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1. G.G. Coulton använde redan 1923 uttrycket ”Mass-machines” 
om klosterkyrkorna (s. 126). Det kan väl inte uteslutas att lik-
nelsen hämtats från det språkbruk som var i svang inom den nya 
funktionalistiska arkitekturen. Le Corbusier fastslog samma år att 
”Ett hus är en maskin att bo i” (”Une maison est une machine à 
habiter” (1928 s. 73).

Liknelsen återkommer, exempelvis hos Colin Morris: ”A Church 
is a machine for worshipping in” (2005 s. 115). Det kan noteras 
att substantivet ”machina” används av biskopen Wulfstan († 1023) 
när han beskriver kryptan vid domkyrkan i Winchester (Klukas 
1978 s. 249).

Inledning
den 6 maj 1754 revs det gamla ”Munckekoret” 
(absid och kor) i den romanska kyrkan i Blentarp i 
Skåne. Kyrkan ansågs för trång och skulle förlängas 
mot öster. Prästen Julius Hoffgardh övervakade arbetet 
och noterade noga i kyrkoboken vilka fynd som gjor-
des i högaltaret: två kapslar av bly innehållande ben, 
rökelse, sidentyg och en bit pergament varpå det stod 
skrivet ”Reliquie Sanctarum xi. milia virginum”: reli-
ker av de 11 000 jungfrurna. I altaret fanns också 
flera ”Torewigge Stenar”, alltså stenredskap, sanno-
likt från neolitikum, inmurade. På altarets ovansida 
noterades en ”stenbit” som såg ”ganska underlig ut”, 
antagligen täckskivan över relikerna. Hoffgardh kon-
staterade att altaret var murat av sten som inte kom 
från orten. Några av stenarna sparades i ”åminnelse” 
(Appendix II).

Hoffgardhs berättelse om rivningen av det gamla 
altaret i Blentarps kyrka är fröet till den här boken om 
altarna i det gamla Lunds stift. Författaren är uppväxt 
i Blentarp och uppgiften om fynden i altaret har fast-
nat i minnet och fantasin. Berättelsen ger upphov till 
många idéer och tankar. Ur ett bevaringsperspektiv 
påminner rivningen av altaret om att mycket få med-
eltida altaren idag finns helt eller delvis bevarade. Ur 
ett vetenskapshistoriskt perspektiv är det intressant 
att Hoffgardh gjorde en så noggrann uppteckning av 
fynden och reflekterade över dem. 

Fynden i altaret är i sig inte så uppseendeväckande, 
förutom möjligen de neolitiska redskapen. Reliker är 
ett ämne som dragit till sig viss uppmärksamhet, sär-
skilt i forskning som berör Mellan- och Sydeuropa. 
Det kittlande med Hoffgardhs berättelse är att den 
påminner oss om i hur liten grad altaren har under-
sökts, vare sig i Norden eller i övriga Europa. Visserligen 
finns det ett stort standardverk om altaren av Joseph 
Braun: Der christliche Altar in seiner geschichtlichen 
Entwicklung (1924). Men det är snart ett århundrade 

gammalt och berör endast på marginalen förhållanden 
i Norden. Sedan Brauns tid har många nya perspektiv 
och frågor aktualiserats. 

Övergripande om problem och syfte
Altarna hade under medeltiden en central roll i kris-
ten kult. De genomgick en komplicerad invigningsri-
tual och betraktades därefter som heliga (sacra). Med 
”altare” avses här och i den följande texten olika kon-
struktioner med ett bord av sten på vilket kalk och 
paten placerades när man firade mässa. Vissa forskare 
har till och med beskrivit kyrkorna som maskiner för 
kulten, där själva byggnaderna snarast kan betraktas 
som sekundära konstruktioner uppförda kring alta-
ren.1 Liknelsen är förstås tillspetsad, men den beskri-
ver i viss mån min egen utgångspunkt: att altarna, i 
egenskap av instrument i kulten, är en potentiell källa 
till nya insikter om medeltida symbolbruk och liturgi 
och i förlängningen om den medeltida tankevärlden 
i stort. I denna avhandling vill jag på olika vägar visa 
på mönster som stödjer dessa tankegångar.

Med tanke på den stora betydelse som altaren ibland 
har tillerkänts är det förvånande i hur liten grad ämnet 
är behandlat i nordisk och europeisk forskning. Med 
detta sagt är det emellertid viktigt att göra ett par 
förtydliganden. De brister som finns i forskningen 

1. Syfte, bakgrund och definitioner
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1658). Skälen för denna geografiska avgränsning har 
varit praktiska och ekonomiska, men också att jag tidi-
gare arbetat med andra aspekter på områdets kyrkor 
och på så vis varit bekant med materialet.

Disposition
Bokens första, resonerande, del omfattar sju kapitel. 
Dess andra, materialredovisande, del omfattar åtta 
appendix. Ett ortsregister finns sist i boken.

Kapitel 1 är en introduktion till studiens problem 
och frågor. Där behandlas även vissa viktiga begrepp 
och teoretiska utgångspunkter. Kapitel 2 är en bred 
forskningshistorisk översikt som pekar ut några väsent-
liga perspektiv och bidrag i tidigare forskning där 
ämnet altaren på ett eller annat sätt utgjort ett viktigt 
ämne eller material. Detta kapitel kan läsas som en 
fördjupande bakgrund till arbetets inriktning. 

Kapitel 3, 4 och 5 är bokens mest centrala och 
ingående. De kan läsas som separata undersökningar. 
Vart och ett av dem inleds med en bakgrund till och 
en detaljerad redogörelse för de problem och frågor 
som det behandlar. 

Kapitel 3 handlar om altarnas fysiska gestaltning. 
Med utgångspunkt i ett urval variabler undersöks 
hur altaren är konstruerade, vilka variationerna är 
och vilka generella drag som kan kopplas till tid och 
rum. De bevarade skriftliga källorna utgör ofta en 
kontrast till de materiella. Kombinationen av material 
gör det möjligt att diskutera hur altaren i praktiken 
konstruerades och vilka kopplingar som funnits till 
idén om det heliga. 

Kapitel 4 handlar om altarna i Lunds domkyrka. 
Mot bakgrund av deras placering i rum och tid under-
söks dels deras symboliska signifikans för att konstruera 
domkyrkan som ett heligt rum och dels deras olika 
funktion och betydelse i domkyrkans liturgi. 

Kapitel 5 handlar om sidoaltarna i sockenkyrkorna 
i Lunds stift. Liksom i kapitel 4 utgår jag från altarnas 
placering i tid och rum. När det gäller sidoaltarnas 
liturgiska funktioner och betydelse fokuserar jag på 
sidoaltaren vid triumfbågen och i de romanska tornens 
emporvåningar. 

Kapitel 6 handlar om destruktionen av de medel-
tida altarna från reformationstid och framåt. Kapitlet 
är ett försök att närmare beskriva förloppet och dess 
karaktär, att klarlägga de bakomliggande ideologiska 

är speciellt påfallande när det gäller kunskapen om 
altaren som fysiskt material. Situationen ser något 
annorlunda ut när altaren diskuteras i mer abstrakta 
termer, exempelvis som noder i rummen, som kan 
associeras med handlingar av olika slag eller med bilder.

Mitt intresse för altaren började med deras mate-
rialitet. Min nyfikenhet väcktes av deras varierande 
gestaltning, vad gäller material, form och konstruk-
tion, dvs. de variabler som ofta ligger till grund för 
en typologi. Redan i de inledande sonderingarna i 
ämnet kunde övergripande morfologiska skillnader 
skönjas mellan altarna i olika regioner i Norden. 
Hur denna variation ska förstås är inte så enkelt att 
få svar på när det knappast ens har formulerats som 
ett problem i tidigare forskning. Goda publikatio-
ner och undersökningar i ämnet saknas nästan helt. 
Orsakerna till att altarnas fysiska gestaltning har 
undersökts så lite är säkert flera. En faktor är att de 
fixerade altarna i kyrkorna är ett slags byggnader i 
byggnaderna. Det innebär att de ofta inte går att 
enkelt relatera till omgivande murverk, åtminstone 
inte utan betydande osäkerhet. Altaren har dessutom 
ofta byggts om eller flyttats, så att det som finns kvar 
idag är en fragmentiserad medeltid. Murade och fix-
erade altaren är helt enkelt ett källmaterial som är 
svårt att handskas med. Mot den bakgrunden är det 
kanske inte så förvånande att de portabla altarna har 
ägnats förhållandevis stort intresse i forskningen. De 
är mindre och betydligt färre till antalet och framför 
allt finns det inga besvärliga stratigrafiska relationer 
att ta hänsyn till.

Undersökningarna och materialpublikationerna i 
denna avhandling är ett försök att bidra till att fylla 
några luckor i kunskapen om medeltidens altaren. 
Vilka dessa luckor är och vilka som ska betraktats som 
problematiska och bearbetningsbara är i sista hand 
författarens val och bygger till stor del på en värdering 
av tidigare forskning. 

Tre aspekter på altaren står i fokus för mina under-
sökningar: materialitet, rumslighet och handlingar. Den 
större fråga som utgör undersökningarnas ram är hur 
altaren såsom uttryck för det heliga har skapats och 
återskapats materiellt, rumsligt och rituellt. Under 
arbetsprocessen har idén om ”konstruktionen av det 
heliga” tjänat som ett sammanhållande riktmärke.

Tidigt bestämde jag mig för att fokusera på altarna 
i det gamla Lunds stift (alltså dess omfattning före 
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2. Begreppen perspektiv och teori används ofta som mer eller mindre 
synonyma och utväxlingsbara begrepp, men för förståelsen kan ofta 
en distinktion av begreppen underlätta. Skillnaden mellan begrep-
pen torde bestå i att en teori är ett sammanhållet system av hypo-

angränsande områdena och det övriga Norden, som 
kan antas ha mycket kulturellt gemensamt, är viktiga 
jämförelseområden. Analogier och exempel har även 
hämtats från en stor del av Europa, främst Mellaneu-
ropa och Brittiska öarna. Dessa utblickar har till stor 
del begränsats till publicerat material. Vissa områ-
den med förhållandevis välbevarat och välpublicerat 
material om kyrkor, såsom Gotland, kommer jag att 
lägga extra vikt vid. 

Fokus ligger på den medeltida perioden, i Danmark 
alltså fram till reformationen 1536. Utvecklingen efter 
denna tidpunkt kommer endast att beröras när det gäller 
altarnas destruktion, bevarande och dokumentation.

Om ”konstruktionen av det heliga” 
– en teoretisk bakgrund

Inledning
Bokens undersökningar av altaren – materiellt, rums-
ligt och handlingsmässigt (rituellt) – kan placeras in 
i ett större konceptuellt tema, som jag kallar ”kon-
struktionen av det heliga”. Begreppen ”konstruktion” 
och ”det heliga” sammanfattar på många sätt studiens 
inriktningar, och har funnits med sedan projektets 
start. Temat har således, medvetet och omedvetet, 
påverkat undersökningarnas riktning och perspektiv; 
exempelvis implicerar det en uppdelning av världen 
i profant och sakralt. 

Gemensamt för undersökningarna är antagandet 
att altaren, i kontaktytan mellan ritual och material, 
konstrueras som varaktiga representationer av det 
heliga och att flera altaren kan utgöra ett landskap av 
helighet. Firandet av eukaristin kan ses som en åter-
kommande bekräftelse på altarnas helighet. Begrep-
pen ”konstruktion” och ”det heliga” är laddade med 
olika konnotationer och har använts på flera sätt, vil-
ket betyder att sättet som jag använder dem på säger 
något om det perspektiv som präglar såväl undersök-
ningarna som de teoretiska positionsbestämningarna. 
Alla observationer är knutna till en förförståelse, som 
kan kallas teori eller perspektiv.2 När det gäller ett så 

och praktiska skälen till att de medeltida altarna för-
ändrades eller helt togs bort. Avslutningsvis berör jag 
destruktionens motkrafter, det vill säga framväxten av 
ett historiskt-antikvariskt intresse som så småningom 
kom att professionaliseras. 

I kapitel 7 sammanfattas de viktigaste resultaten av 
undersökningarna. 

Undersökningarna bygger på en omfattande doku-
mentation av och sammanställning av olika källma-
terial. De mest centrala och omfattande materialen 
presenteras i flera appendix i bokens slut: de materiella 
lämningarna efter altaren i Appendix I, innehållet i 
altarnas relikgömmor i Appendix II, kyrkoinvignings-
texten från Gumlösa kyrka, med inledande kommentar, 
i Appendix III, jordfunnen ”exotisk” sten i Lunds stift 
och i Nordeuropa i Appendix IV och V, de skriftligt 
belagda altarna i Lunds domkyrka i Appendix VI och 
i stiftets övriga kyrkor i Appendix VII, en samman-
ställning av de kända eviga mässor som firades i Lunds 
domkyrka i Appendix VIII. 

I kapitel 1–7 återfinns källhänvisningar i regel i 
fotnoter längst ned på sidan, men för att inte tynga 
framställningen med alltför många noter och för att 
spara utrymme har jag gjort vissa undantag från denna 
regel. När det gäller sakförhållanden kring altaren och 
altarreliker i namngivna kyrkor i det medeltida Lunds 
stift ger jag i regel ingen utförlig hänvisning till i vilket 
appendix och på vilken sida man kan finna en mer 
utförlig presentation. Läsaren kan utifrån kyrkans 
namn enkelt leta upp det aktuella avsnittet i appen-
dixen. När jag skriver om altaren i Lunds domkyrka 
betecknar jag varje altare med L (=altare i Lunds dom-
kyrka) eller LO (=osäkert altare i Lunds domkyrka) följt 
av ett nummer. Dessa beteckningar är hänvisningar 
till Appendix VI. Även i längre framställningar av och 
diskussioner om det romersk-germanska pontifika-
let finns hänvisningar till specifika paragrafer inom 
parentes i brödtexten istället för i fotnoter.

Avgränsningar
Undersökningarna är inriktade mot medeltida kyrkor 
och altaren inom det område som före 1658 tillhörde 
Lunds stift, dvs. Blekinge, Bornholm, Halland och 
Skåne. På grund av ämnets och frågornas karaktär går 
det naturligtvis inte att göra en strikt avgränsning till 
stiftet. Det vore att bakbinda hela diskussionen. De 
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teser eller antaganden, ofta med anspråk på att förklara något (jfr 
exempelvis Sinding-Larsen 1984 s. 49), medan perspektiv inte kan 
betraktas som ett system, utan snarare är en positionsbestämning 
av subjektet eller objektet med hänsyn till dennes bakgrund, kön 
och ålder men också utifrån teori och ideologi. Teorierna står friare 
från forskaren, medan perspektivet är en del av forskarens biografi. 
Sociologen Johan Asplund har beskrivit teori som ett instrument 
eller verktyg för att få syn på detaljer respektive helheter (1989 s. 13).
3. Hellquist 1922 s. 232; Angenendt 1997 s. 19ff.

4. Strenski 2006 s. 283–308. För ytterligare kommenterar till Durk-
heims tänkande kring det ”heliga”, se Smith 1987 s. 35–40; Hamil-
ton & Spicer 2008 s. 2.
5. Strenski 2006 s. 180–186.

idéer ständigt både vidareutvecklas och kritiseras är 
de fortfarande aktuella.

Den franske sociologen Émile Durkheim kan lyftas 
fram som en viktig företrädare för ett sociokulturellt 
perspektiv på religion. Han ägnade en betydande del av 
sin forskning åt att studera religion som social aktivitet, 
mest utförligt i boken Les formes élémentaires de la vie 
religieuse (1912, ”Det religiösa livets elementära for-
mer”). Enligt Durkheim finns i alla religioner tanken på 
det heliga som något skilt från det profana. Det heliga 
konstrueras och upprätthålls av kollektivets ritualer 
och offer. Utan känsla för det heliga finns det enligt 
Durkheim inget samhälle, för då finns det inga gränser, 
ingen moral och inga ideal. Det sociala livet eller sam-
hället har prioritet över individens psyke och enskildas 
religiösa erfarenheter eller känslor är resultat av deras 
placering i gruppen. Durkheim ser det heliga som en 
social konstruktion som inte bara fyller vissa grundläg-
gande funktioner i samhället utan också skapar det.4

Den tyske religionshistorikern och teologen Rudolf 
Otto företräder ett fenomenologiskt perspektiv på det 
heliga. I verket Das Heilige (1917) lade Otto fram sina 
tankar om det heliga, vilket han med många andra 
betraktade som en konstituerande del av religionen, 
en för individen autentisk och numinös erfarenhet, 
en upplevelse av något helt annorlunda, ett myste-
rium. Han liknade den religiösa erfarenheten vid 
den upplevelse som musik kan skapa. Det heliga 
kan enligt Otto inte reduceras till en social aktivitet 
eller en instinkt eller jämföras med koncept såsom 
moral. Av Ottos religionsfenomenologi följer att 
religion inte kan förklaras, endast förstås som något 
annorlunda, inför vilket religionsforskaren bör inta 
en empatisk hållning.5 

Med utgångspunkt i Ottos definition utvecklade 
den rumänsk-amerikanske religionsteoretikern Mircea 
Eliade tankar om det heligas ontologi: hur det är 
beskaffat och hur det visar sig i tid och rum. Enligt 
Eliade visar sig det heliga för människan genom att 
det är något helt annat än det profana, men samti-
digt integrerat i den naturliga eller profana världen, 
exempelvis i stenar eller träd. Det är inte föremålen 

centralt begrepp som ”helig” krävs det bara en mycket 
allmän definition; frågan hur det heliga uttrycks i eller 
genom altarna finns implicit i avhandlingens samtliga 
undersökningar.

Teoretiska synpunkter på det heliga
”Det heliga” har länge varit ett nyckelbegrepp för att 
förstå och definiera fenomenet religion. Gemensamt 
för flera tidiga och betydande religionsteoretiker är 
att de satte religion i ett tydligt motsatsförhållande 
till det profana. Som stöd för denna uppfattning 
har det anförts språkhistoriska förhållanden. Under 
antiken användes det latinska ordet sacer för allt som 
hörde till numen (’guden, gudomen’) eller stod i för-
bindelse med den. Motsatsen, den mänskliga sfären 
utan religiösa inslag, kallades fas. Från dessa ord 
avleddes verbet sancire (’att avgränsa det heliga’). Det 
avgränsade blev sanctum och det som fanns utanför 
blev profanum. I det germanska språkområdet kom 
olika varianter av ordet helig (jfr eng. holy, ty. heilig) 
att användas, en avledning av substantivet *haila-. 
Dess ursprungliga betydelse är något oklar men bör 
i dess kristna kontext närmast ha varit ’hälsa’, ’lycka’ 
eller ’helhet’.3

Uppfattningen om det heliga är på många sätt 
grundläggande för all tolkning av mänskliga och 
kulturella fenomen, inte minst det som ligger nära 
den religiösa sfären. I modern forskning finns det 
flera olika attityder till fenomenet religion och till 
det heliga. Å ena sidan finns de som vill ge religionen 
och det heliga en hög grad av autonomi, exempelvis 
Rudolf Otto och Mircea Eliade, och å andra sidan de 
som vill reducera fenomenen till psykologi eller social 
och kulturell konstruktion, exempelvis Émile Durk-
heim. Flera av de tänkare som lämnat betydelsefulla 
bidrag i denna fråga var verksamma i slutet av 1800-
talet eller i början av 1900-talet, men eftersom deras 
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6. Strenski 2006 s. 309–336.
7. Kjørup 2009 s. 334f.

8. Lane 2001, särskilt s. 38–61.
9. Coster & Spicer 2005.

teten och reciprociteten mellan platsen och människan 
– för varje plats har sin integritet och perception av 
det sakrala. Enbart ett fenomenologiskt perspektiv är 
emellertid otillräckligt: utan ett transcendent (onto-
logiskt) och kulturellt (profant) perspektiv går det 
inte att identifiera någon religiös dimension. Lane 
förespråkar alltså en multidimensionell förståelse, 
där de tre olika perspektiven står i dialog och kon-
flikt med varandra.8 

Från 1980-talet kan man se ett tydligt skifte i fokus 
i religionsforskningen från det heliga till ritualer, från 
det essentiella i det heliga till de därmed förbundna 
mänskliga handlingarna. En del i denna utveckling 
kan nog ses mot bakgrund av kritik mot Eliade, som 
föreföll att betrakta ritualer som en respons på det 
heliga och rummet snarare än att se det heliga och 
rummet som en följd av ritualerna. 

I senare forskning har det påpekats att det heliga 
och det profana inte är varandras totala motsatser, 
som Eliade tenderade att se det, utan en villkorad 
uppdelning, i fokus för förhandlingar. Heligheten kan 
röra sig längs en skala, och det heliga rummet kan ses 
som multipolärt. Och det som är natur är inte med 
nödvändighet profant.9

Fortsättningsvis använder jag begreppet ”det heliga” 
i två betydelser, om det numinösa (icke-materiella) 
och om ting som i någon mening inte räknas till den 
profana sfären (reliker, altaren, kyrkor). För denna 
undersökning av ”konstruktionen av det heliga” är 
det knappast nödvändigt att ta ställning i frågan om 
det heligas reella existens. Men det förefaller, hursom-
helst, som om idén om det heliga är en latent del i 
det mänskliga varat som endast med svårighet kan 
reduceras till en social eller kulturell konstruktion. Så 
långt går det att följa Otto och Eliade. Att förvägra 
människan en andlig dimension är att välja bort en 
dimension av förståelse. Men samtidigt kan, som 
Belden C. Lane och många andra religionsforskare 
har konstaterat, en förståelse för heliga platser och 
ting inte bli allsidig ur enbart ett ahistoriskt, fenome-
nologiskt och ontologiskt perspektiv. Heliga platser 
och ting skapas och upprätthålls under specifika his-
toriska, sociala och kulturella förutsättningar. David 

som dyrkas utan det heliga som uppenbarar sig i dem, 
det Eliade kallar hierofani.6

Durkheims, Ottos och Eliades tankar om religion 
och det heliga representerar tidiga varianter av tre olika 
teoretiska perspektiv: ett sociokulturellt, ett fenome-
nologiskt och ett ontologiskt. Hur kan deras teorier 
användas i aktuell forskning? De vilar på helt olika 
grundläggande antaganden om tingens och idéernas 
natur. I Ottos fenomenologiska och Eliades ontolo-
giska tolkning har det heliga en essens, det vill säga 
vissa givna, utmärkande och oföränderliga karakte-
ristika oberoende av människan. I en sociokulturell 
tolkning, enligt Durkheim och de i hans tradition, är 
det heliga en konstruktion, skapat av människan och 
därmed föränderligt. 

