsten av samtliga nåltyper i den nordöstra delen indikerar på en 
kontinuitet i gravläggningen i området. 
 
I den södra halvan av långhuset har ett mindre antal knappnålar hittats. Om dessa representerar gravar är 
författaren mer tveksam till. Detta då nålarna i den södra halvan förekommer i mindre antal och mycket 
utspridda. En svepning bör ha krävt mer än en nål för att hållas samman, och att begravningarna skulle 
ske så utspritt i den södra halvan verkar osannolikt, då spridningsmönstret i den norra halvan indikerar på 
att man samlat sina gravar väldigt tätt.  
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Det är sannolikt att nålarna i den södra halvan har haft en annan funktion än svepning. Dessa kan ha tap-
pats i samband med vardaglig vistelse i kyrkan. Jørgensen framhåller att knappnålar var en viktig del av 
klädseln, och att dessa ofta återfinns under kyrkgolven då de oavsiktligt tappats (Jørgensen 1977:90ff). 
Den procentuella ökningen av yngre knappnålar i långhusets södra halva kan sannolikt vara en effekt av 
att knappnålar blev allt vanligare i klädesdräkten.  
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7. Knappnålar som arkeologiskt material och vidare forskning 

Knappnålar är ett konstant förekommande massmaterial som sällan behandlas. När man tolkar en sen-
/postmedeltida grav utgår man traditionellt sett från skelettmaterialet, där b.la. armställningen eller C-14 
dateringar används för att fastställa gravens datering. Eventuella kistmodeller kan också användas vid 
tolkningen. Men i de fall då benmaterialet är omrört och graven saknar spår av kistor eller personliga 
föremål blir dateringen och tolkningen av graven försvårad. Eftersom att svepnålar förekommer i fynd-
materialen konstant kan analyser av dessa hjälpa till att datera graven och identifiera gravläggningen. Hur 
nålarna ligger i förhållande till benen kan avslöja om den avlidne begravts med kläder och ytlig svepning, 
ansiktsduk etc. Detta kan hjälpa till att avgöra status och tid (Beaudry 2006:38ff.), men även för att spåra 
lokala avvikelser. Samtidigt är knappnålar inte föremål för omhändertagande, och kan sannolikt lämnas 
på ursprungsplats vid t.ex. återbegravningar. 

 
Vidare studier av knappnålar i daterade kontexter kan bidra till fastslåendet av mer exakta dateringar och 
användningsperioder för de olika typerna. De typologier som finns tillgängliga är främst baserade på eng-
elskt eller amerikanskt material, vilka gör att de kan vara mindre applicerbara på svenskt material. En 
typologi utarbetad efter svenskt material skulle därmed underlätta vidare forskning. Jämförelsestudier 
mellan olika kyrkor skulle kunna visa på lokala avvikelser, och ge en djupare bild av gravskicket under 
sen- och postmedeltid. Trots att skelett- och kistlämningar är goda förutsättningar för tolkningen av gra-
var ger knappnålarna en kompletterande bild. Oavsett vilken kontext och funktionsområde nålarna tillhör 
kan knappnålar likt andra materialtyper visa på olika typer av aktiviteter, och då de ofta förekommer i 
stora mängder är det ett material som lämpar sig bra för spridningsanalyser. 
 
I denna studie har knappnålar visat sig vara mycket användbara i syftet att lokalisera gravläggningen och 
dess praktik i kyrkan. I Bunge är skelettmaterialet bristfälligt dokumenterat, och de 34 kranier som finns 
dokumenterade har sannolikt blivit omrörda under en renovering av kyrkan på 1850-tal. Detta då deras 
position inte sammanfaller med knappnålarna eller kisthandtagens utbredning. Kraniernas placering ver-
kar snarare sammanstämma med omplaceringen av bänkraderna. Utöver kranierna förekommer fem kist-
handtag. En tolkning utifrån de flyttade kranierna och det ringa antalet kisthandtag skulle snarare bygga 
på spekulationer. Knappnålarna uppvisar fortfarande tydliga koncentrationer, vilket indikerar på att de har 
lämnats i primärt läge. Flera av dessa nålar är hittade i en gravkontext, vilket gör att de kan tolkas som 
svepnålar, och därmed användas för att spåra var gravläggningarna har ägt rum.  
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8. Sammanfattning 

Uppsatsen har behandlat 697 av de 784 knappnålar som hittades i Bunge kyrka. De har metodiskt delats 
in efter Caples (2006) kriterier gällande nålhuvudets form och tilldelats en relativ datering utefter hans 
typologi. Fyra huvudtyper av knappnålar kunde urskiljas i materialet, och 11 % av nålarna var för frag-
menterade för att kunna typbestämmas. Samtliga knappnålar har i originaldokumentationen behandlats 
som svepnålar. I denna studie har knappnålarna funktionsområden delats in efter sannolikhet. Uppsatsens 
syfte har varit att ta reda på hur knappnålar kan användas för att tolka gravläggningen i kyrkan. För att 
besvara detta syfte har följande frågeställningar använts:   

 
• Vilka typer av knappnålar har hittats i kyrkan? 
• När har knappnålarna brukats? 
• Var i kyrkorummet förekommer knappnålarna? 
• Hur förhåller sig knappnålarna rumsligt till kyrkans väggmålningar, ljusförhållanden och inventa-

rier? 
• Vad betyder knappnålarnas spridning? 
• Vad kan knappnålarna berätta om begravningspraktiken i Bunge kyrka? 