Motsättningen mellan essentialism och konstruk-
tivism återfinns i en rad samtida kulturdebatter och 
var central redan i Platons och Aristoteles filosofi. Den 
danske filosofen Søren Kjørup menar att det finns god 
anledning att i kulturstudier, åtminstone till en början, 
inta en anti-essentialistisk hållning. Men denna håll-
ning kan också föra till slutledningar som är motsägel-
sefulla eller orimliga. De invändningar som kan resas 
mot konstruktivismen handlar om att världen inte kan 
beskrivas innan den en gång har beskrivits eller om att 
konstruktion (både konceptuellt och materiellt) alltid 
handlar om att rekonstruera eller omgruppera något 
som redan existerar.7 En fenomenologisk tolkning 
av det heliga behöver inte nödvändigtvis utesluta en 
sociokulturell, och tvärtom.

Den amerikanske teologen Belden C. Lane ägnade 
en stor del av sin bok Landscapes of the Sacred – Geo-
graphy and Narrative in American Spirituality (2001) 
åt att diskutera teoretiska perspektiv på det heliga och 
heliga platser och argumenterade för att samtliga av de 
ovannämnda perspektiven behövs i utforskandet och 
i förståelsen. Enligt Lane bortsåg Eliade från att det 
sakrala och profana är överlappande: det finns ingen 
transcendental realitet utan ett kulturellt inflytande. 
Det kulturella perspektivet kan dock tendera att för-
minska betydelsen av platsen, som om den vore ett 
neutralt och indifferent objekt. Ett fenomenologiskt 
perspektiv gör det möjligt att uppfatta intersubjektivi-
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10. Chidester & Linenthal 1995 s. 9–16.
11. Med det synsättet ligger det också nära till hands att konkludera 
att ritualer aldrig kan ses som ett uttryck för eller respons på det 
”heliga” (i någon slags praktisk-konkret bemärkelse). Jfr Jonathan Z. 
Smith, ”Ritual is not an expression of or a response to ”the Sacred”; 
rather, something or someone is made sacred by ritual” (1987 s. 
105). Men det är kanske en något långtgående slutsats. Man kan 
göra den allmänna reflektionen att ”något” alltid måste initiera 
handlingar och ritualer (formaliserade handlingar). När något, exem-
pelvis altaren såsom objektklass eller reliker, definierats som ”heligt” 
får man anta att det föreligger en stark ”återkopplingseffekt”, dvs. 
man förhåller sig till kategorin på ett sätt som ytterligare förstär-
ker dess ”annorlundahet” (Hacking 2000 s. 52f ). Från medeltiden 
finns exempel på att individer redan under sin livstid betraktades 
som heliga och tvister uppkom om deras kvarlevor innan de avli-
dit. Helgonens rykte som heliga föregick formaliserade handlingar 
(ritualer) såsom skrinläggningar (Wilson 1983 särskilt s. 9f, 194).
12. För en grundlig och inspirerande diskussion kring begreppet 
”konstruktion”, se Hacking 2000.

13. Det kan noteras att enstaka forskare ställer sig tvekande till om 
det överhuvudtaget går att sammanföra olika discipliner och enas 
om en specifik definition av ”ritual” (Althoff 2002 s. 71).

är att delarna är fysiska objekt men samtidigt kan 
vara idébärande; exempelvis är reliker inte vilka ben 
som helst utan har definierats som heliga. Även andra 
delar av de fysiska altarna, som mensa och täckskivan 
över relikerna, blir heliga i samband med konsekratio-
nen. Före denna handling kan de ha betraktats som 
”latent” heliga, i den bemärkelsen att de ofta har vissa 
utmärkande kvaliteter. Altaren är alltså både fysiska 
och metafysiska konstruktioner. 

Ordet ”konstruktion” är dessutom i likhet med 
många andra ord med ändelsen ”-ion” dubbeltydigt: det 
kan beteckna både en process och en färdig produkt. 

Motsatsen till påståendet att altaren är konstruktio-
ner kan vara att säga att de har essens. Någon absolut 
essens som utmärkt altaren i alla tider, förutom det 
mest banala – som att det går att säkert placera kalk 
och paten på altaret – är svår att se. Men om man ser 
essensen som relativ och kopplad till den historiska 
kontexten går det att diskutera vilka tankar och ideal 
som legat bakom praxis för altarnas konstruktion.

Ritual och liturgi
Med begreppet ”handling/-ar” menar jag i denna 
studie ofta ritual (av lat. rituális, ’som tillhör en rit, 
kultbruk, ceremoni’). Begreppet ”ritual” har varit 
föremål för en omfattande diskussion under de senaste 
decennierna, särskilt inom antropologin. Diskussio-
nen har till stora delar handlat om vad som konstitu-
erar en ritual och hur olika forskare genom åren har 
använt ritualbegreppet.13 De flesta är överens om att 
ritualer är handlingar som är repetitiva, formalise-
rade samt ofta performativa eller särskilda från andra 
handlingar för att de till exempel utförs på en viss 
plats eller inbegriper vissa föremål och liknande. Ett 
återkommande problem har varit gränsdragningen 
mellan ritualer och andra former av mänskligt hand-
lande. Inom antropologin och religionsforskningen 
har under senare år synen på ritualer förflyttats från 
att vara essensinriktad till att vara processinriktad och 
från att ha ett universellt perspektiv till ett mer situ-
ationellt och kontextuellt. Istället för som en avskild 
och väl definierad handling, betonas att ritua len 

Chidester och Edward T. Linethal har sammanfattat 
det särskilda med heliga platser: a) De är rituellt kon-
struerade och upprätthållna eller reproducerade, b) 
de är meningsfyllda för att de sätter fokus på vad det 
är att vara människa i en meningsfylld värld och är 
därmed öppna för tolkningar, och c) de är omstridda 
bland olika uttolkare som gör anspråk på platsen.10 
Ritualerna har således, genom deras förmåga att skapa 
fokus och intresse, konstruerat och rekonstruerat 
det heliga.11 

Begreppet ”konstruktion”
Begreppet ”konstruktion” (från latinets con, ’med’, 
’samman’ och struere ’uppstapla, bygga’) har använts 
flitigt inom humaniora och samhällsvetenskaper under 
de senaste två–tre decennierna och idag är det kanske 
något slitet. Ofta har det åsyftat, direkt eller indirekt, 
någon social konstruktion som har kritiserats. Att något 
är en konstruktion kan imlicera att det är dåligt och 
inte är bestämt av ”tingens natur”, att det är möjligt 
att avslöja och dekonstruera.12 

När ordet konstruktion används i denna avhand-
ling är det inte ett uttryck för en radikal kritisk tradi-
tion eller ambition. Begreppet fångar några väsentliga 
aspekter av altaren som ämne och de frågor som jag 
kommer att behandla. I sin bokstavliga betydelse är 
en konstruktion en sammansättning av olika delar, 
när man använder begreppet bildligt kan det vara 
idéer som sätts samman. Något speciellt för altaren 
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14. De mest framträdande gestalterna i kritiken mot ritualbegrep-
pet och formare av nya teoretiska ställningstaganden är Catherine 
Bell (1992, 1997) och Roy A. Rappaport (1999). Både Bell och 
Rappaport står nära varandra vad beträffar kritik mot de tidigare 
ritualbegreppen och teoretiska ställningstagandena. De betonar båda 
det kontextuella, situationella, och har föreslagit användandet av 
en slags gradschema som visar i vilken mån en handling är ”ritu-
aliserad”. Ritualbegreppet har diskuterats ingående, bl.a. utifrån 
Bell och Rappaport, exempelvis av Åsa Berggren (2010) utifrån 
ett arkeologiskt perspektiv och av Peter Habbe (2005) utifrån ett 
närmast religionssociologiskt. Habbe har utvecklat en modell om 
”Formaliserad praktik” där ritualiserad handling utgör en kategori. 
Det är dock osäkert, utifrån Habbes kriterier, var olika religiösa ytt-
ringar skall placeras. Modellen förefaller i hög grad ha utformats 
med tanke på det material som Habbe valt att studera, nämligen 
kontrakterande ritualer.
15. Smith 1987 s. 103; Markus 1994 s. 265.
16. Det sätt jag använder begreppet ritual på är inspirerat av Zuesse 
1987 och Podemann Sørensen 1996 s. 27ff.

17. Ordet liturgi är en sammansättning av grekiskans leitós (från 
leós, laós, folk) med betydelsen offentlig och érgon, att göra, alltså 
leitourgós, ”en person som utför samhällelig tjänst”, ”samhällets tjä-
nare”, och leitourgía, ”den samhälleliga tjänsten som sådan”. Ordet 
liturgi förekommer nästan inte alls i kyrkans officiella dokument 
före omkring 1900. De medeltida latinska skriftställarna använde 
vanligen begrepp såsom officium eller ritus när de beskrev kyrkans 
liturgi. I den byzantinska kyrkan används begreppet leitourgia sedan 
medeltiden specifikt för eukaristin. På 1700-talet kom begreppet 
liturgi att omfatta kulten i kyrkan som helhet (Dalmais, Martimort 
& Jounel 1985 s. 7; White 2001 s. 26).

2 Ritualer har ett meningsskapande och existentiellt 
innehåll, påminner om kommunikation och är 
utformade för att göra verkan. Kommunikation är 
inte att betrakta som enbart information. Ritualer 
verkar på objektet (Gud) genom representation 
och föreställning. 

2 Ritualer kan beskrivas som ”härmed-handlingar” 
(performativa), dvs. att det som sägs eller visas i 
en ritual tjänar syftet att utnämna det till en sådan 
handling: de skapar i sig själva den mening som 
de kommunicerar. De kan konstruera helighet,  
som när en kyrka invigs eller en ed svärs vid al- 
taret.

I den medeltida kristna kontexten menar jag att det 
fanns flera olika slags religiösa handlingar, utförda av 
olika aktörer både enskilt och i grupp, som var ritualer: 

 
2 Liturgiska handlingar, som utfördes av kyrkans 

tjänare och enligt riten. 
2 Paraliturgiska handlingar (gr. para, ’vid sidan av’), 

som var sanktionerade eller accepterade av kyrkan 
men utfördes helt eller delvis av lekmän (exempel-
vis andakt, vallfart, vissa processioner). 

2 Förbjudna handlingar, som kyrkan inte accepte-
rade (exempelvis magi, bilddyrkan). 

 
Denna indelning av olika kristna religiösa ritualer är 
ingalunda självklar. För det första används begreppet 
liturgi inom liturgiforskningen traditionellt om kristna 
religiösa handlingar med officiell prägel. Inom begrep-
pet ritual kan det emellertid rymmas både liturgiska 
handlingar och andra religiösa handlingar. Den tra-
ditionella uppfattningen inom liturgiforskningen är 
att liturgi består av handlingar som föreskrivs av och 
utförs av kyrkan och dess tjänare. Liturgin är i hög grad 
kodifierad.17 Religiösa handlingar som faller utanför 

utgörs av handlingar vilka befinner sig på en skala 
med olika grad av ”ritualisering”.14 

En viktig aspekt av de senaste decenniernas teoretiska 
utveckling är att frågor om ritualers funktion i universell 
mening, som har varit viktiga inom antropologin, ses 
som mindre fruktbara. Men trots den kritik som riktats 
mot essentialismen i det traditionella ritualbegreppet 
är det svårt att undvika ett viss mått av ”essentialism” 
i en teori om ritualiserat handlande. Graden av ritua-
lisering måste på något sätt definieras och det kräver 
en rad kriterier. Begrepp såsom ”ritualiserad handling” 
och ”ritualisering” beskriver troligen den svårfångade 
verkligheten bättre, än begrepp som gör gällande att 
verkligheten skulle bestå av handlingar som antingen 
är ritualer eller inte. Begreppet ”ritualiserat handlande” 
har hittillls i diskussionen varit till karaktären syntetiskt, 
det vill säga har inte kunnat appliceras såsom analytiskt 
begrepp utan en nomenklatur som underbyggnad.

En tilltalande definition, som inte är begränsad 
till det religiösa, tar fasta på att ritualer helt enkelt är 
handlingar eller metoder som används för att rikta 
uppmärksamheten mot något, exempelvis det heliga.15 

I den här boken använder jag dock ”ritualer” i 
första hand som ett samlingsbegrepp för handlingar 
som är religiösa, eller har en religiös dimension, i en 
kristen kontext. Denna definition vilar i hög grad 
på hur ritualbegreppet har använts inom den del av 
religionsforskningen som ser och tolkar ritualer reli-
giöst. En religiös ritual ska enligt denna uppfylla en 
eller båda av följande:16
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18. White 2001 s. 26ff; Härdelin 2003 s. 40. Det ska noteras att 
para-liturgin inte är skriftlös. Religiösa skrifter har tillkommit för 
användande av lekmän eller har skrivits på folkspråk. Även skrifter 
med teologiskt innehåll och skrivna av teologer, exempelvis kom-
menterande religionen, sakramenten eller kyrkobyggnaden, men 
vilka inte har använts i kyrkliga förrättningar, beskrivs ibland som 
para-liturgiska.
19. Folklig fromhet, dyrkan och uppenbarelser uppträder inte sällan 
sammanvävda med kyrkans liturgi eller på platser som av kyrkan är 
sanktionerade som heliga (Clifford Flanigan, Ashley & Sheingorn 
2005). Se även kritiska synpunkter i Sheingorn 1987 s. 4; Härdelin 
2005 s. 115. Para-liturgi betecknas i den engelskspråkiga världen 
också som extra-liturgical. 
20. Miri Rubin betecknar, exempelvis, påskliturgin med ceremo-
nierna kring Kristi grav såsom para-liturgical (1991 s. 294f ), troligen 
därför att hon anser att just de ritualer och kontexter hon refererar 
till utförts av lekmän. 

21. Apostlagärningarna 17:24, jfr även Johannesevangeliet 4:20–24. 
Den paulinska tanken om ”spiritual worship” uttrycktes tydligt av 
flera kristna skriftställare under 200-talet, såsom Minucius Felix 
och Origenes (Calabuig 2000 s. 334).
22. Angenendt 1997 s. 102–114.
23. Harris 2005 s. 138.
24. Joan E. Taylor konkluderar i sin bok Christians and the Holy 
Places (1993) att inga platser i det bysantinska riket vördades av 
kristna före 300-talet (s. 295f, 335, jfr s. 310f ).
25. Wilken 1992 s. 91f.

byggda av människohand”.21 Att det inte fanns några 
egentliga heliga platser under kristendomens första tid, 
är bara en av de punkter som gör att Eliades onto-
logiska teorier kan kritiseras för att vara ohistoriska. 

En viktig kunskapsteoretisk förutsättning för den 
kristna idén om det heliga låg i eskatologin. Redan 
i tidig kristendom var det en spridd uppfattning att 
själen efter döden passerade flera stadier: de dödas 
uppståndelse, dom över alla och envar och därefter 
saligförklaring eller fördömelse. Oklarhet rådde emel-
lertid om själens plats under tiden mellan döden och 
uppståndelsen. Vissa teologer liknade tillståndet vid en 
sömn, andra pekade på skriftställen som indikerade att 
de goda placerades i Abrahams sköte eller i Paradiset 
och de onda förpassades till ett interim tormentum. 
Undantagna från denna själarnas vandring var marty-
rerna, som enligt Uppenbarelseboken 6:9 redan vän-
tade i himmelen, vilande vid foten av det himmelska 
altaret. Dessa martyrer var aktiva och hade en kropp i 
meningen en ”första uppståndelse” (Uppenbarelsebo-
ken 20:4–5) och en första ”klädnad” (Uppenbarelsebo-
ken 6:11, 7:13–14). Redan under kristendomens första 
århundraden vände sig de troende till martyrerna, de 
heliga, i förbön. Att de heliga var närvarande samtidigt 
både i himlen och på jorden och på så vis var en förbin-
delse mellan nuet och en tid bortom tiden, var kärnan 
i konceptet.22 Relikerna som placerades i altarna, eller 
på andra platser fyllde funktionen att överbrygga det 
ontologiska gapet mellan himmel och jord.23

Före omkring år 300 saknas tydliga indikationer 
på att kristna vördade platser som heliga. Ett histo-
riskt intresse har emellertid funnits.24 I likhet med 
icke-kristna greker och romare uppförde de kristna 
konstruktioner över sina döda heroer, kallade marty-
ria (’platser som bär vittne’). Den mest kända av dem 
är aposteln Petrus grav i Rom som vördades redan 
omkring år 200.25 Under 300-talet verkar det ha skett 

denna ram kan betecknas som paraliturgiska.18 Under 
senare år har kategoriseringen ifrågasatts, dock aldrig 
med någon verklig tyngd. Kritiken har riktat in sig 
på att skillnaden mellan liturgiska, paraliturgiska och 
icke-liturgiska handlingar i många fall är svår att upp-
rätthålla; och på att kategorierna implicerar en liturgi 
som var fixerad, men också på att termen paraliturgisk 
i sig marginaliserar vissa religiösa yttringar.19

De som kritiserat det traditionella liturgibegreppet 
har velat upplösa eller utvidga det, mot bakgrund av 
att olika forskare använder begrepp på olika sätt och 
att det finns gränsdragningsproblem. Det är givetvis 
viktigt att vara medveten om att begreppen är mer eller 
mindre oprecisa. Ett skäl för att behålla begreppsparet 
liturgi – para-liturgi är att det, tvärtemot kritikernas 
synpunkt, kan synliggöra att ritualerna består av en 
mångfald. Vissa handlingar kan kanske inte enkelt 
kategoriseras som någotdera.20

Heliga platser och reliker 
i den kristna traditionen
En vanlig definition av ”ritual”, särskilt inom antro-
pologisk forskning, är att det är en metod eller process 
som syftar till att markera och rikta uppmärksamheten 
mot det heliga eller till att göra något heligt. I denna 
fokusering mot det heliga har både plats och ting varit 
viktiga element. De äldsta kristna skriftställarna före-
faller att ha ställt sig tvekande eller direkt avvisande till 
idén om ”heliga platser”. Aposteln Paulus skrev: ”Gud 
som har skapat världen och allt den rymmer, han som 
är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är 
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26. Med ediktet i Milano 313 förbjöds förföljelsen av kristna och 
de fick rätten att äga publika möteslokaler. Kejsar Konstantin lät 
döpa sig på dödsbädden. Kejsar Konstantin och hans mor Helena 
hade ett personligt engagemang i kyrkan. Eventuella tidigare strä-
vanden eller utvecklandet av heliga platser kan ha hindrats av de 
förföljelser som de kristna tidigare tidvis utsatts för.
27. Smith 1987 s. 86.
28. Taylor 1993 s. 305f.
29. Borgehammar 1991, särskilt s. 130–139. 
30. Taylor (1993 s. 296–332) tycks luta åt denna tolkning.

31. ”The sacredness of space was a reflex, a projection on the ground, 
of the sacredness of time…[that] enhances [the ]sense of the past, 
and the need to experience it as present” (Markus 1994 s. 271). 
Markus tes om helgonkultens och de heliga platsernas betydelse 
för integrationen av olika klasser påminner om tankar presenterade 
av Peter Brown (1981). Det ska noteras att Konstantin den store 
inte bara lät bygga kyrkor i Jerusalem, men även lät uppföra en ny 
basilika över Sankt Peter i Rom.
32. För en utmärkt översikt över förhållandet mellan kulten av 
helgonen och kyrkoarkitekturen från 300-talet och till omkring 
1200, med särskild tonvikt på tidiga kyrkor i Rom och kryptor, 
se Crook 2000.
33. För en forskningsöversikt kring det ”sociala rummet” som 
forskningsfält, se Parker Pearson & Richards 1994 s. 1–37. För 
viktiga bidrag till utforskandet av det ”sakrala rummet”, se exempelvis 
Coster & Spicer 2005; Hamilton & Spicer 2008.

Markus inför problemet med en generationsklyfta 
mellan en tidigare förföljd kyrka och en nu kejserlig 
och elitär kyrka. Martyrkulten kunde mer än något 
annat överbrygga denna klyfta. Idén om kristen ”helig 
tid” var redan fullt utvecklad inom kristendomen till 
vilket enkelt kunde läggas en topografisk koppling.31 
Kyrkorna som byggdes över martyrernas gravar eller 
som genom translationer kom att hysa deras kvarlevor 
blev ”heliga” i en mening som de inte hade varit tidi-
gare när de endast hyste de kristna församlingarna.32

Kristendomen kom alltså från 300-talet att lägga allt 
större tonvikt vid helighetens spatiala dimension, vid 
reliker och konsekrationen av kyrkor, altaren och kyr-
kogårdar. I forskningen har dessa fenomen ägnats en 
omfattande uppmärksamhet sedan lång tid tillbaka och 
sedan 1990-talet finns ett förnyat intresse för undersök-
ningar av det heliga rummet och dikotomin mellan det 
profana och det sakrala. Det ligger i linje med bredare 
forskningshistoriska trender. I så kallad postprocessuell 
forskning har spatialitet fått en ny aktualitet. Om rum-
met tidigare i hög grad betraktats som passivt i förhål-
lande till funktionen, har nya teorier, bland annat inspi-
rerade av Anthony Giddens strukturationsteori, visat på 
dess roll i att forma och reproducera social praxis.33 Det 
läggs större vikt vid att problematisera dikotomin mellan 
heligt och profant, att utforska helighetens villkor och 
att visa på att det heliga är förhandlingsbart och något 
som kan föreligga i olika grad. Det heliga som rums-
lighet kan vara multipolärt eller bipolärt och det som 
har betraktats som natur behöver inte vara detsamma 
som profant. Till de återkommande frågorna hör hur 
rumslig sakralitet har definierats och konstruerats, alltså 

stora förändringrar i synen på platser som heliga, vil-
ket vanligen sätts i samband med den ”konstantinska 
revolutionen” det vill säga utvecklingen under kejsare 
Konstantin som juridiskt, ekonomiskt och på ett per-
sonligt plan aktivt främjade den kristna kyrkan.26 I 
Rom och på andra platser började folk uppsöka och 
vörda kristna martyrgravar och snart associerades deras 
kroppsliga lämningar med kyrkor. 

I forskningen framträder två huvudteorier om hur 
kristendomen utvecklades till en religion där plat-
ser och reliker betraktas som heliga. En äldre och 
etablerad syn förlägger början till Jerusalem.27 Flera 
omständigheter har ansetts peka på stadens centrala 
roll för utvecklingen av de kristna kultformerna. Efter 
att kejsar Konstantin år 324 besegrat sin rival Licinius 
i östra delen av romerska riket, började han uppföra 
fyra magnifika kyrkor i Palestina, något som hans mor 
Helena tog aktiv del i.28 I samband med Helenas besök 
i Jerusalem (då kallat Aelia) gjordes ivriga efterforsk-
ningar efter de platser som var förbundna med Kristi 
passionshistoria. Platserna för Kristi död, Golgata, och 
hans uppståndelse, graven i klippan, lokaliserades. Kor-
set på vilket Jesus korsfästs påträffades, förmodligen 
år 325 eller 326. Snart därpå uppfördes kring dessa 
platser det kyrkokomplex som brukar kallas Heliga 
gravens kyrka.29 I en mycket tidig reseberättelse, från 
början av 380-talet, skildrar den kvinnliga pilgrimen 
Egeria ett slags stationsgudstjänst under vilken man 
gjorde uppehåll vid olika platser som omtalas i pas-
sionshistorien. Jerusalem som helig plats förefaller alltså 
ha etablerats senast under 300-talet. Konceptet eller 
prototypen ska sedan ha förts över till andra platser.30

I nyare forskning har föreslagits en omvänd kau-
salitet. I en artikel hävdar R. A. Markus att heliga 
platser uppstod som en följd av att kristendomen 
under Konstantin blev en statsreligion och inte längre 
förföljdes. Den triumferande kyrkan ställdes enligt 
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34. Se exempel i Hamilton & Spicer 2008 s. 5ff. Med särskild 
anknytning till temana tid och ljud kan nämnas en undersökning 
av Björn Magnusson-Staaf (1996) i vilket diskuteras det nya kristna 
tidsbegreppet under nordisk tidigmedeltid och där klockornas klang 
kan ses som ett uttryck för detta.
35. Neuheuser 2005, särskilt s. 259.
36. För en bakgrund till de äldsta kristna altarna, se Braun 1924, 
I, speciellt s. 48–75.
37. De olika typer av altaren som Joseph Braun urskiljde mot bak-
grund av konstruktionen av stipes, altarets fot, har liten relevens i 
denna undersökning.

38. Hassett 1907.
39. Emminghaus 1978; Etymological Dictionary of Latin and the 
other Italic Languages s. 24f, 49. 
40. I bibelöversättningen (Vulgata) används beteckningen altare 
för de altaren som invigts till Gud medan de till avgudar betecknas 
som ara (Braun 1924, I, s. 21). Dikotomin är även framträdande i 
den engelska kyrkomannen Bedas (672–735) skrift om den ”Eng-
elska kyrkan” (Venerabilis Baedae Opera Historica, Tom. I, Lib. I, 
cap. XXX, LX; Tom. II s. 60). När Münsterkyrkan i Essen invig-
des 1051 kallas högaltaret ”altare” medan sidoaltarna kallas ”ara” 
(Braun 1924, I, s. 31). I kyrkan i Münster i Westfalen kallades på 
1000-talet altarna i koret för ”altare”, medan ett som anges beläget i 
väster, men dock i koret, med flera dedikationsnamn gemensamma 
för högaltaret, kallas ”ara”. För ett annat altare kallat ara, beläget 
i ett kapell, omtalas inte om eller i sådana fall vilka reliker som 
deponerats där (Lehmann-Brockhaus 1938 nr 949, 951, 953). En 
rangskillnad mellan altare och ara tycks också antydas av en äldre 
beskrivning av Laterankyrkan i Rom (ibid. nr 2410).
41. Braun 1924, I, s. 22–24. Den romerska grammatikern Maurus 
Servius Honoratus ansåg i slutet av 300-talet e.Kr. att altare kunde 
härledas ur altus, altitudo, med vilket avsågs en upphöjd plattform 
eller konstruktion. I ett skolion till Servius heter det att altare också 
kan avse den översta delen av ett altare, eminentia ararum. Andra 
liknande medeltida uttolkare tog också fasta på att ordet skulle 
härledas ur alta (lat. hög) och ara, alltså ”hög plats” (ibid. s. 24). 
Elof Hellquist menade i Svensk etymologisk ordbok att altare ”Stun-
dom, men väl felaktigt, fört till lat. altus, hög; snarare besläktat med 
sanskr. alātam, eldbrand” (Hellquist 1922, I, s. 9).

Först något om begreppet altare. Aposteln Paulus 
kallar det kristna altaret där eukaristin firas ”Herrens 
bord” (gr. trapeza Kyriou), i kontrast till ”demonernas 
bord” (1 Kor. 10:22). För de grekiska kyrkofäderna 
och i den grekiska liturgin fortsatte den mest allmänna 
beteckningen för altaret att vara trapeza.38 I den latinska 
bibelöversättningen (Vulgata) och de latinska kyrkofä-
dernas skrifter kom äldre latinska ord och begrepp för 
Herrens bord att inarbetas: altare men även ara eller 
mensa (’bord ’). Det vanligaste ordet för det kristna 
altaret, altāria (neut. pl.) ’altare’, ’offer’, är etymologiskt 
sett, en avledning av adoleō, ’att brinna (som offer)’. 
Sedan fornkyrklig tid har också använts ordet āra, med 
ursprunglig betydelse ’härd, eldstad’, men som redan i 
proto-italiska ändrade betydelse till ’altare’.39 I medel-
tida språkbruk gjordes ibland en distinktion mellan 
altare och ara så att det senare betecknade hedniska 
altaren eller, tycks det ibland, kristna altaren som i 
något avseende inte hade samma rang eller utform-
ning som andra (fixerade) altaren.40 Ordens etymologi 
diskuterades redan under medeltiden. Härledningarna 
var felaktiga enligt modern forskning men säger en 
del om hur altaren uppfattades i en kristen kontext.41

vilka karakteristika som har utmärkt det heliga, i syn-
nerhet kyrkobyggnader. Exempelvis uppmärksammas 
rummets gränser, tiden (det heligas temporalitet), ljud 
(musik och klockklang), ljus och bilder.34 

En faktor som kan antas ha haft betydelse för kon-
struktionen av altaren är materialiteten i sig och till den 
kopplade idéer om yttre och inre kvaliteter. Konsekra-
tionen av en kyrka eller ett altare är ett av de tydligaste 
uttrycken för hur kyrkan ger eller tillerkänner rum 
och materia en helighet. Liksom tiden heliggjordes 
genom kyrkoårets indelning tillskrev den medeltida 
kyrkan materia i olika former en vägvisande, helande 
och ontavvärjande betydelse.35

Centrala begrepp 
med anknytning till altaren
Typer, konstruktioner och begrepp
Under 300-talet blev kristendomen erkänd och fick 
officiell status i det romerska riket. Nya och stora 
kyrkor uppfördes i Rom och andra städer. Tidigare 
hade altarna varit enkla och mobila, vilket möjliggjort 
förflyttningar mellan olika hus där gudstjänst hållits, 
men nu började fixerade altaren av sten att byggas, 
ofta över martyrgravar. Genom sinnrika öppningar 
(confessio) i altaret kunde de stå i direkt rumslig för-
bindelse med martyrernas reliker. Altaren såsom ting 
och fenomen hade således en lång förhistoria innan 
kristendomen accepterades i Norden.36 

Altaren är till sin grundkonstruktion en relativt 
enkel form av arkitektur. Men för att förstå undersök-
ningarna i den här boken är det nödvändigt att känna 
till viss terminologi och något om den historiska bak-
grunden. Utifrån en indelning i fixerade, portabla eller 
kvasifixerade altaren kommer ett antal formmässiga 
drag i deras uppbyggnad att diskuteras.37 
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42. Braun 1924, I, s. 549–553, 560–563; Snoek 1995 s. 179.
43. Braun 1924, I, s. 553.
44. Braun 1924, I, s. 600.
45. Braun 1924, I, s. 599. 
46. Flera kyrkliga bestämmelser har inskränkt placeringen av föremål 
på altaren. Påven Leo IV (847–855) uttryckte i ett tal vid en synod 
(admonitio synodalis) att ”På altaret skall inget annat ställas förutom 
kapslar med reliker, de fyra evangelierna och pyxis (ciborium) med 
Herrens kropp som viaticum (hostia) för de sjuka” (”Super altare 
nihil ponatur nisi capsae, et reliquiae, et quatuor Evangelia, et pixis 
cum corpore Domini ad viaticum infirmis, caetera in nitido

i själva altaret.42 ”Sepulchrum” är idag något vanligare 
i facklitteraturen. Begreppet har använts åtminstone 
sedan 1000-talet och förefaller att ha introducerats 
i Gallien. Det användes i pontifikalen och av skrift-
ställare som Sicardus av Cremona (1155–1215) och 
Durandus (död 1296).43

Den täckskiva som används för att försegla relik-
gömman kallas vanligen tabula, (lat.) ’tavla’. Sedan 
1100-talet används också ordet sigillum, (lat.) ’sigill’.44 
Det är emellertid oklart om begreppen alltid använts 
helt synonymt. Ibland har också mensa, alltså altar-
skivan, kallats ”tabula”.45 Även andra begrepp är svåra 
att bestämma om inte kontexten framgår, exempelvis 
lapis altaris, ”altarsten”.

Sett i ett längre perspektiv, från fornkyrklig tid 
till senmedeltid, placerades allt fler mer eller mindre 
mobila föremål på eller i direkt kontakt med alta-
ret.46 Redan på 300-talet är det belagt att en eller flera 

Fixerade altaren
Fixerade altaren har (i regel) varit murade och upp-
förda i sten och tegel (figur 1). Partiet närmast över 
grundläggningen och ovan golv kallas stipes (’trädstam’) 
i medeltida texter. Denna latinska beteckning är allt-
jämt den vanligaste i moderna vetenskapliga texter. 
Stipes går ibland inte att skilja från altarets ovansida, 
men ofta vilar det på en särskild del, som skiljer sig 
genom sin utformning eller sitt material, och kallas 
”altarskiva” eller ”mensa”. Benämningen, ”altarskiva” 
(eng. altar slab, ty. Altarplatte), kan implicera att den 
består av en hel skiva av sten. Men altarets ovansida 
har i många fall varit sammansatt av flera stenblock 
eller tegelstenar. Det latinska mensa, ’bord’, hänvi-
sar till det praktiska bruket av altarets ovansida och 
betecknar här endast en särskilt utformad ovansida 
som skiljer sig från stipes. 

Utrymmet där reliker placeras kallas i nordisk lit-
teratur sedan mitten av 1800-talet ”relikgömma” (da. 
relikviegemme). Under medeltiden användes vanli-
gen orden confessio, ’plats för vittnen’, eller sepulch-
rum,’plats för grav’; den senare beteckningen verkar 
vara något yngre. Beteckningen confessio användes 
redan 471 i den så kallade Charta Cornutiana och 
verkar ha varit etablerad i Rom från 500-talet. Ordet 
avsåg ursprungligen en kammare eller ett schakt 
som gjorde det möjligt att komma i kontakt med en 
martyrgrav. Först under 800-talet förefaller ”confes-
sio” ha varit etablerat som beteckning på relikgömmor 

Konsekrationskors

Nisch

Tabula

Relikkapsel

Relikgömma

Relikgömma

Mensa

Stipes

Figur 1. Schematisk framställning 
av fixerat altare med vanligt före-
kommande formdrag. 
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loco recondantur”) (Braun 1924, II, s. 543; PL 115 (Homilia Leo-
nis IV), sp. 677). Den restriktiva förhållningen till att placera mer 
än få centrala ting på altaret tycks ha ändrat sig långsamt. Ännu i 
sedvaneregler för Magdeburg stift från slutet av 1200-talet omtalas 
att på högaltaret skulle ej placeras målade eller snidade bilder. Där 
fick endast placeras evangeliet, sakramentariet, reliker och krucifix 
(Otte 1883, I, s. 141 not 2; Braun 1924, II, s. 280).
47. Braun 1912 s. 209–224; Pocknee 1963 s. 45f.
48. Danbolt 1986 s. 16. Enligt Erik Lundberg (1967) ska en sten-
relief i Skälvums kyrka ha suttit på framsidan av ett altare.
49. Marth 1988 s. 55; Bloch 1992 s. 13. Olika meningar finns om 
tidpunkten för när krucifix började att placeras på altaren. Det har 
föreslagits att bruket förekommer redan från 600-talet (Carragáin 
2009 s. 131). 
50. Braun 1932 s. 492ff.
51. Braun, 1924, I, s. 56–65.

52. Budde 1998, bd I, s. 12–30; Palazzo 2001. 
53. De bärbara altarna förefaller under karolingisk tid inte innehålla 
reliker. Enligt Braun hade detta sin orsak i att reliker redan tidi-
gare förknippades med kyrkobyggnader. Att relikerna ofta fick sin 
plats under altarna berodde på att det var de förnämsta platserna i 
kyrkorna. Relikernas placering i kyrkan innebar att de fick ett spe-
ciellt ”skydd”. Bärbara altaren som flyttades runt till olika platser 
var en ersättning för fixerade altaren men inte för kyrkobyggnaden 
och förknippades därmed inte heller med reliker (Braun 1924, I, 
s. 540, 732–504).
54. Braun 1924, I, s. 597–599; Budde 1998, bd I, s. 57f.
55. Braun 1924, I, s. 730.

portabla altaren: tavelformade, kistformade och altar-
formade. Indelningen korresponderar med den som 
Joseph Braun gjorde (1924). I annan litteratur före-
kommer att de kist- och altarformade altarna beteck-
nas som skrinformade, med en tydlig hänvisning till 
deras andra funktion som relikvarier. 

De äldsta tavelformade portabla altarna bestod av 
en skiva helt i trä, exempelvis S:t Cuthberts från andra 
hälften av 600-talet och möjligen den nu försvunna 
från Hexham från mitten av 1000-talet. Bruket av 
trätavlor är omvittnat även i andra skriftliga källor, men 
redan på 500-talet togs initiativ till en reglering inom 
kyrkan som syftade till att portabla altaren måste ha 
en konsekrerad skiva av sten. Den tavelformade typen 
brukades i hela Västeuropa och in i efterreformato-
risk tid. De kistformade portabla altarna består av en 
rektangulär låda med ett trälock med en insatt sten 
och förefaller att tillhöra 1000-talet. De altarformade 
portabla altarna består också av en låda med lock, men 
formmässigt är de en efterbildning (ett slags minia-
tyr) av de fixerade altarna, i det att de har urskiljbar 
mensa, stipes och sockel (crepido). Typen förekom-
mer från mitten av 1000-talet fram till omkring 1200 
och nästan enbart inom ett område mellan Maas och 
Weser i Tyskland.52

Reliker har också deponerats i portabla altaren, men 
förmodligen generellt mer sällan än i fixerade.53 Det 
föreskrivs endast i vissa invigningsritualer och från 
1100-talet. I de tavelformade portabla altarna var det 
vanligast att en relikgömma gröptes ut i träbotten och 
täckskivan av sten lades över.54 Till skillnad från de 
fixerade altarna invigdes inte de portabla i namn av 
martyrer eller andra heliga och gavs inte heller titlar.55 
Olika ord har använts för att beteckna portabla alta-
ren i nordisk medeltid, men det vanligaste torde vara 

linnedukar placerades på altaret, och vid samma tid 
förekom uppfattningen att den eller de symboliserade 
liksvepningen. Kristi kropp i form av vin och bröd 
placerades på en duk kallad corporale, vilken även 
kunde vikas över kalken. De äldsta källorna förefaller 
att vara oklara vad gäller skillnaderna mellan altarets 
linnedukar och corporalet. Corporalet har hursom-
helst endast använts i samband med eukaristin.47 Från 
500-talet finns uppgifter om att även altarets framsida 
kan ha prytts av ett nedhängande antependium (’fram-
förhänge’) av textil. Antemensaler (’framför bordet’)i 
förgylld metall är kända från 900-talet, men målad 
träpanel kan ha varit vanligare. Även stenrelief har 
förekommit.48

Bevarade krucifix och manuskriptillustrationer tyder 
på att krucifix på altaret blev vanliga i slutet av 1000-
talet.49 Ljus placerades under första årtusendet runt 
altaret. Från andra hälften av 1000-talet finns enstaka 
belägg på ljusstakar på altaret och från slutet av 1100-
talet finns fler belägg. Vanligen var antalet två.50 

 

Portabla altaren
De äldsta kristna församlingarna i Rom firade troligen 
eukaristin vid vanliga bord (som kunde vara runda) 
eller vid mindre bärbara altaren. Det altare som apos-
teln Petrus bar med sig ska enligt en tradition finnas 
bevarat inuti högaltaret i Laterankyrkan i Rom.51 

En omfattande studie av omkring 150 kända por-
tabla altaren i Europa är Michael Buddes Altare por-
tatile – Kompendium der Tragaltäre des Mittelalters 
600–1600 (1998). Han urskiljer tre grundtyper av 
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56. I ett påvebrev 1415 används begreppet ara portatile (SRD, 1, 
s. 322). Begreppet altare viaticum används 1322 (DS 2322) och 
1417 i Uppsala ärkestift (SD 2415). Begreppet ”altarsten”, i olika 
nordiska och latinska former, används uppenbarligen om portabla 
altaren, men är inte alltid enkelt att skilja från altarskiva, jfr belägg 
från Småland 1287 (DS nr 951), Halmstad 1462 (LÄU IV nr 11) 
och Stockholm 1470–80-talet (SvK vol. 17 s. 133).
57. Braun 1924, I, s. 33.
58. Hincmari Archiepiscopi Rhemensis Capitula Synodica, III, Cap. III 
(PL, Tom. 125, s. 794); jfr Braun 1924, I, s. 86f; Palazzo 2001 s. 252.
59. ”De capellis vero sive oratoriis, si ex necessitate lignea erecta 
fuerint altaria, super tabulis consecratis lapideis firmiter ligno infixis 
praetaxatae quantitatis missarum ibi solempnia celebrentur”. Texten 
återges av Braun 1924, I, s. 87 not 3, jfr Olden 1900 s. 98.
60. Braun 1924, I, s. 43, 730.

61. Calabuig 2000 s. 363 not 60.
62. Reallexikon für Antike und Christentum, uppslagsorden Conse-
cratio, Dedicatio och Kirchweihe.
63. Enligt Gratianus dekret resulterade ödeläggande av en kyrka 
genom brand eller annan skada i en desekration (Plöchl, 1953–69, 
I, s. 340f ).
64. Plöchl, 1953–69, I, s. 340f. På föranledd fråga av ärkebiskop 
Uffe av Lund svarade påven Gregorius IX år 1239 att en kyrka inte 
behöver konsekreras på nytt, om taket förstörts eller väggarna skalats 
av, endast utifall altarplattan (tabula altaris) skadats eller om kyrkan 
måste byggas upp från grunden (DD I:7 nr 28).

Konsekration, dedikation och benediktion
Begreppen ”konsekration” och ”dedikation” har sedan 
antiken betecknat vigning av kyrkor, altaren eller andra 
föremål (exempelvis hostior) och av personer till ämbe-
ten (exempelvis biskopar). Under antiken och fortsatt 
under kristen medeltid användes orden ofta synonymt 
vid vigningen av kyrkor och altaren,61 men i sin äldsta 
användning och även senare, beroende av kontext, 
betecknar de separata företeelser. Ordet ”konsekration” 
är bildat av sacer ’helig’ sammansatt med förleden con, 
’till’ eller ’av’ och användes under antiken i första hand 
för att beteckna den offentliga vigningsakten, förvand-
lingen av det profana till res sacra. Ordet ”dedikation” 
är bildat av dicare, från dicere, att ’tala’ eller ’högtidligt 
uttala’, och betecknade ursprungligen överlämnandet 
av privat eller offentlig egendom till gudomen.62 

I medeltida kyrkligt språkbruk användes consecratio 
och dedicatio om vigningar av altaren och kyrkor. I 
vissa sammanhang torde det dock ha funnits betydel-
seskillnad, liksom under antiken. Konsekration var nog 
generellt en specifik term för den ritual då personer eller 
objekt invigdes till heligt bruk. Under nordisk medeltid 
förrättades konsekrationer vanligen av biskopen, efter 
dennes handbok (pontifikale), och ett återkommande 
element var användningen av smörjelse och handpå-
läggning. Genom konsekrationen dedicerades alltså 
en kyrka eller ett altare. Vanligen torde en dedikation 
ha förutsatt en tidigare konsekration. 

När en kyrka vanhelgats användes i Decretum Gra-
tiani (ca 1140) begreppet desecratio, ett slags antonym 
till konsekration.63 I påven Gregorius IX:s dekretaler 
(1234) görs en distinktion mellan att en kyrka dese-
kreras, som följd av mindre förseelser, och att den 
förlorar sin konsekration (violatio), exempelvis som 
en följd av mord, dråp, blodsutgjutelse, samlag eller 
begravning av en exkommunicerad.64

altare portatile (’bärbart altare’) och mindre vanliga 
ara portatile och altare viaticum (’resealtare’). Ibland 
används endast beteckningen ”altarsten” på nordiska 
språk eller latin.56 Portabla altaren tycks oftare än fix-
erade ha kallats ara.57 

Kvasifixerade altaren
Det kvasifixerade altaret (altare quasifixum) är i Joseph 
Brauns typlogi ett slags undertyp till det fixerade. Till 
det yttre behöver inte ett kvasifixerat altare nödvän-
digtvis skilja sig från ett fixerat altare, i varje fall inte 
påtagligt eller på ett obestridligt sätt. Den avgörande 
skillnaden är att altaret av olika anledningar inte har 
konsekrerats. Genom att placera ett portabelt altare 
i mitten av dess mensa har man ändock kunnat fira 
mässan vid altaret.