Under utgrävningen år 1971-1972 konstaterade man att gravläggning skett i Bunge kyrkas långhus. Detta 
på grund av de mängder humana ben som hittats, varav 34 kranier, tecken på nedgrävningar, fynd av kist-
handtag och knappnålar. Utifrån knappnålarnas kontext är det sannolikt att en majoritet av nålarna är 
svepnålar, och dessa har behandlats mer ingående i studien. Svepnålarna har hållit samman tyget de av-
lidna svepts i vid gravläggningen. De kan också ha använts för att fästa och stabilisera stoffet på kistlock-
ets insida. Man kan också tolka knappnålarna som spår efter vardaglig vistelse i kyrkan, där de varit del 
av den vanliga klädesdräkten.  
 
Den enda dokumentationen som finns att tillgå gällande skelettmaterial som påträffats under utgrävningen 
är placeringen av de 34 kranierna. Dessa verkar dock inte ligga på ursprunglig plats, då de inte samman-
stämmer med placeringen av kisthandtagen eller svepnålarna. Eftersom att man kan binda knappnålarna 
till det kristna gravskicket har författaren använt sig av nålarnas spridning för att få en grov bild av gra-
varnas placering. De kronologiska förändringarna i gravskicket har studerats via de olika nåltypernas 
spridningar, och dateringarna är baserade på nåltypernas generella användningsperioder. Utifrån svepnå-
larnas dateringar verkar användningen av svepnålar i gravskicket ha startat under 1400-tal. Denna praktik 
minskade under 1700-tal, och upphörde helt innan 1800-tal. Den mest aktiva fasen har ägt rum under 
1500-1700-tal.   
 
Knappnålarnas spridningsmönster påvisar en liten förflyttning mot söder ju yngre materialet blir.  Majori-
teten av de knappnålar som förekommer i den södra halvan tolkas enligt författaren snarare som spår efter 
vardaglig vistelse än gravläggning. Detta då fördelningen i denna halva inte uppvisar några fyndkoncent-
rationer. En majoritet av samtliga nålar har hittats i den norra halvan av långhuset, mer specifikt den 
nordöstra delen. Då nålar av samtliga typer förekommer i samma område kan detta indikera på en konti-
nuitet i gravläggningen i detta område.  
 
En diskussion har förts kring gravarnas koncentration på norrsidan. Man kan konstatera att de legat i di-
rekt närhet till väggmålningarna och i det område som lyses upp av solen. Eventuellt kan man binda ritu-
ella aktiviteter till gravarnas placering, men några definitiva slutsatser kring detta överlämnar författaren 
till liturger.  
 
Knappnålar som material har visat sig mycket användbara i denna studie, då samtliga resultat har uppnåtts 
med dessa som grund. En omfattande studie kring knappnålar i svenska, daterade kontexter skulle kunna 
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ge mer exakta dateringar på deras användningsområde. Jämförelsestudier mellan olika kyrkor skulle i sin 
tur kunna vittna om lokala avvikelser, och ge en djupare bild av gravskicket under sen- och postmedeltid. 
Trots att skelett- och kistlämningar är goda förutsättningar för tolkningen av gravar ger knappnålarna en 
kompletterande och värdefull bild som inte bör förbises.  
  



 

 34 

Bibliografi 

Alén, Vesa (2001). Från svärd till knappnålar Relationen mellan nya grävningsmetoder och föremålsfynd i ut-
grävningen av några kyrkor på 1960–1980-talen. Meta NR:12001 

 
Andersson, Marlene (2014). Medeltida pärlor: En studie av pärlor påträffade i Bunge kyrka år 1971-72. Uppsala 

Universitet, Campus Gotland, Institutionen för arkeologi och antik historia 
 
Barclay, Katherine & Biddle, Martin (1990). Artefacts from medieval Winchester. Oxford: Clarendon 
 
Birgitte Bruun Jørgensen (1977). 150 knappenåle i 6m2 kirkegulv!, I: Udgravning i Søndersted kirke 1975.  Histor-

iskt samfund for Holmbæk Amt  
 
Beaudry, Mary Carolyn (2006). Findings: the material culture of needlework and sewing. New Haven, Ct.: Yale 

University Press 
 
Cox, Adrian (1996). Post-medieval dress accessories from recent urban excavations in Scotland. Tayside and Fife 

Archaeological Journal, vol 2 (1996), 52-59  
 
Charles H. LeeDecker, Jonathan Bloom, Ingrid Wuebber & Marie-Lorraine Pipes (1995). Final archaeological ex-

cavations at a late 18th-century family cemetry for the U.S. route 113 dualization Milford to Georgetown Sus-
sex County, Delaware. Delaware Department of Transportation Archaeology Series No. 134 