Det äldsta belägget för detta slags villkorade bruk av 
ett altare återfinns i ett synodaldekret från år 857 av ärke-
biskop Hinkmar av Reims. Vid tvingande omständig-
heter fick prästerna tillstånd att fira mässa vid altaren 
som ännu inte var konsekrerade eller i kapell som inte 
förtjänade en konsekration. Men i sådana fall skulle 
de införskaffa en sten av marmor eller av svart sten (de 
marmore vel nigra petra) som biskopen skulle inviga och 
som de kunde ta med sig.58 En regel utfärdad vid en 
synod i Dublin 1186 talar om att altaren i trä i kapell 
och oratorier endast får förekomma under betingelsen 
att en konsekrerad sten fixeras på deras ovansida.59 

I modern tid har den katolska kyrkan föreskrivit 
att kvasifixerade altaren ska ha invigningsnamn eller 
titel.60 Hur man ställde sig till denna fråga under 
medeltiden är oklart. 



24  |  konstruktionen av det heliga

65. Vigningen av kyrka till ett helgon medförde att kyrkoherren 
inte kunde förändra patrociniet utan att det fanns grund för det 
och han hade biskopens godkännande (Fuhrmann 1995 s. 70). 
Om kyrkan var oinvigd fanns inte denna oupplösliga förbindelse 
mellan kyrkan, dess gods och patrociniet. Vigningen öppnade för 
kyrkans offentliga gudstjänst, därmed den biskopliga rätten, och 
skyddet som defensor ecclesiae. Mellan kyrkan och de heliga fanns 
nu en skyddsförpliktelse, också mot kyrkoherrens vilja. När kyrkan 
kom i annans ägo måste patrociniet vara det samma. Under vissa 
omständigheter kunde dock en växling av patrocinium ske. Möjligen 
kan det ha skett när kyrkan övergivits, förstörts och alltså patrociniet 
i viss bemärkelse inte varit till skydd för kyrkan. Ett patrocinium 
kan ha överskuggats av ytterligare ett (andra) patrocinium (ibid.). 
Om helgon och deras betydelse i ett juridiskt perspektiv, däribland 
deras status som ”rättssubjekt”, se Becker 1994. 
66. Charles Browne har påpekat att kyrkan alltid är dedicerad till 
Gud och i åminnelse av ett helgon, en martyr eller en händelse 
(1881–85 s. 268). Jfr även kyrkoinvigningsritualen PRG XL, stycke 
46, där biskopen åkallar Gud ”du som helgar platser som ska vigas 
i ditt namn” (qui loca nomini tuo dicanda sanctifes).
67. Se Appendix VI. Det gäller altaren med stiftelseurkunder från 
följande år: 1283 (L5), 1303 (L12), 1317 (L15), 1318 (L16), 1330 
(L17), 1341 (L18), 1346 (L22), 1346 (L23), 1348 (L25), 1395 
(L34), 1405 (L33), 1407 (L34), 1502 (L42).

68. Zielkowski 1943 s. 71f; Gardner 1994 s. 11; även Williamson 
2004 s. 355 not 68. Titulus kunde inte vara en beatus, en välsignad 
person (icke kanoniserad) (Gardner 1994 s. 11). I det tidigkristna 
Rom betecknade titulus ursprungligen titeln, beviset för äganderätt, 
sedan i överförd betydelse egendomen i sig, och sedan namnet på 
kyrkans dedikationshelgon (Willis 1968 s. 4f ).
69. Många andra exempel finns på tidigmedeltida kyrkor i Norden 
där titel Drotten/Kristus växlar med Trinitatis (Andersen 1988 s. 10f ). 
70. Enligt Karl Josef Benz var det först under 1200-talet som pon-
tifikalen (jfr exempelvis Pontificale G. Durandi, Lib. 2, I) försågs 
med en formaliserad liturgi för läggande av en kyrkas grundstenar 
(ty. Grundsteinlegung). Ett firande av grundstensläggning före-
kom redan på 1000- och 1100-talet, ett exempel är påbörjandet 
av ombyggnaden av St. Denis omkring 1140 av abbot Suger. En 
näraliggande ritual var den biskopliga benediktionen av området 
för den planerade kyrkan vilken omnämns i det romersk-germanska 
pontifikalet från 900-talets andra hälft (Benz 1980). Domkyrkan 
S:t Laurentius i Lund hade denna titel långt före invigningen av 
huvudaltaret 1145, väl i det fallet avhängigt av en äldre biskopskyrka. 
Pouls kirke på Bornholm har väl rimligen haft denna titel före det 
att kyrkan invigdes. En stenbild föreställande Paulus är inbyggd i 
kyrkans korbåge (DK VII s. 540). 
71. Det för denna fråga gynnsamma källäget på Island har gjort det 
möjligt för Gunnar Smedberg att utreda en del förhållanden där 
under 1200- och 1300-talet. Ett antal kyrkor på Island betecknades 
där som ”non dedicata”, icke konsekrerade, men de hade ändå tit-
lar och betraktades som ”vigda” i den meningen att de var helgade 
och omfattades av fridshelgd (Smedberg 1973 s. 113–125, särskilt 
s. 120). Kyrkor som betecknades som ”non dedicata” fanns även i 
Norge (Emanuelsson 2005 s. 236, 242).

en gudomlighet, ett mysterium eller ett föremål måste 
kyrkans patrocinium vara något annat: Gud kan inte 
stå i relation till sig själv och därmed inte heller verka 
som förebedjare, intercessor.68 Denna distinktion kan 
vara en förklaring till att kyrkan S:t Trinitatis i Lund 
också kallades vid namnet Salvator (Drotten).69

Det är tveksamt om kyrkans titulus nödvändigtvis 
och alltid var kopplad till invigningen av dess högaltare. 
Redan när en ny kyrka utstakades eller grundlades kan 
en biskoplig välsignelse ha uttalats.70 Rimligen bör då 
kyrkan under uppförandet ha haft en titel. 

Förutom konsekrationen, den högsta vignings-
graden, får man räkna med att det i viss omfattning 
förekom att kyrkor och altaren endast invigdes genom 
benediktion, en välsignelse utan smörjelse utförd av 
en präst (inte biskop), eller vigning endast genom 
läsandet av en första mässa. Även utan konsekration 
kan kyrkor och altaren ha haft patrocinier och titlar.71

Dedikationen betydde att kyrkan eller altaret 
överlämnades till en ”högre makt”, ofta ett eller flera 
helgon, som blev dess patrocinium. Mellan kyrkan och 
de heliga fanns nu en skyddsförpliktelse. Dedikationen 
hade också en rent juridisk betydelse i den meningen 
att helgonet blev ett subjekt vars rätt, exempelvis till 
egendom, kunde kränkas.65 I bevarade medeltida texter 
dediceras kyrkan eller altaret oftast till en eller flera 
helgon. Det har påpekats att principiellt sett borde 
varje sådant objekt också vara dedicerat till Gud.66 
Möjligen var det underförstått. Vad beträffar Lunds 
domkyrka kan noteras att de äldsta altarinvigningarna 
inte explicit omtalar dedikationer till Gud, men från 
slutet av 1200-talet och till 1500-talets början finns 
en rad altaren som i första hand dedicerats till Gud 
och i andra hand till jungfru Maria och olika helgon.67 

Oftast torde kyrkans och högaltarets titel (titu-
lus) eller dedikation ha varit identiska. När det gäller 
begreppen titulus och dess patrocinium har påtalats i 
forskningen att en distinktion måste göras dem emel-
lan. Ur den kanoniska rättens synvinkel kunde titeln 
vara en person (persona creata) eller en icke skapad 
entitet, såsom Treenigheten, den helige Ande eller 
uppståndelsen, men även föremål såsom den heliga 
graal. Endast om titeln är en person kan personen 
också vara kyrkans patrocinium; om kyrkans titel är 
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72. Andrén 1997 s. 158–180. 73. Andrén 1997 s. 161; Myrdal 2007 s. 504.

mot varandra: den källpluralistiska och den klassiska 
källkritiska eller ”weibullska” metoden. Myrdal tar 
ställning för den källpluralistiska metoden, vilken han 
karakteriserar som ”inkluderande” i motsats till den 
”exkluderande” källkritiska metoden. En källplurali-
stisk metod erbjuder i många fall bättre förutsättningar 
för att studera kulturhistoria i bred bemärkelse, särskilt 
det svårutforskade. Nackdelen med en källpluralistisk 
metod är att den kräver att den enskilda forskaren har 
inblick i många olika slags källor. Metoden utmärks 
enligt Myrdal även av osäkra konklusioner, det vill 
säga att sannolikheten måste accepteras. Men denna 
osäkerhet bör framgå av redovisningen av källmate-
rialet. Arbetet med en katalog kan därför ses som en 
metod i sig.

Andrén och Myrdal understryker på olika sätt hur 
argument kan hämtas i jämförelser mellan olika typer 
av källmaterial: ting, texter och bilder. För Andrén är 
det kanske i första hand det ”unika” som efter hand 
ska ”ringas in och antydas”, medan det för Myrdal 
mer handlar om att skapa en ”helhetsbild kring ett 
tema”. Föresatserna kan låta motstridiga men har i 
praktiken stora likheter.73 

Metod
Under arbetet med denna avhandling har jag inte 
tillämpat en speciell metod utan flera, på grund av 
kombinationen av frågor och källmaterialets karaktär. 
De metoder eller sätt att argumentera jag har använt 
påminner om de som har beskrivits av Anders Andrén 
och Janken Myrdal.

Anders Andrén diskuterade betydelsen av analogier 
för argumentation och tolkning i boken Mellan ting 
och text – en introduktion till de historiska arkeologierna 
(1997). Han urskiljde tre typer av analogier: korres-
pondens (överenstämmelse), kontrast (motsägelse) och 
association (anknytning). Korrespondens handlar om 
att argumentera genom strukturlikheter, exempelvis 
genom att peka på kronologisk och geografisk korre-
lation mellan två fenomen eller överenstämmelse mel-
lan ting och text. Kontrast, som egentligen är negativ 
korrespondens, handlar om att accentuera unika eller 
icke tidigare uppmärksammade företeelser. Associa-
tion handlar framförallt om att knyta det studerade 
till dess särskilda kontext eller kontexter.72 

Janken Myrdal ställde i artikeln ”Källpluralismen 
och dess inkluderande metodpaket” (2007) två metoder 



74. När begreppet altare används i dess vidare betydelse kommer 
det att framgå explicit eller av sammanhanget.

utgångspunkt. Det går naturligtvis inte att i detta sam-
manhang nämna mer än ett urval av de bidrag som 
publicerats. Forskarnas ämnesbakgrund har säkert varit 
av betydelse för deras olika perspektiv och bidrag, men 
det är tveksamt om det finns en renodlad liturgisk, 
konsthistorisk eller arkeologisk forskning om altaren.

Eftersom det knappast kan sägas ha funnits en stark 
forskningstradition om specifikt altaren – ämnet är 
för smalt för det – kommer inte en strikt kronologisk 
disposition att följas. Istället är forskningshistoriken 
tematiskt disponerad i tre olika rumsliga nivåer, som 
också avspeglar, i viss mån, hur forskningsperspektiven 
har utvecklats: de egentliga altarna, altarnas bilder och 
rummen och handlingarna kring altarna.

 

De egentliga altarna 
– material och gestaltning

Forskning utanför Norden
Det forskningsmässiga intresset för altaren av sten kan 
föras tillbaka till åtminstone 1800-talets första hälft. 
Redan 1838 publicerade arkitekten Carl Alexander 
Heideloff och prästen Georg Neumann en smärre 
skrift på 14 sidor om Der christliche Altar, archäolo-
gisch und artistisch dargestellt. Skriftens målgrupp var 
i första hand präster av alla konfessioner, kyrkoför-
valtningar och arkitekter. Dess primära syfte var att 
vara underlag vid underhåll och restaurering, men 
den innehåller också uppgifter och påståenden om 
altarnas historiska utveckling.

Betydligt innehållsrikare är Friedrich Laib och Franz 
Joseph Schwarz i Studien über die Geschiche des christ-
lichen Altares (1857), som tar avstamp i fornkyrklig 
tid. Författarna behandlar altarnas material och kon-
struktion relativt ingående, men mest utrymme får 
bilderna och utensilierna. De urskiljer tre perioder 
i altarnas utveckling: den första fram till 800-talet, 

Inledning
forskningen om altaren är omfattande, förutsatt 
att begreppet ”altare” används i sin vidare betydelse 
och inbegriper även bilder, såsom altarskåp, altarupp-
satser och antependier. I denna undersökning används 
emellertid begreppet altare i regel för att beteckna det 
för firandet av mässan liturgiskt föreskrivna altaret, 
vilket under medeltiden oftast var utfört helt i sten 
eller åtminstone hade en altarskiva i sten.74 Med denna 
snävare definition är forskningen tämligen begränsad. 
Standardverket om de ”egentliga” altarna är fortfa-
rande, närmare ett århundrade efter dess publicering, 
Joseph Brauns tvåbandsverk Der christliche Altar in 
seiner Geschichtlichen Entwickling (1924).

De frågor och perspektiv som har utgått ifrån eller 
på ett eller annat sätt berört altaren har varierat. När 
det gäller altarnas bilder har frågor kring ikonografi, 
kronologi och verkstadssammanhang varit framträ-
dande, särskilt i äldre forskning. Sedan 1950-talet 
och i allt högre grad under de senaste två–tre decen-
nierna har andra kategorier eller olika dimensioner av 
kontextualisering tagit allt större plats. Många under-
sökningar har uppehållit sig kring mötet mellan altarna 
och altarbilderna och deras omgivande ”rumtid”, om 
hur altarna i vid mening har både skapat och speglat 
liturgin. Frågorna har omfattat ett brett spektrum, 
från hur altarbilder i konkret bemärkelse haft betydelse 
för kyrkobesökarnas upplevelse av kyrkorummet och 
inlevelse i det religiösa budskapet, till en mer abstrakt 
symbolism där, exempelvis, altarnas placering återspeg-
lar ”mysterier” eller är citat från Rom eller Jerusalems 
stads- och kyrkotopografi.

Följande översikt är ämnad att ge en orientering 
om de mer framträdande perspektiven och temana i 
forskningen där altaren i vid bemärkelse är en viktig 

2. En forskningshistorisk överblick
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75. Laib & Schwarz 1857, särskilt s. 2f.
76. De perioder som Schmid urskiljer är: 1) perioden fram till 
330, altaren i katakomber (arcosolier) och basilikor; 2) perioden 
330–1000, altaren med ”Ueberbau” eller ciborium; 3) perioden 
1000–1300, altaren med retabler; 4) perioden 1300–1550, altaren 
med ”hochbau” utan tabernakel; 5) perioden 1550–1825, ”Taber-
nakelaltäre”; 6) altaren med uppsats och tabernakel (Schmid 1871 
s. 40f ). För diskussioner om altarnas material och utformning, se 
s. 82–87, 183–187. Schmids bok utgavs pånyo 1928 efter en omar-
betning av Oscar Doering och Lorenz Bauer.
77. Artikeln publicerades en andra gång i bokform 1918.

78. A. J. Schulte utgav 1907 boken Consecranda: Rites and Ceremo-
nies Observerved at the Concecration of Churches, Altars, Altarstones, 
Chalices and Patens (New York).

det mellan liturgi och altare förstås mot bakgrund av 
påverkan både från officiell kristenhet, ytterst repre-
senterad av Rom och påven, och från från lekmän. 
Ett avgörande steg i altarets utveckling anser han vara 
steget att placera reliker på eller strax bakom altarbor-
det, vilket han förlägger till 800-talet. Enligt Bishop 
kan det tyckas vara en liten förändring, men i det 
långa loppet kom det att påverka altarnas karaktär, 
disposition och placering. 

En utmärkt introduktion till och översikt över 
medeltida såväl som eftermedeltida altaren i Eng-
land finns i James Bonds The Chancel of the English 
Church (1916). Det finns inte många bevarade med-
eltida altaren i England, men Bond presenterar flera 
konkreta exempel och kopplar dem till kyrkorummets 
övriga utformning.

Altaren har behandlats utförligt i en rad olika äldre 
encyklopediska verk. Den franske arkitekten Charles 
Rohault de Fleury diskuterade ämnet i flera artiklar i 
det postumt utgivna trebandsverket La messe. Études 
archéologiques sur des monuments (1883). Framförallt 
är det redovisningen av materialet med bland annat 
fina illustrationer som gör arbetet förtjänstfullt. Upp-
slagsverket Catholic Encyclopedia i sjutton band utgavs 
i New York mellan 1907 och 1922. Fyra artiklar i för-
sta bandet behandlar utförligt altaret i liturgin, det 
kristna altarets historia, altaret i den grekisk-ortodoxa 
kyrkan och altaret i Gamla och Nya Testamentet. Mest 
uttömmande är artiklarna om altaret i liturgin, skri-
ven av Augustinus Joseph Schulte, präst och professor 
vid Overbrook,78 och om det kristna altarets historia, 
skriven av den irländsk-amerikanske prästen Maurice 
M. Hassett. Schultes och Hassets texter är välskrivna 
och konkreta och har ofta hänvisningar men är, som 
genren kräver, inte problematiserande. De stödjer 
sig i hög grad på skriftliga källor, kyrkliga regler och 
tolkningar av liturgin. Schultes artikel om altaret och 
liturgin är inte på samma sätt som Hassetts placerad i 
en historisk kontext; den vänder sig tydligt till en läsare 
som vill ha kunskap om altarets liturgi i den samtida 
kyrkan. Bilden av den liturgiska utvecklingen och dess 
komplexitet blir starkt förenklad och svår att följa.

Efter Joseph Brauns Der christliche Altar (1924), som 

kännetecknas av en återhållsamhet vad gäller bilder och 
utensilier på altarna; den andra, fram till 1200-talet, 
kännetecknas av att relikvarier och andra utensilier 
såsom ljusstakar började placeras på altarna; den tredje 
under senmedeltiden kännetecknas av retabelaltaren. 
I denna periodisering är förändringar av de egentliga 
altarnas utformning mindre viktiga, istället är det 
tillförandet av nya element på eller omkring altarna 
som är avgörande.75 

Ännu ett steg i att periodisera altarets fysiska 
utformning tog Andreas Schmids i den mer utförliga 
och fördjupande Der christliche Altar und sein Schmuck, 
archäologisch-liturgisch dargestellt (1871). Schmid urskil-
jer sex perioder i altarnas utveckling från omkring 300 
e.Kr. till 1825, baserat på det som han ser som mest 
iögonfallande. Åter är det altarnas bilder som stått i 
förgrunden för periodiseringen. Schmid för en ganska 
fyllig diskussion om de egentliga altarnas material och 
utformning och om relikernas placering. Redan från 
fornkristen tid uppträder, enligt Schmid, två olika typer 
av altaren: ”bordaltaren” där skivan vilar på en eller flera 
ben eller pelare, och ”sarkofagaltaren”.76

Bland tidiga engelska bidrag till altarnas historia 
kan nämnas majoren Alfred Heales The Archæology of 
the Christian Altar in Western Europe with its Adjuncts, 
Furniture, and Ornaments (1881), som i handbokens 
framställningsform kortfattat redogör för altarna och 
tillhörande bilder och utensilier.

Den engelske kyrkohistorikern Edmund Bishop 
publicerade 1905 en längre problematiserande artikel: 
On the History of the Christian Altar (1905). Texten, 
enligt Bishop en ”skiss”, behandlar altaret främst ur 
historisk och liturgisk synvinkel. 77 Bishops diskus-
sion uppehåller sig framförallt vid altarets gestalt-
ning, utsmyckning och tillbehör i förhållande till den 
liturgiska utvecklingen. Enligt Bishop ska förhållan-
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79. Fortsättningsvis endast benämnd som Der christliche Altar.
80. Joseph Braun föddes 1857 i Wipperfürth där fadern var 
marmeladfabrikant. Han studerade i Bonn och prästvigdes 1881. 
År 1890 inträdde han i Jesuitorden. Braun var verksam vid flera 
lärosäten, först som professor i ”Kirchengeschichte und christliche 
Archäologie” vid Jesuitordens läroanstalt i Valkenburg (Holland) 
och senare i Frankfurt am Main och Pullach. Braun avled 1947 i 
München (Hartig 1955; Bautz 1990).
81. Se förordet i Braun 1924, bd II, s. IX-XII. Exempelvis saknas 
referenser till Bishop 1905, 1918; Dearmer 1910 och Bond 1916. 

82. Det första betydande bokverket var Die liturgische Gewan-
dung im Occident und Orient (1907), i vilket den liturgiska dräk-
ten behandlas. Denna upptakt följdes av Der christliche Altar som 
utkom i München 1924. Boken Das christliche Altargerät in seinem 
Sein und in seiner Entwicklung (1932) var en fortsättning på samma 
tema. Den behandlar de mindre tillbehör som hör till altaret och 
nattvarden, såsom exempelvis kalk, paten och rökelsekar. Forskar-
gärningen avslutas med boken om relikvarier, Die Reliquiare des 
christlichen Kultes und ihre Entwicklung (1940).

och bokutgivning betraktas i sin helhet förefaller han 
ha följt en medveten och långsiktig plan.82

Syftet med Der christliche Altar var att skriva historien 
om altarnas utveckling i västkyrkan, från fornkyrkan och 
till efterreformatorisk tid. Den parallella utvecklingen 
inom östkyrkan och andra kyrkor behandlas i kortare 
avsnitt. En stor del av verket belyser olika aspekter av 
altarnas gestaltning. De många exemplen och ingå-
ende beskrivningarna var en väsentlig utökning av 
och komplettering till tidigare litteratur. Boken har en 
kronologisk riktning på så vis att inledningen handlar 
om altarets ursprung och det fasta altarets olika typer. 
Dispositionen och behandlingen av materialet baserar 
sig emellertid på ett typologiskt ordnande, och det gör 
den historiska utvecklingen svårare att följa. Det som 
framförallt ger verket en struktur, en riktning och en 
viss kronologisk dynamik är stoffets tydliga indelning 
i kapitel och avsnitt. De materiella lämningarna bär 
således framställningen, men det skriftliga materialet 
är en viktig del, och förmodligen är det också det som 
Braun med sin bakgrund som präst och jesuitbroder 
bäst behärskar. Framförallt stödjer sig Braun på litur-
giska böcker och kyrkliga föreskrifter från synoder. De 
många oöversatta utdragen från latinska och ibland 
grekiska skrifter minskar förstås tillgängligheten. 

Den första volymen handlar om olika typer av fasta 
och mobila altaren. Särskilda delar av altaret, såsom 
mensa, stipes, relikgömma och reliker, beskrivs i egna 
kapitel. Avslutningsvis beskrivs även altarinvignings-
ritualer och på några få sidor altarets symbolik. Den 
andra volymen handlar om altarnas tillbehör, fram-
förallt altarbeklädnad, ciborium och retabel. 

Braun delar in altarna i en rad typer (Altartypen). 
Beträffande de fixerade altarna urskiljer han med 
utgångspunkt från formen (Form) fyra huvudtyper 
(Hauptaltartypen): bordaltaren (Tischaltäre), lådal-
taren (Kastenaltäre), blockaltaren (Blockaltäre) och 
sarkofagaltaren (Sarkophagenaltäre). Därtill indelar 

kommer att behandlas ingående nedan, har det public-
erats relativt få nyskapande undersökningar av fixerade 
altaren. Värda att lyfta fram är dock historikern Paul 
Deschamps artikel Tables d’autel de marbre (1925), en 
undersökning av en typ av altarskivor av marmor från 
slutet av 900-talet och 1000-talet i södra Frankrike med 
försänkta ovansidor och därtill med speciella runda 
försänkningar som Dechamps föreslår kan ha nyttjats 
till förvaring av bröd till mässan, samt prästen Cyril E. 
Pocknees bok The Christian Altar. In History and Today 
(1963), som sammanfattar Brauns verk om altaren och 
ger inblickar i vissa specifika engelska förhållanden.

Portabla altaren har behandlats i en rad mindre 
artiklar. De flesta undersökningarna har ägnats ett eller 
ett fåtal altaren och belyst altarnas metallarbeten, eller 
deras konstnärliga utformning och sammanhang. En 
ovärderlig översikt över de portabla altarna är Michael 
Buddes Altare portatile – Kompendium der Tragaltäre 
des Mittelalters 600–1600 (1998), en sammanställning 
av samtliga kända helt eller delivs bevarade portabla 
altaren i Europa.

Joseph Braun och Der christliche Altar
Standardverket om det kristna altaret är alltjämt Joseph 
Brauns Der christliche Altar in seiner Geschichtlichen 
Entwicklung från 1924. 79 Verket är omfattande och 
består av två band à 756 respektive 704 sidor och 
sammanlagt 485 bildsidor.80 När Braun utgav Der 
christliche Altar var han 67 år gammal. I ett förord 
förklarar han att planen var att det första bandet skulle 
utkomma 1915 då Jesuitorden firade 100-årsjubileum 
av sin återuppståndelse. Materialet till andra bandet var 
redan insamlat, men första världskriget kom emellan. 
Verket utkom alltså starkt försenat 1924, vilket kan 
vara en av anledningarna till att hänvisningar till en 
del relevant litteratur saknas.81 När Brauns forskning 
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83. Braun 1924, I, s. 125–244, särskilt s. 125–129.
84. Braun 1924, I, s. 220–240.
85. Vid tiden för motreformationen kan noteras att Carlo Borromeo 
(1538–1584), kardinal och ärkebiskop av Milano, efter ett synodde-
kret utgav en skrift om hur kyrkorna, däribland altarna, borde vara 
inrättade. Stipes skulle inte vara försedd med nischer eller hålrum 
som medgav att föremål placerades under altarets reliker (Borromeo 
1577, Libri I, C. 15; jfr Brunius 1850 s. 21; Schmid 1871 s. 321f ). 
86. Braun 1924, bd I. s. 45–46. 

87. Braun 1924, I, s. 245–316, särskilt s. 46, 251.
88. Braun 1924, II, s. 68, 82f, 98–100. Braun har i Der christliche 
Altar (bd I–II), i sin redogörelse för de ”gyllene altarna” i Norden, 
i huvudsak anlitat några få alster: Beckett (1895), Hildebrand 
(1898–1903) och Janse (1907).

fasta på några egenheter som avviker från den stora 
mängden, såsom altarskivor med fördjupad ovansida 
(Vertiefung), profilerad kant och utsmyckning. Även 
förekomsten av invigningskors och deras placering 
och utseende diskuteras.87

Joseph Brauns verk om altaren är, trots sitt stora 
omfång och sina ambitioner, inte en inventering av 
altarna i ett utvalt geografisk område, snarare en rik 
exempelsamling från företrädesvis centraleuropeiska 
och nutida katolska områden. De flesta exemplen är 
hämtade från tyskspråkiga områden samt Frankrike 
och Italien. Braun uppger i förordet att han har gjort 
studieresor genom Italien, Spanien, Frankrike, Bel-
gien, Nederländerna, England, Tyskland, Österrike 
och Schweiz. Även studieresor till Norden nämns, 
men sammantaget innehåller verket mycket litet mate-
rial från Norden. Braun kommenterar de bevarade 
murade altarna i Norden med några få ord, och verk-
ligt intresse ägnar han egentligen bara de förgyllda 
romanska antependierna, i exempelvis Lisbjerg och 
Tamdrup i Danmark och Broddetorp och Lyngsjö 
i Sverige. Det framgår att han har haft kontakt med 
Nationalmuseet i Köpenhamn angående de förgyllda 
antependierna.88 Även de bevarade antependierna i tex-
til från Biskopskulla kyrka i Uppland och Askeby kyrka 
i Östergötland uppmärksammas. En möjlig förklaring 
till de få referenserna till Norden är att Braun inte 
har haft tillräckliga kunskaper i de nordiska språken. 

Joseph Braun har en tydlig ambition att inte bara 
utförligt beskriva altarnas konstruktioner och former 
utan också placera dem i en liturgisk och historisk 
kontext. En viktig del av kyrkornas utveckling sedan 
senare delen av första årtusendet är att altarna blivit 
fler och kyrkoarkitekturen har blivit mer komplex, 
med ett ökande antal sidokapell, absider och torn. 
Som förklarande faktorer till denna utveckling hänvi-
sar Braun till relikkultens ökande betydelse, votivmäs-
sans ökande popularitet och nya regler om hur många 
mässor en präst kunde fira under en dag. 

Brauns verk har sina brister. Valet av disposition och 
redovisning gör verket oöverskådligt. Det saknas kata-

Braun huvudtyperna i en rad undertyper eller varianter 
(Arten). Bordaltaret, enligt Braun den äldsta typen, 
indelas till exempel i typer efter hur basen (stipes) är 
utformad: med ett stöd (Stütze); med två, tre eller fler 
stöd; med fem stöd; med fler än fem stöd (Vielstüt-
zige); som stöds av vägg med bakstycke (Hinterbau); 
som stöds av minst två mot altarets längdriktning 
tvärställda murar; som stöds av utskjutande konsoler.83 

Även vad gäller lådaltare, blockaltare och 
sarkofagaltare urskiljer Braun olika varianter eller arter, 
men indelningsgrunderna kan vara olika. När Braun 
diskuterar blockaltaren redovisas de inte längre efter en 
strikt typologisk indelning utan efter en kronologisk: 
blockaltaren från förkarolingisk och karolingisk tid 
och blockaltaren från andra hälften av medeltiden och 
nyare tid. Han övergår sedan återigen till typologisk 
indelning när han diskuterar blockaltaren med nisch.84

Här är det befogat att skjuta in några kritiska syn-
punkter på Brauns forskning. Braun redovisar inte 
kriterierna för sin indelning och därmed inte möj-
ligheterna till alternativa typologier. I princip är det 
bara det som befinner sig under altarskivan (mensa) 
som ligger till grund för Brauns indelning, men även 
andra indelningsprinciper skulle kunna vara relevanta 
och användbara som ett analytiskt instrument. För 
utformningen av stipes fanns det få kyrkliga regler.85 
Det finns också exempel på altaren som inte hade sti-
pes men där mensa var förankrad i en vägg. 

Altarets ovansida, mensa, ofta en stenskiva, är den 
gemensamma nämnaren för alla altaren, ett villkor eller 
dess essens. Om mensa finns det en rad föreskrifter, om 
hur altarskivan ska vara utformad vid konsekrationen 
och om vilka föremål som får finnas på den vid olika 
tidpunkter. Det har i olika sammanhang understrukits 
att altarets ovansida måste vara intakt för att altaret 
inte ska betraktas som desekrerat.86 Brauns diskussion 
om mensa är alltså skild från altartypologin. Han tar 
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89. Braun 1924, II, s. 540–544.
90. Hartig 1955; Bautz 1990.
91. Den 6–8 juli 2007 uppmärksammades Joseph Braun i Mün-
chen i en minneshögtid och genom föredrag. Arrangemanget var 
ett samarbete mellan Kunsthistorisch Institut i Kiel och Deutsche Pro-
vinz der Jesuiten. I inbjudan underströks Brauns fortsatta innovativa 
potential för forskningen (www.jesuiten.org/aktuell/jubilaeum/files/
tagungsprogramm_braun.pdf ).

92. Brunius 1850 s. 20f, 518–547.
93. Hildebrand 1898–1903, III, s. 253–258, 609, 614.
94. Norberg 1956, Gallén & Norberg 1969, Molland 1969. Se 
även artiklar i samma lexikon om ”lekmannaltare”, ”resealtare” 
(Norberg 1965, 1969).
95. Danmarks Kirker har utgivet konsthistoriska översikter över 
amten: København, Maribo, Præstø, Sorø, Sønderjylland, Thisted. 
En fristående översikt har utgivits om Frederiksborg amts kyrkor 
(red. Dahlerup Koch 1983.)

Brunius, behandlar knapphändigt i Skånes konsthis-
toria för medeltiden (1850) bruket att placera reliker i 
altaret och ger exempel på relikgömmor från ett fåtal 
kyrkor. Beskrivningarna av altaren är i övrigt mycket 
kortfattade, i stort sett meddelas endast att de är av 
sten eller tegel.92 Mer utförlig är Hans Hildebrand 
i sitt närmast encyklopediska trebandsverk Sveriges 
medeltid, där några sidor handlar om altaren. Han ger 
exempel på ett tiotal olika altaren och det finns flera 
illustrationer. Altaren berörs också i ett längre avsnitt 
om reliker och relikvarier.93 I Kulturhistoriskt lexikon 
för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid 
(1956–1978) sammanfattas forskningsläget om altaren 
i huvudsak i artiklarna ”altare” och ”reliker” av Rune 
Norberg, Jarl Gallén och Einar Molland.94 Inte minst 
den förstnämnda artikeln bygger i stor utsträckning 
på Joseph Brauns forskning. 

I de stora oavslutade bokprojekten Sveriges kyrkor 
(1912–), Danmarks Kirker (1933–), Norges Kirker 
(1959–) och Suomen Kirkot – Finlands Kyrkor (1959–) 
står om altaren under avsnitten om kyrkornas inred-
ning. I regel är beskrivningarna mycket kortfattade. 
Uppgifter om altarnas dateringar eller relativa ålder i 
förhållande till den övriga kyrkan förekommer, men 
oftast saknas en stödjande diskussion. Konsthisto-
riska översikter med en jämförande och fördjupande 
diskussion om kyrkorna och deras inventarier har 
utgivts för vissa områden, men altaren diskuteras där 
endast marginellt.95 

I en rad bidrag av olika karaktär och omfattning 
har altaren i olika landskap eller områden redovi-
sats och diskuterats. Här kan först nämnas etnolo-
gen och prästen Johan Petterssons artikel ”Mensa 
och sepulchrum. Studier över medeltida altarhällar” 
(1957) som kortfattat behandlar ett mindre antal 
altaren i Bohuslän. Betydligt mer utförlig är arke-
ologen Jens Vellevs artikel ”Altre og altreindvielser 
– særligt i Odense stift” (1976), som behandlar 24 

log vilket gör att stora delar av texten är rent deskriptiv. 
Dessutom är registret inte fullständigt, många sidhän-
visningar saknas. Texten är ibland kryddad med intryck 
och adjektiv – ”bemerkenswert”, ”herrliches”. Kartor 
saknas helt, liksom sammanfattningar av kapitel eller 
av verket som helhet.

Joseph Brauns framställningsform är i hög grad 
deskriptiv och liknar mycken annan kulturhistorisk 
forskning från samma tid. Problemen med analys och 
kontext diskuteras inte explicit. Men det betyder inte att 
det inte finns ett betydande tankedjup, vilket i Brauns 
fall grundar sig på en stor förtrogenhet med kyrkan 
och liturgin och med altaren och altartillbehör. Exem-
pel på ett mer explicit reflekterande är diskussionen 
om tänkbara orsaker till altarretablernas tillkomst.89 
Här sammanför Braun i en diskussion liturgihistoriska 
källor som berättar om celebranternas rörelser kring 
altaret med de tillbehör, den arkitektur och de bilder 
som fanns kring altaret, även före retablerna. 

Men det kanske mest slående för en nutida läsare 
är, att trots att Braun är en utpräglad empiriker och 
systematiker, saknas en diskussion kring typologin och 
kriterierna för indelningen. Typologin använder Braun 
i första hand som en redovisningsteknik och disposition 
för att sortera materialet. Men han har säkert inte varit 
omedveten om att typologiseringen är en konstruktion. 

Joseph Brauns samtliga betydande verk har karaktär 
av handböcker. I ett eftermäle har Braun beskrivits som 
ingalunda en banbrytare.90 Men en sådan samman-
fattning förefaller otillräcklig.91 Djupet och bredden 
i Brauns verk om altaren, framförallt det stora käll-
material som behandlas, garanterar fortsatt aktualitet 
för senare forskning inom området. 

Altaren i nordisk forskning
I Norden, i likhet med i övriga Europa, har forskningen 
om altaren varit marginell. Den mest betydande gestal-
ten i 1800-talets svenska kyrkoforskning, Carl Georg 
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96. Als Hansen 1995.
97. Gustafsson & Weidhagen 1968; Stiesdal 1983a; 1983b. 
98. Rensbro 2007, särskilt s. 194ff.
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100. Ekhoff 1914–16 s. 210.
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13 december 1951 och Smålandsposten 8 januari 1952.
102. SvK vol. 115 (Stolt tillsammans med Erland Lagerlöf ); Stolt 
2001 s. 25–42.

ningar av kyrkogolv. I senare forskning har resultat från 
undersökningar av kyrkogolv främst uppehållit sig kring 
dopfuntens placering96 eller förekomsten av gravar som 
kan knytas till aristokrati och kyrkopatroner.97

Henriette Rensbro granskade i avhandlingen Spor i 
kirkegulve (2007) förutsättningar, metoder och fråge-
ställningar för de föregående 50 årens kyrkoarkeologi 
i Danmark, och hennes slutsats var att mycket lite ny 
kunskap hade framkommit efter Olsens artikel. Den 
moderna kyrkoarkeologin har egentligen inte utma-
nat en etablerad syn på hur kyrkorna varit inrättade. 
Rensbro efterlyste nya hypoteser och metoder för att 
nå nya resultat och nämner i detta sammanhang också 
den bristande kännedomen om kyrkorummets olika 
altaren och hur de förändrats genom tiderna.98 Resul-
taten från kyrkogolvsundersökningarna i Danmark 
har, genom exempelvis Olsens och Rensbros bidrag, 
sammanställts och publicerats på ett sätt som inte har 
någon motsvarighet i Sverige eller Norge.99 

De relativt få bevarade medeltida portabla altarna 
(altare portatile) i Norden har ägnats betydligt mer 
intresse i forskningen än de fixerade altarna. Resealtaret 
i Hedareds kyrka publicerades redan av Emil Ekhoff i 
Svenska stavkyrkor.100 De portabla altarna i kyrkorna 
i Skepperstad och Hjärtlanda i Småland uppmärk-
sammades av Karl Herbert Johansson1951–1952.101 
Sedan dess har åtskilliga fler påträffats i kyrkor och vid 
arkeologiska undersökningar. Bengt Stolt har i flera 
publikationer, först i en beskrivning av Burs kyrka 
1967 (Sveriges Kyrkor), utförligt argumenterat för att 
de stenplattor som påträffats i sex gotländska kyrkor 
inte är boktyngder utan portabla altarstenar som för-
slagsvis dateras till 1200–1300-talet.102 Sten Tesch har 
diskuterade i artikeln ”Tidigmedeltida sepulkralste-
nar i Sigtuna” (2007) fynden av lösa altarstenar eller 

undersökta eller dokumenterade medeltida altaren 
och ”relikgömmor” på Fyn. Vellev beskriver altarnas 
fysiska gestaltning: material, form och storlek. Mest 
utförliga är beskrivningarna av blykapslarna med deras 
innehåll av reliker och pergamentssedlar. Relikernas 
antal och art diskuteras ingående. Paleografiska ana-
lyser av pergamentssedlarnas kortfattade texter har i 
flera fall gett en ungefärlig tidpunkt för när ett altare 
har invigts eller återinvigts. Altarnas placeringar eller 
sammanhang med kyrkorummen berörs i mindre grad. 
Enligt Vellev försvåras generella utsagor om altarna, 
deras gestaltning och deras variation i tid och rum, 
av materialets ”spinkelhed”. Nämnas skall också en 
kort artikel av historikern Erik Skov, om altaren på 
Lolland–Falster: Alterbord och Helgengrav (1980).

Förutsättningarna för att studera altaren är särskilt 
goda på Gotland eftersom de medeltida kyrkorna i 
så stor omfattning är bevarade. Matematikern och 
liturgihistorikern Bengt Stolt har samlat resultaten 
av sin forskning i ämnet i boken Kyrkliga sällsynthe-
ter på Gotland och annorstädes (2001), där ett kapitel 
behandlar medeltidens korinredningar och altaren. 
Stolts ingång i materialet är en undersökning av koret 
ur en praktisk och liturgisk synvinkel. Han jämför kyr-
korummets inrättning med exempelvis altare, piscina 
och nischer med de liturgiska krav på kyrkorummet 
som är kända i skriftligt material. I vissa avseenden 
kan Stolt relativt enkelt visa på förbindelser mellan det 
fysiska rummet och de kyrkliga reglerna, exempelvis 
när det gäller invigningskors på altarets mensa eller 
kravet på piscina. Enligt Stolts undersökningar kan 
sidoaltarna på båda sidor om triumfbågen ha mensa 
både med och utan invigningskors och reliker, men 
sidoaltarnas funktion förblir oklar. De medeltida käl-
lorna lämnar inga eller vaga uppgifter. Stolt använder 
ett stort material som bakgrund för sin diskussion, 
men hans bok gör inte anspråk på fullständighet och 
jämförbarhet. 

Arkeologiska undersökningar i kyrkogolven är natur-
ligtvis ett sätt att få kunskap om försvunna altaren och 
deras utseende. En första sammanställning av under-
sökningarna i danska kyrkor finns i Olaf Olsens artikel 
”Rumindretningen i romanske landsbykirker” (1968). 
Spår av högaltaren och sidoaltaren diskuteras där i 
sammanhang med andra företeelser, till exempel spår 
av bänkar och dopfuntspodier. Olsens artikel har varit 
en viktig referens i publikationer som berör undersök-
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103. Utanför Norden har begreppet antemensale inte haft någon 
större spridning. Begreppet lär ha använts första gången av Hans 
Hildebrand 1875 (s. 102, jfr Hohler 2004 s. 14; se dock Danbolt 
1986 s. 41 not 1 som menar att begreppet använts första gången 
av B. E. Bendixen 1889). 
104. Begreppet retabel är inte entydigt. I Norden betecknar retabel 
en tavla med reliefer eller måleri, medan det i England och Frank-
rike är en generell beteckning för altartavlor (Plathe & Bruun 2010, 
bd 2, s. 1 384).

105. Ett försök till en sådan sammanfattning av det konstveten-
skapliga perspektivet på svensk medeltid från 1987 och med ett par 
decenniers bakåtblick har presenterats av Mereth Lindgren (1987).
106. Malmanger, Berczelly & Fuglesang 1995.
107. En rikstäckande men inkomplett bilddatabas över medeltida 
kyrklig konst är gjord i regi av Historiska museet i Stockholm (http://
medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/). Av de landskapstäckande 
översikterna kan här nämnas de över träskulpturen i Blekinge (Ander-
son 1922), Skåne (Liepe 1995) och Halland (Lindén Nilsson 2007). 

är ovanligt väl bevarad i Norden, har länge varit en 
central del inom konsthistorisk forskning. De publi-
kationer som behandlar detta material är idag så tal-
rika att de endast med svårighet kan överblickas och 
sammanfattas.105 

Antemensalen och retabler hör till de mer spek-
takulära bildkategorierna i förbindelse med altaren. 
Särskilt omskrivna är de romanska antemensalena som 
utförts i metall, ofta kallade ”gyllene altaren”. Jämfört 
med övriga Europa finns många sådana konststycken 
i Norden, de flesta i Danmark. Poul Nørlund presen-
terade och diskuterade materialet utförligt i Gyldne 
Altre. Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden (1926), som 
trycktes i en andra upplaga 1968 med efterord av Tage 
E. Christiansen. Hela det nordiska materialet presente-
rades åter med rikliga fotoillustrationer i Nordens gyldne 
billeder fra ældre middelalder (1998) med inledning av 
Poul Grinder-Hansen. Liknande altarutsmyckningar 
utfördes också genom målning på trä. Flest antemen-
salen på trä finns bevarade i Norge och presenteras av 
flera författare i samlingsvolymen Norwegian medieval 
altar frontals and related material (1995).106

De bevarade bilder som har stått uppe på altarna är 
oftast av trä, av plastisk art och från den senare delen 
av medeltiden. Ett betydelsefullt och tidigt bidrag om 
dem är Francis Becketts Altertavler i Danmark fra den 
senere Middelalder (1895). Bland svenska bidrag kan 
nämnas Carl af Ugglas Gotlands medeltida träskulptur 
(1915). Flera studier tog sin utgångspunkt i särskilda 
föremål, till exempel Ewert Wrangel Det medeltida bild-
skåpet från Lunds domkyrkas högaltare (1915). Under 
senare tid har Sissel Plathe och Jens Bruun publice-
rat en översikt av det danska materialet i Danmarks 
Middelalderlige Altertavler – og anden billedbærende 
kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den pri-
vate andagt (2010). För Sveriges del finns inget mot-
svarande heltäckande verk, endast studier över mindre 
områden eller landskap.107 

”sepulkralstenar”. Stenarna, hittills sju till antalet, kan 
enligt Tesch ha använts i kristen kult i profana miljöer 
under tidig medeltid. 

De relativt sett stora forskningsinsatser som ägnats 
portabla altaren kan kanske förklaras av att de är lösa 
föremål och därmed enklare att fysiskt hantera. De är 
dessutom relativt få. De fixerade altarna kan å andra 
sidan liknas vid arkitektur, de är ofta förbundna med 
osäkerhet vad gäller dateringar och är betydligt flera 
till antalet.