 
Caple, Chris (2006). Objects: reluctant witnesses to the past. London: Routledge 
 
 Edlund, Martin (2006). Arkeologisk schaktningsövervakning: Glanshammars kyrka Installation av värme- och 

styranläggning Närke, Glanshammars socken, Glanshammars kyrka, kyrkogård och kyrkotomt. UV Bergslagen, 
Rapport 2006:19 

 
Erlandsson, Theodor & Eklund, Carl (1951). Bunge socken genom tiderna.. Bunge: Bunge kommun 
 
Gilchrist, Roberta (2012). Medieval life: archaeology and the life course. Woodbridge: Boydell Press 
 
Gustavson, Helmer (2013).Gotlands runinskrifter 3, Bunge socken. Riksantikvarieämbetet  
 
Heilen, Michael P (2012). Uncovering Identity in Mortuary Analysis : Community-Sensitive Methods for Identifying 

Group Affiliation in Historical Cemeteries. Left Coast Press 
 
Hårdh, Birgitta & Högberg, Anders (red.) (2000). Artefakter - arkeologiska ting: en bok om föremål ur ett arkeolo-

giskt perspektiv. Lund: University of Lund, Institute of Archaeology 
 
Jonsson, Kristina & Nordström, Anders, med osteologiskt bidrag av Bäckström, Y. (2003). En tidigkristen gravplats 

och en medeltida kyrklämning, I: Gravar och kyrkor i Sura 900-1800. Arkeologisk för- och slutundersökning. 
RAÄ 140:1-3, Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöav-
delningen rapport A, 2003:A16. Västerås 

 
Jonsson, Kristina (2005) Gravplats en trappa ner: Tolv gravar och en guldgubbe påträffade i Brahekyrkans kor 

inför byggnation av en brandutrymningstrappa. Arkeologisk rapport 2005:41, Jönköpings läns museum 
 
Jonsson, Kristina (2009). Gravskick och gravseder från medeltid till 1800-tal. Arkeologi i Södra Råda. Riksan-

tikvarieämbetet, Lund 
 
Nilsén, Anna (2012). Om ett medeltida metallfynd från skön i Medelpad, I: Kyrkohistorisk årsskrift 2012. Svenska 

Kyrkohistoriska Föreningen 
 
Nilsson, Bertil (1994). Kvinnor, män och barn på medeltida begravningsplatser. Uppsala: Lunne böcker 
 
Powell, Amy (2012). Depositions: scenes from the late medieval church and the modern museum. New York: Zone 



 

 35 

 
Regner, Elisabet (2005). Den reformerade världen: monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid 

till modern tid. Diss. Stockholm : Stockholms universitet 
 
Sadler, L. Donna (2015). Stone, Flesh, Spirit: The Entombment of Christ in Late Medieval Burgundy and Cham-

pagne. Brill Academic Pub 
 
Stolt, Bengt (2007). Kyrkligt - kulturellt - gotländskt. Visby: Ödin 
 
Vukoszávlyev, Zorán (2012). Light and Essence. Óbuda University e‐Bulletin, Vol. 3, No, 2012 

Bildkällor: 
National Gallery of Art (2015). Profile Portrait of a Lady. Washington DC. 
http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.25.html (Hämtad 2015-05-07) 
 
Engeström, Ragnar (1972). Planskiss över mässingknappnålarnas spridning. Dokumentationsmaterial från utgräv-

ningen i Bunge kyrka, Antikvariska Topografisk Arkiv (ATA), Stockholm 

Opublicerat material: 
Erlandsson, Theodor (1917). Något om Bunges restaurering åren 1916 och 1917. Manuskript, Antikvariska Topo-

grafisk Arkiv (ATA), Stockholm 
 
Falck, Waldemar (1972). Rapportmanus: Den romanska kyrkan i Bunge. GO Bunge kyrkan DNR: 5635/76 Riksan-

tikvarieämbetet (2012). Rapportsammanställning. RAGU dnr: 5635/76, GM dnr: 2013-173-1 
 
Kilger, Christoph (2015). Pågående forskning inom projektet Religion and Money 

Internetkällor: 
Kulturarvsportalen. Om gravar i kyrkan. Kalmar Länsmuseum 
http://www.kulturarvsportalen.se/domkyrka/pages/grav.html (Hämtad 2015-05-19) 
 
Museum of Cultural History (2014). Project: Religion and Money. University of Oslo  
http://www.khm.uio.no/english/research/projects/religion-and-money/ (Hämtad 2015-02-11) 

 

http://www.kulturarvsportalen.se/domkyrka/pages/grav.html
http://www.khm.uio.no/english/research/projects/religion-and-money/


 

 36 

Appendix – Fynddatabas 
Här följer fyndlistan över Knappnålarna från Bunge kyrka, som påträffades under utgrävningen år 1971-

1972. RAGU (Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar) dnr: 5635/76, GM (Gotlands museum) 

dnr: 2013-173-1.  
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