Intimt förknippade med altaren är reliker. Fasci-
nationen för dem har levt kvar in i modern tid och i 
katolska länder är vördandet av dem högst levande. 
Forskningsmässigt är ämnet betydligt mer utvecklat i 
Mellan- och Sydeuropa. På nordiskt område ska näm-
nas den tillfälliga utställningen ”Reliker och relikva-
rier” år 1951 på Historiska museet i Stockholm. Till 
utställningen sammanställdes katalogen Reliker och 
relikvarier från svenska kyrkor (1951) med en inle-
dande översikt av Bengt Thordeman, Olle Källström 
och Monica Rydbeck.

Forskningen om altarnas gestaltning i Norden såväl 
som i övriga Europa är således mycket begränsad. Sedan 
Joseph Brauns Der christliche Altar (1924) har egentli-
gen inga större insatser gjorts. Sedan lång tid har fokus 
varit på bilderna som placerats på eller intill altarna.

Altaren och bilder
Altaren förknippas med bilder, antingen i direkt fysisk 
förbindelse med altaret, i form av antemensalen,103 och 
retabler,104 altarskåp och träfigurer – eller rumsligt och 
visuellt, exempelvis i form av framför nedhängande 
krucifix eller muralmålningar som fond. Forsknings-
läget är här ett helt annat än beträffande de egentliga 
altarna. Joseph Braun ägnade altarets bilder, särskilt 
det tyska materialet, stort utrymme i sitt bokverk 
om altaren (1924). Den medeltida bildskatten, som 
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108. Beträffande de ”gyllene altarna” har Poul Nørlund pekat på 
influenser från både England och Tyskland. Men hans tolkning av 
de jylländska altarna var att de producerats i Danmark och i den 
bemärkelsen var danska, oavsett konstnärens bakgrund (Nørlund 
1926 s. 206, jfr Nørlund 1950).
109. Ett tidigt exempel på färg- och limanalyser är de som utförts 
av Bengt Skans på altarskåpen från Östra Vram (Skans 1991).
110. Grinder-Hansen 1998 s. 38.
111. Skans 1991 s. 107f. Dateringen är endast något senare än Hans 
Wåhlins stildatering till 1200-talets sista fjärdedel (ibid.).
112. Tångeberg 2005 s. 286f.
113. Flera exempel på nyare forskning med ett konstgeografiskt 
perspektiv finns i Hikuin 26, 1999, med artiklar av Britta Ander-
sen, Ebbe Nyborg och Susanne Winnigsted-Torgard.

114. Nilsson 2009 s. 15–22. 
115. Otto Norn diskuterar det medeltida krucifixet i ”Krucifix – 
Eucharisti. En kunst- og liturgihistorisk sammenhæng belyst ved 
et par danske exempler” i Kirkehistoriske samlinger 1976.

Frågan om bildernas beställare har behandlats i 
forskningen, men inte varit ett framträdande tema. 
I konsthistorikern Lena Liepes avhandling Den med-
eltida träskulpturen i Skåne (1998) är den dock en av 
huvudfrågorna. Träskulpturerna, mer eller mindre 
påkostade, förefaller ofta inte lämna några tydliga 
ledtrådar om beställaren. Skriftliga källor som på 
ett eller annat sätt omtalar eller kan ge indikation 
om kyrkans juridiska ägare (och därmed beställa-
ren) blir av stor betydelse i Liepes försök att närma 
sig problemet. 

Frågan om beställare har även berörts i diskussionen 
om de gyllene altarna, såsom i arkeologen Jes Wien-
bergs artikel ”Gyldne altre, kirker og kritik” (1997), i 
vilken han är kritisk mot äldre forskning och åsikten 
att dessa bilders exklusivitet hörde samman med stora 
kyrkor och rika mecenater. Förmodligen ska diskussio-
nen om bildernas beställare ses mot bakgrund av att 
kyrkornas sociala kontext varit ett livaktigt forsknings-
fält under 1980- och 1990-talet, inte minst i Lund.114

Bildforskningen har inte varit främmande för bilder-
nas placering och funktion i kyrkorummet, men har 
betonats starkare under senare decennier. Två forskare 
som lyfte fram det var kyrkohistorikern Bengt Ingmar 
Kilström och konsthistorikern Otto Norn. Kilström 
satte fokus på samspelet mellan bild och funktion i 
artiklarna ”Senmedeltidens mässfromhet i ikonogra-
fisk belysning” (1966) och ”Liturgi och ikonografi” 
(1972). I den senare artikeln ger Kilström flera exempel 
på motiv i kalkmålningar som står i direkt samband 
med mässans liturgi. Även förändringar i mässan går 
att avläsa i bilderna. Han kopplar nya motiv, såsom 
”nådastolen” efter omkring 1200, till förändringar i 
mässan och mässofferteologin. I Danmark har Otto 
Norn i flera artiklar och böcker studerat förhållandet 
liturgi och bild, både enskilda inventarier, exempelvis 
krucifixet, eller hela kyrkans funktion och symbolik 
i sammanhang med liturgin, det senare i boken At se 
det usynlige (1982).115

Likartade frågor om förhållandet mellan bilder 
och det liturgiska rummet, fast med ett mer renodlat 
perspektiv, diskuterar konsthistorikern Staale Sin-

Bildforskningen, särskilt den äldre, har i stor 
utsträckning handlat om bildernas motiv (ikonografi) 
och stil, och ett viktigt mål har varit att datera verken 
och härleda dem till olika verkstäder. Diskussioner 
om verkstäder, kontakter och influenser är återkom-
mande. Att denna inriktning är så starkt framträdande 
i äldre forskning är kanske inte så märkligt med tanke 
på att behovet av att inventera och sortera materialet 
då var mest påtagligt. Inriktningen kan kanske bäst 
sammanfattas som ”konstgeografi”. Dess perspektiv 
kan ibland avläsas i undersökningarnas titlar som 
Hans Wåhlins Fransk stil i Skånes medeltida träskulp-
tur (1921) eller Aron Anderssons English influence 
in Norwegian and Swedish Figure Sculpture in Wood 
1220–1275 (1949).108 

De frågor som den äldre konsthistoriska forskningen 
ställde om motiv och stil och de metoder som använ-
des är fortfarande relevanta och de kan också vara 
grundläggande för arbetet med andra frågor. Under 
senare år har ny teknik, till exempel dendrokronologi 
och materialanalyser,109 gjort det möjligt att få svar på 
gamla frågor. Exaktare dendrokronologiska analyser har 
gett nya dateringar, exempelvis av det gyllene altaret i 
Lisbjerg kyrka (omkring 1135), krucifixet från Tirstrup 
(omkring 1150 eller lite tidigare)110 och altarskåpet 
från Östra Vram i Skåne (1313±5).111 Vad beträffar 
altarskåpet i Gammelgarns kyrka på Gotland och en 
madonnabild från Lemland kyrka på Åland har inte 
bara deras dateringar till omkring 1365 respektive 
1330 fastställts genom dendrodateringar utan också 
att de bör ha tillverkats i Weserbergland i Tyskland.112 
Nya metoder har således vitaliserat det konstgeogra-
fiska perspektivet.113
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116. van der Ploeg 2004 s. 152.
117. Perspektivförskjutningen inom nordisk konsthistorisk forskning 
har uttryckts i klartext av exempelvis Mereth Lindgren som talar om 
en ”delvis ny metodik” som syftar till att betrakta bilderna i deras 
”liturgisk-funktionella sammanhang” (Lindgren 1987 s. 62). Søren 
Kaspersen och Erik Thunø beskriver en ”… ever-growing emphasis 
on liturgy as the key to understanding how images interacted with 
the performance of divine services for which they served as visual 
settings” (Thunø & Kaspersen 2006 s. 8). Samma uppfattning finns 
i Bøggild Johannsen 1999 not 3.

118. Martin Wangsgaard Jürgensen menar att förhållandet mellan 
bilderna i kyrkorna och liturgin eller deras funktion i de flesta fall 
är oklar och mer sällan ger anvisningar i en specifik riktning. Ofta 
kan bilderna tolkas som utläggningar av mer religiöst universell 
karaktär. Bilderna är flertydiga, sällan didaktiska, ofta självreferen-
tiella (Wangsgaard 2011 s. 306, jfr 337f ).

pet i Århus domkyrka i artikeln ”Højalter, liturgi og 
andagt” (1999), men också Birgitte Bøggild Johann-
sen som behandlar andakt, kult och själastiftelser i 
senmedeltidens Odense i ”Billeder i brug” (1999). 
Att perspektivet nått en viss mognad visas kanske av 
att också kritik eller synpunkter har framförts mot en 
ibland överdriven tilltro till att bilder i kyrkorna ska 
kopplas direkt till liturgin.118 

Altaren – rummen och handlingarna 

Inledning
I forskningen om de medeltida kyrkorummen och 
de handlingar som utförts där är det mest intressanta 
för denna studie givetvis vilken roll altarna har till-
mätts. Men givetvis är det svårt att isolera altarna och 
handlingarna kring dem från andra fokuspunkter i ett 
kyrkorum, såsom dopfunt, krucifix och bilder. När 
man studerar rum och handlingar i kyrkorna med 
utgångspunkt från altarna ser man ett utsnitt av en 
komplex helhet. Tyngdpunkten i följande framställ-
ning har lagts på forskning som behandlar antingen 
förhållandet mellan altarna och området närmast dem 
eller altaren som noder som på ett eller annat sätt 
haft en integrerande funktion mellan kyrkorummet 
och liturgin. 

Antalet altaren
En fråga som Joseph Braun diskuterade i Der christ-
liche Altar (1924) var hur många altaren det fanns i 
kyrkorna och hur de var placerade. I västkyrkan, till 
skillnad från i östkyrkan, blev det med tiden vanligt 
med flera altaren i en och samma kyrka. Med stöd av 
skriftligt material menade Braun att utvecklingen mot 
flera altaren i kyrkorna på västkyrkligt område hade 
inletts redan under påven Symmachus (498–514) och 
beläggen blev fler från 600- och 700-talet. Exempel-
vis nämner Braun att en biskop Palladius av Saintes 
i slutet av 500-talet lät inviga tretton altaren i sin 

ding-Larsen i boken Iconography and Ritual – A Study 
of Analytical Perspectives (1984). Viss kritik har riktats 
mot att Sinding-Larsen tycks anse att det liturgiska 
rummet inte hade någon signifikans i sig, utan bara i 
förhållande till bilder och rituella element.116 

I senare års forskning har förhållanden mellan bild, 
liturgi och funktion varit ett starkt framträdande 
tema.117 Vad gäller altarnas bilder presenterade Poul 
Nørlund de gyllene altarna redan 1926 i Gyldne Altre. 
Men en mer problemorienterad diskussion om bilder-
nas sammanhang med liturgin kom att dröja. Otto 
Norn och Søren Skovgaard Jensen berör aspekter av 
liturgin i en studie av det gyllene altaret från Sahl kyrka 
på Jylland i boken The House of Wisdom – Visdommen 
i Vestjylland (1990). Än mer uttalat är detta perspektiv 
i konsthistorikern Søren Kaspersen artikel Gyldne altre 
och nadverliturgi (1998) där fokus ligger på bildernas 
och inskriptionernas koppling till det som uttrycks i 
ord och handling i mässan.

När det gäller altarnas träbilder, vilka oftast är yngre 
än metallkonsten, har en likartad perspektivföränd-
ring skett. Ebbe Nyborg förde en längre diskussion 
om bildernas och sidoaltarnas funktion i sin artikel 
om ”Mikaels-altre” (1977), och menar att både enskild 
andakt och själamässor kan ha ägt rum vid sidoaltarna. 
Direkta skriftliga upplysningar saknas men bildernas 
motiv, exempelvis själavägaren S:t Mikael, kan enligt 
Nyborg stödja en sådan tolkning.

Ett nytt liturgihistoriskt perspektiv har alltså eta-
blerats i bildforskningen under de senaste ett eller två 
decennierna. Ett uttryck för det är bidragen i boken 
Decorating the Lord`s Table (2006), om de gyllene 
altarna, utgiven av Søren Kaspersen och Erik Thunø. 
Det verkar ha varit under 1990-talet som det litur-
giska perspektivet mer medvetet började anläggas 
på de senmedeltida altarskåpen. Återigen kan man 
peka på Søren Kaspersen, som skrev om högaltarskå-
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119. Braun 1924, I, s. 368–384.
120. I modern forskning om den medeltida föreställningen om 
skärselden är det förmodligen Jacques le Goffs bok La naissance du 
Purgatoire (1981; eng. utg. 1990) som haft störst genomslag. Men 
också kritiserats på vissa punkter (se exempelvis Crouch 2001 s. 313).
121. Nußbaum 1961, särskilt s. 185. 

122. Häussling 1973 s. 222–225, 229. Om begreppet ”missa privata”, 
se även Vogel 1986 s. 156f.
123. Angående västkor med altaren anser Braun att det var en mani-
festation av ett för kyrkan särskilt viktigt helgon/helighet, som, av 
olika skäl, inte var av så hög rang att det fick inta plats i östra delen 
av kyrkan. Braun diskuterar även alternativet att västkoren ska ses 
som uttryck för att västra delen av kyrkan varit sockenkyrka men 
finner det mindre troligt (Braun 1924, I. s. 387ff). Om Heligkor-
saltaren, se Braun 1924, I, s. 401–406.

Eucharistiefeier (1973) Nußbaums tolkning av ”missa 
privata” och hans syn på sidoaltaren. Häussling tol-
kar sidoaltarna mot bakgrund av framväxten av en 
minneseukaristi som uttrycktes dels i tid (kyrkoårets 
festdagar) och dels som plats, ett koncept som när-
mast hade sitt ursprung i Rom. Häussling menade 
att sidoaltarna kan ses som delar i en ”kyrkofamilj”, 
alltså att de fyllde funktioner i gudstjänsten inom en 
större gemenskapskyrka.122 Motsättningen mellan 
Nußbaums praktiska överväganden och Häusslings 
symbolisk-liturgiska betraktelsesätt ska kanske inte 
överdrivas – tolkningarna kan komplettera varandra. 

Altarnas placeringar
Altarnas placeringar i kyrkorna har sällan behandlats 
i en samlad och problematiserande diskussion. Joseph 
Braun ägnar i Der christliche Altar (1924) förvånande 
litet utrymme åt frågan och dess vidare implikationer. 
Han diskuterar huvudsakligen tre aspekter: högaltarnas 
placering i förhållande till absiderna, altaren i västkor 
samt ”heligkorsaltaren”, som fanns centralt i många 
kyrkornas långhus- eller lekmannadel. En mer tyd-
lig ståndpunkt formulerar han endast vad gäller den 
sistnämnda kategorins genes: de torde enligt Braun 
uppfattas som sekundära i förhållande till de kors 
de var uppkallade efter. Vördandet av korsen var det 
primära.123

Några generella förändringar i högaltarnas place-
ring har inte observerats för nordisk medeltid, men 
frågan har knappast heller ägnats någon diskussion. 
I England, som inte minst under tidig medeltid hade 
kyrkliga förbindelser med Norden, har arkeologiska 
belägg från ett fåtal kyrkor tagits till intäkt för för-
ändringar i högaltarnas placering. Exempelvis visade 
en undersökning av kyrkan i Raunds att högaltaret 
under 800- eller 900-talet var placerat längst österut 
i långhuset, vilket tolkades som att celebranten stod 

nya biskopskyrka. Det fanns enligt Braun flera skäl 
till att fler altaren uppfördes i kyrkorna. En faktor är 
kulten av helgon och reliker, särskilt utvidgningen av 
helgonkulten från 300-talet som bland annat innebar 
att inte bara martyrer betraktades som helgon. Han 
tycks anse att ett viktigt skäl, kanske det viktigaste, 
var införandet av ”privatmässa” (missa privata). En 
utveckling som påskyndades av de föreskrifter som 
reglerade mässfirandet i Gallien från slutet av 500-
talet, enligt vilka prästen endast fick läsa mässan en 
gång om dagen vid samma altare och aldrig vid det 
altare där biskopen firat mässa samma dag. Från slu-
tet av 1200-talet och fram till omkring 1500 noterar 
Braun en påtaglig ökning av antalet altaren i både 
större kyrkor och vanliga sockenkyrkor. Utvecklingen 
förklaras mot bakgrund av en allmän offervillighet och 
fromhet och han pekar specifikt på hantverksgillenas 
betydelse, prästbrödraskapen samt altaren och mässor 
som stiftades av personer i aristokratin.119 

Det är otvetydigt så att det ökande antalet altaren 
i vissa kyrkor från 1200-talet och framåt, utöver de 
tre eller fyra som är vanligt förekommande, till största 
delen sammanhänger med ett ökande antal privata eller 
korporativa stiftelser. En mycket omfattande forskning 
berör denna aspekt på ett eller annat sätt. Att denna 
utveckling i sin tur hänger samman med föreställningen 
om purgatorium (skärselden) efter döden får väl sägas 
tillhöra en gemensam ram för förståelsen av utveck-
lingen.120 Men trots det har forskningen om stiftel-
serna som sådana, betraktade som texter och utsagor 
avhängiga tid och rum, varit begränsad. Vad beträffar 
tiden före omkring 1200 har i forskningen förts fram 
olika synpunkter om multiplikationen av altaren. Två 
huvudlinjer kan skönjas i teorierna om utvecklingen 
före omkring 1200. Otto Nußbaum argumenterade 
ingående i sin avhandling Kloster, Priestermönch und 
Privatmesse (1961) för att det ökande antalet mässor 
i klosterkyrkorna från 500-talet och framåt kunde 
kopplas samman med ett ökande antal sidoaltaren.121 
Angelus Häussling kritiserade i Mönchskonvent und 
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124. Taylor 1973; Graves 2000 s. 27; Petts 2009 s. 69.
125. Nußbaum 1965 s. 444–452.
126. Lang 2004. Nußbaums slutsatser kom tidigt att ifrågasättas 
(Beskow 1965; Gamber 1976 särskilt s. 8). 
127. Lindblom 1908; Anderson 1926.

128. Av övriga bidrag av Justin Kroesen ska i detta sammanhang näm-
nas artikeln ”Recentering Side Altars in Medieval Church Interiors: 
The Example of Late Romanesque Churches in Groningen” (2012).
129. Det visuella har varit ett mer eller mindre starkt framträdande 
”ledmotiv” eller teoretisk utgångspunkt i forskningen om kyrkan i 
mötet med människan och betraktaren, se exempelvis Graves 2000 
s. 39; Van Ausdall 2012 särskilt s. 547ff med hänvisningar. För kri-
tik mot den utbredda idén om ”visual piety”, se Lutz 2012 s. 474f. 
130. Om förhållandet mellan fromhet och det eukaristiska off-
ret hänvisas i första hand till en stor undersökning av Godefridus 
Snoek (1995). Angående det stegrade intresset för förvandlingen av 
hostian och medeltida kritik mot avarter, se Browe 1933 s. 66–68; 
Jungmann 1951, vol. 1, s. 121, vol. 2 s. 210; Rubin 1991 s. 49–63; 
Duffy 1992 s. 98.

Konsthistorikern Justin Kroesen har tagit fram 
aktuella översikter som belyser placeringen av altaren 
och deras förhållanden i en kortare artikel (2009) och 
i boken Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen – Stan-
dort, Raum, Liturgie (2010). De flesta av sina exempel 
hämtar han från Kontinentaleuropa men även Gotland 
och Norge finns representerade. Tonvikten ligger på 
perioden ca 1350–1550. Altaren i torn, som var van-
liga under den romanska stilperioden, saknas sålunda. 
Liturgin kring altarna finns med i bokens undertitel, 
men temat utvecklas knappast alls inom pärmarna.128 

Spatiala och visuella förbindelser
Forskningen har särskilt betonat betydelsen av det 
visuella för den vanliga kyrkobesökarens upplevelse av 
det förreformatoriska kyrkorummet och handlingarna 
där.129 Ofta påpekas att detta står i kontrast till den 
reformerade kyrkan där orden står i centrum. I den 
förreformatoriska kyrkan framfördes liturgin på latin, 
som de flesta hade begränsade kunskaper i, och höjd-
punkten i mässan, då hostian blev Jesu kropp, hade 
central betydelse. Under loppet av medeltiden började 
den förvandlade hostian att vördas även utanför mäss-
san. Upphöjandet av hostian i samband med förvand-
lingen, en förändring som genomfördes under loppet 
av 1100-talet, är troligen ett uttryck för denna nya syn 
på sakramentet. Denna betoning av det visuella fick 
ibland mindre önskvärda följder. Flera senmedeltida 
skriftställare klagade på att åsynen av den förvandlade 
hostian intog en så dominerande roll i lekfolkets reli-
giösa praktik att de ville se flera elevationer tätt efter 
varandra eller att de inte alls eller med svagt intresse 
följde andra delar av mässan.130 Mot den bakgrunden 

öster om altaret. Under 1000-talet förändrades koret 
och altaret fick en plats längre mot öster i kyrkan.124 
Beläggen är få och svårtolkade. När det gäller kyrkan 
i Raunds kan det kanske inte helt uteslutas att alta-
ret i östra delen av långhuset varit ett sidoaltare, ett 
heligkorsaltare. 

En ingående diskussion om högaltarnas placering 
och prästerna under mässan finns i Otto Nußbaums 
avhandling Der Standort des Liturgen am christlichen 
Altar vor dem Jahre 1000 (1965). Prästernas placering 
vid altaret före år 1000 har marginell bäring på förhål-
landena i Norden, där kristendomen etablerades först 
omkring denna tid, men Nußbaums forskningsinsats 
på området är metodologiskt intressant, för att han, 
förutom liturgiska källor, utnyttjade arkitekturen och 
arkeologiska resultat. Enligt Nußbaums tes flyttades 
celebrantens plats under loppet av första årtusendet 
från altarets östra sida, där han firade mässa vänd mot 
församlingen (versus populum), till dess västra sida, 
där han firande mot öster (versus orientem). Denna 
förflyttning medförde också andra förändringar, till 
exempel flyttades biskopens cathedra och det skapades 
utrymme på altarets östra sida för retabler, kors och 
relikskrin.125 Under senare år har dock Nußbaums tes 
om ett mer allmänt bruk att fira versus populum under 
första årtusendet starkt ifrågasatts.126

I Norden har frågan om placeringen av altaren 
i kyrkorna berörts i samband med redogörelser för 
kyrkoarkeologiska resultat, exempelvis Olaf Olsens 
ovan omtalade artikel ”Rumindretningen i romanske 
landsbykirker” (1968). Tematiska översikter saknas 
emellertid, och likaså i hög grad undersökningar som 
problematiserar förhållandet mellan altarna och deras 
placeringar. Konsthistorikerna William Anderson och 
Andreas Lindblom undersökte dock tidigt romanska 
västtorn. Båda tar upp tornaltaren och ser i dem ett 
stöd för av tornen hade ett ”kultiskt” syfte.127 Ovan 
nämndes också Ebbe Nyborgs undersökningar av bil-
der förbundna med sidoaltaren vid triumfbågsväggen 
och långhusens östra hörn samt triumfkrucifix som 
kan förbindas med heligkorsaltaren. 
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131. Boken har utgivits med vissa ändringar och tillägg på engel-
ska (Nilsén 2003).
132. Graves 2000, särskilt s.153f, 157. 

133. Roffey 2007, särskilt s. 118f, 157ff.
134. Om svensk utgivning och forskning inom området, se översikt 
av Åke Andrén 1987 s. 94–100. För en översikt av bevarade och 
utgivna liturgiska böcker, se Gierløw 1965 med där anförda hän-
visningar till specialartiklar i samma verk. Även Wangsgaard menar 
att den liturgihistoriska forskningen varit i hög grad inriktad mot 
texterna (2011 s. 451).

altaren – och möjligheten att i kapellen hysa besökare 
till mässorna. Enligt Roffey kan kyrkorna med flera 
altaren och andra fokuspunkter liknas vid ett ”spri-
tual network” som verkade inkluderande. De visuella 
förbindelserna mellan altaren innebar att vid särskilda 
tillfällen kunde flera mässor samordnas. Roffey vill 
utmana den traditionella uppfattningen att chantries 
endast var till gagn för och en angelägenhet för pri-
vata stiftare och vill placera dem i ett vidare socialt 
och religiöst sammanhang där altarna kan tolkas som 
uttryck för ”personalization”, snarare än ”privatization” 
och ”self-interested altruism”.133

Altarna och handlingarna
Altaret fyller sin mest centrala funktion under mässan, 
men altaren har också varit noder i ritualer som endast 
förekommit under en viss tid på året, såsom kommu-
nion vid påsk, eller med växlande intervall, såsom 
begravningsceremonier, eder och offer till kyrka och 
präst, bön och andakt. Det finns en spännvid i denna 
praktik från det liturgiskt föreskrivna till det icke ned-
skrivna sedvanebetonade och folkliga. 

 Ritualernas praktiska dimension, exempelvis aspek-
ter av rörelse, tid och rum, är särskilt intressant. Hur 
firade man mässa under medeltiden? Vilka slags mässor 
firades? Med vilka intervaller? Hur engagerades försam-
lingen? Dessa frågor har betydelse för hur rummens 
och altarnas funktioner ska tolkas.

I detta sammanhang går det knappast att uttöm-
mande beskriva den liturgihistoriska forskningen 
i Norden eller Europa. Endast några korta och 
översiktliga reflektioner som berör nordiska förhål-
landen ska göras. Beträffande bevarade liturgiska 
böcker av central karaktär, såsom missale, brevia-
rium och manuale, har flera utgivits och mer eller 
mindre grundligt analyserats.134 Utgivningen och 
bearbetningen av liturgiska texter, särskilt för ett 
par decennier eller mer sedan, innebar att forsk-

har flera forskare intresserat sig för möjligheterna till 
visuell förbindelse mellan altare och celebrant och 
församlingen.

Konsthistoriken Anna Nilséns Kyrkorummets bränn-
punkt. Gränsen mellan kor och långhus i den svenska 
landskyrkan (1991) är i första hand en undersökning 
av fenomenet ”korskrank” och dess förekomst i tid och 
rum. Nilsén studerade inte visuell kommunikation 
mellan kor och långhus i sig, men det var avgörande 
för tolkningen. Enligt Nilsén var korskrank ovanliga 
under medeltiden, i varje fall under hög- och senme-
deltiden, något som Nilsén sätter i samband med hur 
mässan firats, där kravet att få se förvandlingsundret 
var styrande från 1200-talet.131 

I en undersökning av menighetens upplevelse av 
religionen i kyrkan i grevskapen Norfolk och Devon 
i England ca 1300–1600 ägnade arkeologen Pamela 
Graves i avhandlingen The Form and Fabric of Belief 
(2000) korskrank och den visuella kommunikationen 
mellan kyrkobesökare och altaren särskilt intresse. I 
båda grevskapen var korskrank vanliga under med-
eltiden, vilket således, om Nilséns slutsats är riktig, 
är en påtaglig skillnad gentemot förhållandena i Sve-
rige. Enligt Graves var utformningen av korskranken 
av betydelse. I Norfolk var korskranken så ”luftiga” 
att de medgav både visuell och fysisk tillgång till  
koret, medan de i Devon var svårare att se igenom. 
Skillnaderna anser Graves, åtminstone delvis, kan 
förklaras av hur stort inflytande lekfolket hade över 
kyrkan.132

Tonvikten i Nilséns och Graves undersökningar 
ligger på förhållandet mellan högaltarna i koren och 
menigheten i lekmännens del av kyrkan. Sidoaltarnas 
betydelse framstår som något oklar, men de är under 
alla omständigheter potentiella och alternativa rituella 
fokuspunkter. I sammanhanget ska nämnas Simon 
Roffeys The Medieval Chantry Chapel (2007) som 
handlar om spatiala och visuella förhållanden mel-
lan olika altaren och mellan altaren och besökare, i 
sockenkyrkor i tre engelska grevskap ca 1300–1550. 
Särskild vikt lägger Roffey vid olika arrangemang i 
kyrkorna och kapellen, såsom de gåtfulla squints – små 
öppningar i murverken som ger siktlinjer mellan olika 
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135. Även Martin Wangsgaard Jürgensen menar att undersökningar 
av liturgins ”praktik”, dess rörelser och förhållande till rummet, har 
varit eftersatt inom dansk liturgiforskning (2011 s. 514).
136. Helander 1991. Helanders artikel har även utgivits i engelsk 
översättning (2001).

137. En videoinspelning av mässan kan ses på internet (www.
liturgy.dk).
138. Bisgaard 2001 s. 19–23.
139. Bisgaard 2001 s. 309–333.
140. Henderson 1994 s. 167.
141. Sammansättningen ”sakral topografi” kommer att användas 
som ett samlingsbegrepp av fenomen eller tolkningar kopplade till 
det heligas rumslighet. Begreppet ”topografi” implicerar skillnader 
i rummets (terrängens) form och höjd men är också ett inarbetat 
begrepp för att beskriva kulturskapade företeelser. Andra liknande 
begrepp för beskriva samma forskningsperspektiv förekommer 
också, såsom ”liturgisk topografi” (Wünsche 1998). Begreppet 
”sakral geografi” används här, till skillnad från sakral topografi, om 
teorier och rumsuppfattningar som tydligt anknyter till hur orter 
rent faktiskt är belägna på jorden. 

att iscensätta en medeltida gudstjänst efter ritualen 
i Linköpings stift. Detta experiment med latinpro-
fessor Anders Piltz som officierande präst spelades in 
för tv och det gavs ut en studiebok Mässa i medeltida 
socken (1993). Knud Ottosen har senare gjort liknande 
iscensättningar.137

 Forskningen om gillen i Norden har i hög utsträck-
ning handlat om sociala och ekonomiska aspekter av 
handels- och hantverkarkorporationer. Gillenas kopp-
lingar till altaren och deras religiösa betydelse har ofta 
betraktats som något sekundärt.138 I sin avhandling 
De glemte altre. Gildernes religiöse rolle i senmiddelal-
derens Danmark (2001) sätter Lars Bisgaard fokus på 
gillenas omfattande religiösa verksamhet, exempelvis 
som altar- och mässtiftare, men också deras praktiska 
uppgifter i samband med gillesmedlemmars död.139 
John Henderson har studerat gillenas roll i Nordita-
lien och menar att de, särskilt i tider av oro och pest, 
kan ha betraktats som en mer pålitlig organisatör av 
dödsmässor än individuella präster eller till och med 
familjen.140

Altaren och kyrkor som sakral topografi 
Kyrkor, altaren och reliker var under medeltiden 
konkreta uttryck för en abstrakt uppfattning om det 
heliga. Om olika sakrala noder betraktas i förhål-
lande till varandra ligger det nära att utveckla idén 
ett steg vidare, till att tala om en sakral topografi.141 
Detta perspektiv är väl utvecklat i kontinentaleuro-
pisk forskning, men mindre i Norden. Förklaringen 
kan vara att förutsättningarna i Norden har varit 
annorlunda, men kanske troligare är att källsituatio-

ningen i hög utsträckning var inriktad på komparativa 
textstudier, på att klargöra olika kyrkors och stifts 
liturgiska ”profil”. De liturgiska texternas ursprung, 
spridningsvägar eller beroenden har stått i förgrun-
den. Liturgin i stiftens centrum, domkyrkorna, har 
givetvis intagit en central plats.

 Forskare i liturgihistoria har emellertid allt oftare 
och tydligare lyft fram den praktiska utformningen av 
gudstjänster och det andliga livet i kyrkorna.135 Denna 
utveckling kan ses i exempelvis studiet av den med-
eltida romersk-germanska kyrkoinvigningsritualen, i 
vilken också ingår invigningen av altaren. När Bengt 
Strömberg gav ut Pontificale Lundense och Pontificale 
Roscildense (1955) var han inriktad på att placera in 
texterna bland andra texter och utreda vad som var 
”franska influenser”, ”tysk påverkan” och ”dansk tra-
dition”. När Per Ström behandlade kyrkoinvignings-
ritualen i sin avhandling Paradisi recuperatio (1997) 
var det visserligen invigningens form och innebörd 
som var huvudfrågor i undersökningen, men även 
invigningens praktiska handlingar och föremål som 
användes utgör en väsentlig kärna i studien.

 Skillnaden mellan liturgin och dess olika förutsätt-
ningar i domkyrkor och sockenkyrkor lyfts ofta fram 
som viktig för förståelsen av den rituella praktiken. 
Sven Helander lyfte i en artikel (1991) fram problem 
som rör den liturgiska profilen i vanliga sockenkyr-
kor i den medeltida svenska kyrkoprovinsen: hur ofta 
prästerna firade mässa av olika slag och bruket av 
sidoaltarna. Enligt Helander firades även mässorna 
vid sidoaltarna av kyrkans ordinarie präst, eftersom 
de var votivmässor och därmed var undantagna från 
regeln att prästen endast kunde fira en mässa om dagen. 
Lördagens Mariamässa kan ha firats vid ett sidoaltare, 
men några konkreta belägg för det fann inte Helander. 
Sockenkyrkan var enligt Helander i liturgiskt hänse-
ende att betrakta som ett mikrokosmos av den stora 
domkyrkan i stiftscentrum.136 

 Det är sällan som de medeltida liturgiska texterna 
möter kyrkornas materialitet och rumslighet, men 
i Endre kyrka på Gotland gjordes 1989 ett försök 
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142. Cinthio 1968, 1969a; Andrén 1985; Kyhlberg 1991 särskilt 
s. 212–222.

143. Holmberg 1970 s. 4, 8f; Andrén 1998a, 1998b, s. 161f. Det 
ska noteras att även tidigare diskuterats möjligheten att flera nord-
iska städer planlagts under påverkan av ett ”ottonskt” ideal med 
kyrkokors och kyrkokrans (Eimer 1967).
144. Se exempelvis artikeln ”The medieval city as a holy place” 
(1990) av Peter Raedts, där han redogör för hur städer under med-
eltiden betraktas som mer eller mindre heliga i kraft av mängden 
kyrkor, reliker, präster, men också i kraft av invånarnas egna ”dyg-
der”. Ett exempel från nordisk medeltid återfinns i Snorre Sturlas-
sons kungasagor där han berättar om hur kung Sigurd lät bygga en 
kyrka i Kungahälla där det heliga korset förvarades, då han trodde 
att det skulle vara ett skydd för allt, vilket han dock misstog sig på 
(Snorre Sturlassons Konungasagor, III, s. 278, s. 300; jfr Nedkvitne 
2009 s. 247ff).
145. Kohlschein 1998 s. 1–24. 
146. Den mest välkända undersökningen av medeltidens uppfattning 
av konceptet ”kopia” är Richard Krautheimers artikel ”Introduction 
to an Iconography of Medieval Architecture” (1942). 

kyrkopatrocinierna i Lund som en spegling av den 
kristna världens kosmologi.143

De centrala problemställningar som öppnats inom 
området ”sakral topografi” har handlat om de medel-
tida städernas rikedom på kyrkor, särskilt före omkring 
1200, och ökningen av antalet altaren och reliker i 
kyrkorna. I tysk forskning talar man om medeltida 
städers kyrkor som Kirchenkranz och i England som 
church-groups (Figur 2). Meningen med denna acku-
mulerade sakralitet har oftast sökts i det egenvärde som 
kan ha funnits i att ladda platser med helighet; det gav 
staden dels ett starkt ”försvar” och dels den prestige 
heligheten förde med sig.144 Denna förklaring återfinns 
som en implicit bakgrund till eller förutsättning för 
ett mycket utbrett tolkningsmönster eller paradigm 
inom forskningen om minne, hågkomst och erinran.145 
Ett centralt element i denna tolkningsram är tanken 
om citatet eller kopian och spårandet av olika lager 
av förebilder.146 Förlagorna brukar ofta återföras till 
Jerusalem och Rom. Den sakrala topografin kunde 
varseblivas eller ges ytterligare en dimension av mening 
genom att de sakrala noderna aktiverades i samband 
med kyrkoårets växlingar. 

I forskningen har det sedan åtminstone mitten av 
1900-talet funnits tankar och tolkningsmodeller som 
gjort gällande att sakral topografi också kan ha en 
bakgrund i en spatial planering. Kyrkor eller altarens 
dedikationer, alltså namnen, kan ha valts enligt ett 
visst meningsskapande mönster. Oftast anförs kyr-
korna i Rom som förebild och referens. Kyrkornas 
mer exakta geografiska placeringar har också varit en 

nen är mer problematisk. Dylika frågeställningar är 
ofta källkritiskt och tolkningsmässigt svårhanterliga. 
Flera forskare har tillämpat perspektivet, till exempel 
Erik Cinthio när han skrev om Clemenskyrkornas 
koppling till de danska kungarna och Anders Andrén 
när han skrev om fördelningen av kyrkopatrocinier i 
medeltidens danska städer, vilket i sin tur inspirerade 
Ola Kyhlberg till en liknande diskussion om kyr-
korna i Visby.142 Till de mer djärva tolkningarna 
hör de som rör sig mot en sakral geografi eller till 
och med sakral geometri, som Rikard Holmbergs 
om ett kyrkokors i Lund och Anders Andréns om 

Figur 2. En senmedeltida symbolisk framställning av törnekransen 
runt staden Köln. En illustration av att stadsborna var självme-
dvetna om att de många kyrkornas gjorde deras stad helig: ”Der 
doernen krantz van Collen – Sancta Colonia diceris hinc, quia 
sanguine tincta / Sanctorum meritis quorum stas undique cin-
cta, Collen eyn kroyn. Boven allen steden schoyn”. Första delen 
ungefärligen: ”du kallas det heliga Köln, för att du är färgad av 
de heligas blod, av deras förtjänster står du runtom bekransad”. 
Träsnitt i Koelhoffschen Chronik från 1499, f. 146r.
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147. Såsom tydliga exempel på ”Kirchenkreuz” brukar omtalas 
Bamberg, Paderborn, Utrecht (Bosman 1996; Mekking 1996). 
148. Blair 1992; Petts 2009, s. 72–77.
149. Kyrkor uppförde likt ett kors (modum crucis) omtalas i Bam-
berg i Adalberti vita Heinrici II (Liber I, c. 6) från ca 1150 och i 
Paderborn i Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis (c. 218) från 
ca 1165 (Lehmann-Brockhaus 1938 nr 99, 1050). 
150. För en kritisk belysning av det vetenskapliga och pseudo-
vetenskapliga studiet av ”sakral geometri”, se Wienberg 2004.
151. Lehmanns text är även tryckt i en något omarbetad version 1962.
152. Traditionen med processioner ledda av påven mellan olika kyr-
kor i Rom infördes av påven Victor år 180 som ett medel att binda 
samman de många olika kyrkorna och församlingarna. Samtidigt 
utvecklades också en rik processionsritual i Peterskyrkan. I början av 
1300-talet när påvarna flyttade till Avignon upphörde traditionen för 
att aldrig återupptas. För en sammanfattning av forskningen kring 
liturgi och processioner under perioden ca 750–1200, se i första 
hand Willis 1968, jfr Parker 2001; van der Ploeg 2004; Doig 2008 
s. 109–196. Begreppet statio har som kristen term haft två betydel-
ser: dagar för ”fasta” från 100-talet, och något senare, i Rom, ”möte 
mellan folket och biskopen” (Willis 1968 s. 9f). Sammanfattande om 
stationsandakter i andra städer, förutom Rom, se Willis 1968 s. 15f.

153. Edgar Lehmann menar att denna utveckling inte ska ses som en 
konsekvent linje men som en ”Grundtendenz” (Lehmann 1962 s. 28)
154. Exempel på liknande platser och arrangemang för ”minnet” 
eller ”erinran” är stationsandakterna i och omkring Vadstena klos-
ter från 1400-talet. Femton stationer fanns vid lika många altaren i 
kyrkan och även, vid vissa tidpunkter, femton stationer arrangerade 
utomhus runt klosterkyrkan (Härdelin 2003; Zachrisson 2003). Om 
de tretton altarna i Vadstena klosters västkor och deras symboliska 
betydelse, se Nyberg 1990 s. 88.
155. Häussling 1973 s. 222–225.
156. Här ska endast nämnas några exempel på tolkningar av det 
slaget. Friedrich Ohly menade i en studie (1972) av katedralen i Siena 
att altarna kan tolkas in i ett speciellt ”Zeitenraum”; Arnold Wolff 
har tolkat Kölns katedral och altaren som en utläggning av fräls-
ningen och mot bakgrund av kyrkoåret (1984 s. 138–153); Jürgen 
Bärsch har i en studie av ett liber ordinarius från 1300-talets andra 
hälft tillhörande Stiftkirche Essen tolkat påskliturgins processioner 
mellan olika ”rum” som en gestaltning det himmelska och det jor-
diska Jerusalem och som ett ”citat” av den romerska stationsliturgin. 
Stationerna under påsknattens uppståndelseliturgi utgjordes i flera 
fall av altaren som enligt tolkningen av Bärsch var ställföreträdare 
för kyrkor i Rom och Jerusalem (Bärsch 1998, särskilt s. 178).

har föreslagits är att de många kyrkorna och altarna 
så småningom flyttades in under en stor kyrkas, dvs. 
katedrals, tak, en process som enligt Lehmann började 
under karolingisk tid.153

Ett liknande tolkningsmönster har prövats på alta-
ren i olika kyrkor. Günter Bandmann föreslog i en 
studie (1962) att sidoaltarna i kloster- och katedral-
kyrkor inom tyskt område från 700- till 1000-talet 
hade sitt ursprung i minnesplatser, Gedänkstätten, 
vilka tjänade som förmedlare av speciella händelser i 
frälsningshistorien och så småningom förärades med 
altaren.154 Angelus Häussling menade i sin avhand-
ling Mönchskonvent und Eucharistiefeier (1973) att 
sidoaltarna måste förstås mot bakgrund av Rom som 
en prototyp. Varje altare var en ”abbreviatur” av kyr-
korna i den större kyrkofamiljen, vilket arkitektoniskt 
markerades genom att altarna hade baldakiner eller 
skrank. Altarnas dedikationsnamn var enligt Häuss-
ling i medeltida förståelse representationer av högre 
teologiska eller frälsningshistoriska realiteter.155

Flera andra forskare har senare tolkat olika kyrkors 
altaren, med ledning av deras dedikationer och place-
ringar, som uttryck för frälsningshistorien eller citat 
av kyrkor i Rom och Jerusalem. Altararrangemangen 
i flera kyrkor har tolkats som frukten av en noggrann 
och koherent planering där altarna bildat noder i ett 
”Zeitenraum” eller i en stationsliturgi.156 

utgångspunkt som legat till grund tolkningar av en 
spatial planering. På kontinenten, särskilt i Tyskland, 
anses kyrkorna i flera biskopsstäder före omkring 
1200 bilda Kirchenkreuz.147 I England har kyrkornas 
placeringar också uppmärksammats, men där verkar 
ett vanligt mönster ha varit att flera kyrkor låg längs 
med samma axel.148 Medeltida skriftställare var inte 
främmande för sådana här tolkningar. En krönika från 
Florens från slutet av 1100-talet talar om att flera kyr-
kor i staden ligger placerade som kyrkorna med samma 
dedikationshelgon i Rom. På 1000-talet talades det 
om att kyrkorna i städerna Bamberg och Paderborn 
på 1000-talet var anlagda så att de format kors, ”in 
modum crucis”.149 Det är viktigt att framhålla att inte 
i något av de exempel som diskuteras bildar kyrkorna 
perfekta geometriska mönster.150

Konsthistorikern Edgar Lehmann myntade i en 
artikel (1953) uttrycket ”kyrkofamilj” (Kirchenfami-
lie) om en grupp kyrkor eller altaren som utgjorde en 
liturgisk enhet, det vill säga att de under kyrkoåret 
bands samman med processioner från en huvudkyrka 
till underliggande kyrkor eller altaren där mässor fira-
des.151 Sådana liturgiska enheter som fanns i kloster 
och städer redan på 400-talet, hade enligt Lehmann 
och senare forskare som förebild det speciella ”stations-
gudstjänstsystem” som hade funnits i Rom sedan slu-
tet av 100-talet.152 En utveckling ur detta system som 
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157. Gustafsson 1986; Cinthio 1988.
158. Tydliga exponenter för denna inriktning är Ystadsprojektet 
(Andersson & Anglert 1989). Jes Wienberg benämner inriktningen 
”en ny kyrkoarkæologi” (1986 s. 213; 2006 s. 22ff). För en utför-
ligare diskussion kring de mest framträdande dragen i 1980-talets 
kyrkoforskning, se Nilsson 2009 s. 15–22.

är än så länge inte heltäckande och altaren får där i 
regel mycket kortfattade presentationer. 

Perspektiven på altaren har följt större förskjut-
ningar eller trender inom olika ämnes- och fackom-
råden samt, i ett större perspektiv, generella tendenser 
och riktningar inom humaniora. Den liturgihistoriska 
forskningen har traditionellt varit mycket inriktad 
på komparativa textanalyser där frågor om liturgins 
ursprung, diffusion och vidareutveckling varit fram-
trädande. Även inom bildforskningen har frågor om 
spridningsvägar varit centrala. En stor del av forsk-
ningen fram till slutet av 1900-talet kan placeras inom 
ett ”konstgeografiskt” paradigm. 

I Sverige inrättade Lunds universitet en första pro-
fessur i medeltidsarkeologi 1969, en tjänst som var 
personligt kopplad till Erik Cinthio. Först 1985, när 
Cinthio gick i pension, inrättades en ordinarie pro-
fessorstjänst.157 Forskningen om kyrkorna i det nya 
ämnet präglades under 1970-, 1980- och 1990-talen 
av en tydlig ekonomisk och social dimension och 
betraktade kyrkorna ur ett landskapsperspektiv med 
frågor om kristianisering och sockenbildning högt 
upp på agendan.158 

Sett över längre tid har det skett en tydlig perspektiv-
förändring inom forskningen om medeltidens kyrkor 
och religionsutövning, en förändring som slog igenom 
brett under 1990- och 2000-talet. Om forskningen 
tidigare lade tonvikten på ”ramverket”, exempelvis 
liturgin som text, kyrkor som struktur eller bilder 
som konstgeografi, har intresset på ett helt annat sätt 
än tidigare förskjutits mot ”innehåll” och ”mening”. 
Individer (aktörer) och deras handlingar (praktiker) 
betonas före kollektiv och strukturer. Intresset för 
praktik och handlingar är mest explicit formulerat i 
olika ”handlingsteorier”, som gemensamt kännetecknas 
av att de problematiserar handlingen och målet med 
handlingen, exempelvis förhållandet mellan ritualen 
och den religiösa föreställningsvärlden eller ontologin. 

Med betoningen på individ och handling följer ett 
intresse för hur dessa variabler interagerar med rummet 

Det sakrala rummet kan också, i viss mening, vara 
mobilt och flyktigt. Exempelvis kan en procession 
med reliker sägas utgöra ett rörligt sakralt rum. Mads 
Dengsø Jessen diskuterade i sin artikel ”Altars and the 
sacred space – an investigation into the missionary use 
of portable altars” (2010) hur portabla altaren kan 
ha använts under missionstiden för att skapa sådana 
sakrala rum.

Altaren i Norden – sammanfattande 
synpunkter på forskningsläget
Altaren är knappast ett eget forskningsfält med en 
forskningstradition eller en metodik. Området är 
smalt och frågorna berör tolkningen av både ting och 
text och korsar således flera akademiska fack. Arke-
ologer, konsthistoriker och teologer har alla bidragit 
till kunskapen om och perspektiv på altaren. Sett till 
produktionsvolym har väl den konsthistoriska bild-
forskningen ägnat sig mest år ämnet, och det är nog 
ingen tillfällighet att ordet ”altare” i allmänt språkbruk 
ofta är synonymt med altarnas bilder.

Spridningen, både mellan ämnen och mellan frågor, 
är stor, vilket gör det svårt att få en överblick. Forsk-
ningsdiskussionen har rört sig från hur romanska sten-
altaren har varit konstruerade, till altarnas bilder eller 
hur senmedeltida gillesaltaren administrerats. Denna 
presentation har syftat till att ge en uppfattning om 
de mer betydande forskningsområdena och om hur 
de teoretiska perspektiven utvecklats. Till det ska nu 
läggas några mer sammanfattande och värderande 
bedömningar.

En grundläggande förutsättning för forskning är 
källmaterialet. När det gäller medeltida altaren i Nor-
den har de största forskningsinsatserna gjorts inom 
området altarnas bilder, där det publicerats mycket 
material och förs en levande diskussion mellan fors-
kare inom det bredare facket bildforskning. Däremot 
är forskningen om de egentliga altarna, alltså redska-
pen för eukaristins firande, underutvecklad. 

I Norden och Europa är forskningen om de egentliga 
altarna mycket begränsad. Den enda större översikten, 
Joseph Brauns Der christliche Altar (1924), är närmare 
ett sekel gammal och föråldrad i många detaljer och 
slutsatser. För Nordens del finns endast kortare över-
sikter över mindre områden. De stora nordiska kyr-
koverken, såsom Sveriges Kyrkor och Danmarks Kirker, 
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159. Se exempelvis Dell’Unto, Nilsson & Wienberg 2013.
160. Weinrich 1991; Kohlschein 1998 s. 24. Jfr även Markus 1994 
s. 269 om betydelsen av det förflutna för kristen tro.

vid triumfbågens östvägg i många kyrkor är välkänd, 
men dateringarna är osäkra. Än fler oklarheter finns 
rörande altaren i torn och vapenhus. Fysiska spår, bland 
annat i form av arkeologisk dokumentation, kan vara 
en möjlig väg till bättre kunskap. Sidoaltarna som en 
del i en ”sakral topografi” har inte studerats i någon 
högre grad, utöver den etablerade uppfattningen att 
den ordinära sockenkyrkan hade ett Mariaaltare i norr 
och ett annat altare i söder. 

En undersökning av olika slags kyrkor med samt-
liga kända altarens dedikationer, reliker, placeringar 
och sammanhang med arkitekturen kan troligen ge 
en ökad förståelse av altarna som symbol. Altarnas 
huvudsakliga liturgiska funktion får antas vara som 
bord i mässans firande, men flera frågor återstår om 
de handlingar som altarna varit fokus för, exempelvis 
vilka mässor som firats vid vilka sidoaltaren, hur ofta 
de firats och hur firandet kan ha varit organiserat i 
olika slags kyrkor. 

Flera frågor kring altaren hänger ihop med stora 
och komplexa frågor om liturgin och om nyttjandet 
av kyrkorna på ett mer generellt plan. De altaren, eller 
spår av altaren, som idag står att finna är således en 
slags ledtrådar till medeltidens kyrkoliv och trosföre-
ställningar. Eftersom det är altarna som står i fokus för 
denna undersökning är det underförstått att perspektivet 
är vinklat genom detta material. Något som emellertid 
inte nödvändigtvis betyder att en helt annan bild skulle 
framträda om fokus riktades mot exempelvis dopfuntar 
eller kyrkoarkitekturen i allmänhet. Altaren är endast 
ett utsnitt i en mosaik som ger den större bilden.

Avhandlingens frågor och disposition
Jag kommer att fokusera på tre aspekter av de egentliga 
altarna: 1) altarnas form, material och innehåll, 2) alta-
ren som element i en sakral topografi, 3) altarna och 
handlingarna. Jag utgår från altaret, betraktat som ett 
sakralt ting, och vidgar sedan perspektivet med hjälp 
av begreppen ”sakral rumsuppfattning” och ”sakral 
tidsuppfattning”. De olika sakrala dimensionerna av 
ting, rum och tid kan ses som olika uttryck för ”kon-
struktionen av det heliga”, ett tema som bildar en ram 
kring delundersökningarna. Varje delundersökning 
inleds med en forskningshistorisk introduktion och 
kan läsas fristående. 

Efter de tre delundersökningarna (kapitel 3, 4 och 

och tiden. Individernas ”upplevelser” eller ”vara” blir 
viktiga att förstå. Aktuella prov på detta ”fenomeno-
logiska” perspektiv är Hanna Källströms Domkyrkan 
som andaktsmiljö under senmedeltiden (2011), om dom-
kyrkorna i Lund och Linköping samt Martin Wangs-
gaard Jürgensens Changing interiors. Danish Village 
Churches c. 1450 to 1600 (2011) om sockenkyrkorna 
i Danmark i brytningen mellan katolsk senmedeltid 
och luthersk kristendom. 

Även inom arkeologin har individer, rum och hand-
lingar blivit ett allt vanligare ämne för särskilda diskus-
sioner eller analyser. Tidigare nämnda Pamela Graves 
undersökningar av förhållandena mellan kyrkobesökare 
och kyrkan som rum och ting är ett exempel. Här kan 
exempelvis lyftas fram Gunhild Eriksdotters under-
sökning av Dalby kloster i Skåne i hennes Bakom 
fasaderna – byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum 
och bruk (2005). I sin undersökning använde hon ny 
digital teknik, med tredimensionella modeller, som 
analysverktyg. Tekniken har sedan dess förfinats och 
i framtiden kan digitala verktyg förväntas spela en 
än större roll i analysen av hur byggnader förändrats 
och utnyttjats.159 

Samtidigt med att olika fenomenologiskt påverkade 
perspektiv utvecklats lever en äldre forskningsinrikt-
ning, enligt vilken kristen religion och kultur ses som 
genomsyrad av och ständigt påverkad av ”minne”. 
Sedan den moderna kyrkoforskningen växte fram har 
”minnesparadigmet” varit en stark underström, särskilt 
kopplat till symboltolkningar. Kristen kultur beteck-
nas ibland också som en utpräglad ”minneskultur”.160 

Slutligen ska kort sammanfattas ett antal aspekter 
av medeltida altaren som är svagt belysta i tidigare 
forskning och där kunskapsläget är bristfälligt, sär-
skilt vad gäller Norden. Altarnas fysiska gestaltning 
är ett sådant område. De översikter och analyser som 
finns av altaren som ting är få till antalet, ofta inte 
särskilt detaljerade och begränsade till mindre geogra-
fiska utsnitt eller ett fåtal exempel. Att antalet altaren 
ökade i medeltidens kyrkor är väl känt sedan tidigare, 
men flera aspekter framstår fortfarande som dunkla, 
till exempel sidoaltarnas kronologiska och spatiala 
spridning i kyrkorna. Förekomsten av sidoaltaren 
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Altarnas utformning kan antas vara avhängiga av 
tid och rum. Studiens bortre tidsgränsen är kristiani-
seringen och de första kyrkorna som byggdes, vilket 
i det medeltida Lunds stift vanligen förläggs till slutet 
av 900-talet. Den främre tidsgränsen är reformationen. 
Under denna långa period har flera fundamentala fak-
torer förändrats som kan ha påverkat altarnas utform-
ning, exempelvis i föreskrifter och deras uttolkning 
samt byggnadstraditionen. 

Skillnader och likheter mellan altaren i olika land-
skap, stift eller delar av Norden och Europa är vik-
tiga att uppmärksamma, eftersom de ger ledtrådar 
till vad som kan uppfattas som allmängiltigt och vad 
som är ovanligt och särskilt för regioner och stift. De 
jämförande analyserna begränsas endast av bristen på 
jämförelsematerial. 

Den större frågan om altarnas utformning och hur 
de materiella lämningarna kan tolkas mot bakgrund av 
det skriftliga materialet kan delas upp i en rad mindre 
frågor, varav några av de viktigare handlar om: 

2 Relikerna: Var det obligatoriskt att placera reliker 
i altaren, såväl högaltaren som sidoaltaren? Vad 
avgjorde antalet och vilken sorts reliker placerades 
i altarna? 

2 Material: Vilka slags material har altarna varit upp-
förda av? Vilken betydelse har normer och ideal 
haft? Har särskild vikt lagts vid materialet i särskilda 
delar av altarna?

2 Inskrifter och tecken: Konsekrationskors är en 
av de vanligaste ”inskrifterna” på altaren, men de 
saknas på många och variationen är stor vad gäl-
ler deras utförande. Vilken betydelse har kors och 
andra inskrifter haft i konstruktionen av altaren? 

2 Tid och rum: Varierade altarnas utformning, exem-
pelvis utformningen av mensa eller relikgömmans 
placering med tid och rum? Vilka faktorer kan ligga 
bakom förändringar över tid eller skillnader mellan 
områden?

Altarna och rummen 
– skapandet av sakral topografi
Förutom högaltaret hade medeltidens kyrkor oftast 
sidoaltaren. I Lunds domkyrka fanns i mitten av 
1100-talet fem sidoaltaren och antalet utökades under 
århundradena så att det vid tiden strax före reforma-

5) följer ett kapitel om altarnas destruktion i samband 
med reformationen och tiden därefter. I ett avslutande 
kapitel sammanförs resultaten från delundersökningarna 
och diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning.

Altarnas form, material och innehåll 
I min undersökning av altarnas fysiska gestaltning 
(kapitel 3) är jag inte ute efter att dokumentera och 
redovisa allt om deras materialitet – det vore omöjligt. 
Utgångspunkten är en analys av ett urval variabler. 
En viktig utgångspunkt är de skriftliga källorna och 
de egenskaper eller kvaliteter som de påstår att ett 
altare bör ha. Undersökningen genomförs i många 
stycken som en jämförelse mellan texternas utsagor 
om altarnas normativa fysiska och innehållsmässiga 
gestaltning och hur altarna de facto kom att gestal-
tas. Den övergripande frågan är alltså hur altarna 
”konstruerades”. I begreppet konstruktion inbegrips 
även handlingarna som utfördes i samband med att 
de konsekrerades. En central fråga är i vilken grad 
och på vilket sätt föreskrifter och andra samtida ideal 
påverkade altarnas utformning. 

Upplysningar om hur altaren bör, kan eller har varit 
utförda vad avser deras form, material och innehåll 
finns i flera medeltida textgenrer. Invigningsritualen 
för altaren, som oftast återfinns i biskopens handbok 
(pontifikale), är den mest centrala källan eftersom 
denna innehåller explicita och implicita uppgifter om 
hur altaren tänktes vara utformade. Andra föreskri-
vande texter är kyrkorättsliga eller teologiska verk med 
kommentarer om inrättningen av kyrkor och altare. 
Upplysningar kan även finnas i brev. Källorna berät-
tar inte bara om vad som var föreskrivet utan också 
om den bakomliggande symboliken och om vad som 
uppfattades som desekration av altaren.

Gestaltningen av altaren har, kan man anta, påver-
kats både av val som varit betydelsebärande och styrts 
av intentioner och av val som saknar tydlig intention, 
exempelvis variabler som bör kopplas till byggnads-
tradition och tillgång till material. Utgångspunkten 
i analysen är att vissa egenskaper är potentiellt bety-
delsebärande och andra inte. Samtidigt är det viktigt 
att framhålla att undersökningen måste vara bred och 
kunna stå fri i förhållande till texterna. I annat fall blir 
tolkningen av de fysiska altarna endast illustrationer 
till texterna.
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Den sakrala topografin och tolkningen av den leder 
över till frågan om och i sådana fall hur altarnas dedika-
tioner och placeringar kan kopplas till deras funktioner. 

Altarna och handlingarna
Formerna för den medeltida katolska mässan varierade. 
Vid huvudaltaret kan mässa ha firats varje dag eller 
åtminstone varje söndag med texter som ändrades efter 
kyrkoårets växlingar. Mässorna vid sidoaltarna anses 
ha varit ”specialmässor” och firats vid enstaka tillfäl-
len eller begränsade perioder (efter ersättning) eller 
med kortare eller längre intervall som ”eviga” mässor. 
Mässorna kan ha firats med olika grad av högtidlighet, 
exempelvis ha sjungits eller talats. Att mässans form 
varierat och firats på olika platser skapade tidsrums-
liga kontraster och hierarkier, och ordningen befästes 
genom att det heliga, Kristi kropp och blod, skapades 
och återskapades i sakramentet. 

Många detaljer om vilka slags mässor som firades 
och altarna användes är emellertid dåligt kända. En 
central fråga är sambanden mellan specialmässor och 
specifika altaren. Firades mässor tillägnade ett spe-
cifikt helgon helst vid ett altare tillägnat detsamma? 
Eller, för att vända på frågan, drog altaren med en viss 
dedikation eller placering till sig en viss typ av mässor? 

Infallsvinklarna på handlingarna kring altarna kan 
egentligen utvidgas till samtliga aktiviteter i kyrkorna. 
Förutom mässfirande kan en rad andra handlingar, som 
inte nödvändigtvis måste utföras vid altaren, kopplas 
till altaren: man lade offer på altaren, uttalade eder 
vid altaren, höll andakter vid altaren och gravlade 
personer vid specifika altaren. Även dessa handlingar 
– som till skillnad från firande av mässa ej nödvän-
digtvis måste utföras vid altaren – har varit en del av 
altarnas funktioner. Dessa specifika handlingar kan i 
många fall vara sekundära till altarna och mässorna. 
Vid enskild andakt och bön kan bilder ha varit fokus 
och altaret i sig av mindre vikt. Gravläggningar vid 
altaren kan å andra sidan tänkas ha påverkat liturgin 
kopplade altaren, eftersom de kan ha fört med sig 
nya mässor och gudstjänster. Mot denna bakgrund 
måste studiens undersökningar begränsa sig till vissa 
områden och frågor. 

De handlingar vid altarna som kommer att stå i 
fokus i den här avhandlingen är de liturgiska, i för-
sta hand firandet av mässa. Det kan antas att denna 

tionen fanns omkring 70. Även i mindre och enklare 
sockenkyrkor kunde det finnas sidoaltaren redan under 
1100-talet. Vanliga placeringar var i de norra och södra 
hörnen av triumfväggens västra sida. Sidoaltaren kan 
också ha funnits i andra delar av kyrkan, exempelvis 
torn, kapell och vapenhus. 

Kyrkorna med flera altaren skapade något som kan 
liknas vid en sakral topografi, liknande den som fram-
trädde då flera kyrkor betraktades tillsammans i ett 
större sammanhang. Många frågor finns emellertid om 
hur sakral topografi kan beskrivas och tolkas. Vad kan 
en sakral topografi uttrycka? Vad är betydelsebärande? 
Faktorer som kan vara betydelsebärande är altarnas 
placeringar i kyrkorna samt deras dedikationer och 
reliker. Ett exempel, vilket kan synas vara banalt, på 
ett sådant betydelsebärande spatialt mönster är att 
Marialtaren brukade finnas i den norra delen av kyr-
korummen. En angelägen fråga är huruvida det går 
att påvisa liknande och kanske mer utvecklade spatiala 
mönster och hur de i sådana fall ska tolkas. 

Undersökningen av altarna som sakral topografi 
(kapitel 4 och 5) bygger på en inventering av förekomst, 
antal och placeringar i rummen. För kunskap om altar-
nas placering är materiella spår avgörande, i form av 
helt eller delvis bevarade altaren eller arkeologisk eller 
arkivalisk dokumentation. Därtill kommer bilder eller 
arkitektoniska detaljer såsom ”altarnischer”. Altarni-
scherna är svårtolkade och kommer att diskuteras sär-
skilt. De skriftliga beläggen är viktiga för kännedomen 
dels om hur många altaren som kan ha funnits i kyr-
korna, dels om deras dedikationer och reliker. 

Sakral topografi, framförallt på kontinenten, har 
undersökts ur flera perspektiv. I sin enklaste form 
kan sakral topografi ses mot bakgrund av kraften och 
värnet i den samlade helgedomen. Sakral topografi 
har betraktats som planerad eller successivt anpassad 
symbolism, antingen såsom en utläggning av den 
kristna frälsningshistorien och mystiken, eller som 
citat eller ”kopior” av betydande kyrkor eller städer, 
såsom Rom och Jerusalem. Både dedikationsnamn 
och geografiska placeringar kan vara utgångspunkter 
för tolkning. Det är i första hand den sakrala topo-
grafin under århundradena före 1200 som tidigare har 
undersökts och betraktats som betydelsebärande. Det 
kan dock finnas anledning att även undersöka om och 
hur sakral topografi uttrycktes och var betydelsebä-
rande också under hög- och senmedeltid. 
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från det som finns om Lunds domkyrka. De skrift-
liga källorna är betydligt färre, men de materiella 
och ikonografiska källorna, som muralmålningar 
och tredimensionella bilder, är relativt rika. Under-
sökningen kommer att fokusera på den liturgiska 
funktionen, med tonvikt på firande av mässor, hos 
två placeringar av sidoaltaren – vid triumfmurar och 
i romanska torn. 

Under medeltiden har sidoaltaren företrädesvis pla-
cerats vid triumfmuren. I forskningen har olika förslag 
lagts fram om deras funktion. Undersökningen är ett 
försök att närmare definiera dessa sidoaltares roll och 
betydelse i relation till högaltaret.

De romanska västtornens funktion och symbolik 
har ofta diskuterats inom kyrkoarkeologin. Speciellt 
uppmärksammade är emporvåningarna, vilka van-
ligen tolkats som ”herrskapssäten”. Mer sällan har 
diskuterats förekomsten av och betydelsen av altaren 
i vissa emporvåningar och därtill möjligheten av att 
det en gång funnits många flera som nu helt är borta. 
I denna del, i högre grad än i avhandlingen i övrigt, 
kommer det att drivas en tydlig tes eller tolkning om 
de romanska tornens funktion som begravningplats 
och till det en kopplad dödsliturgi med själamässor 
vid tornaltaren.

rituella handling, som måste utföras vid ett altare, 
har implikationer även för andra handlingar, både av 
liturgisk och ”para-liturgisk” art. Till den större frå-
gan om och hur olika slags mässor kan vara knutna 
till specifika altaren eller platser i kyrkorna kan läg-
gas en lång rad mer praktiska frågor, till exempel hur 
ofta mässorna hölls och för hur långa tidsperioder de 
återkommande firades, vilket i sin tur hänger ihop 
med mässornas organisation och ekonomi. Mässornas 
textinnehåll kommer endast att beröras i den mån det 
ger upplysningar som kan användas för att bestämma 
deras karaktär och syfte.

I kapitel 4, som handlar om Lunds domkyrka, är 
undersökningens andra del en analys av de återkom-
mande liturgiska handlingarna vid sidoaltarna, i för-
sta hand mässorna. Det relativt rikhaltiga skriftliga 
materialet som bevarats från domkapitlets arkiv ligger 
till grund för analysen. Framförallt innehåller stiftel-
sebreven för olika mässor uppgifter om mässornas 
art, grad av högtidlighet, frekvens och förhållande till 
specifika altaren, platser i kyrkan och mässans stiftare. 
Altarnas och mässornas placeringar i rum och tid står 
i centrum för analysen. 

Sockenkyrkornas altaren och mässorna vid dem 
behandlas i kapitel 5. Källmaterialet skiljer sig mycket 



161. Stolt 1979, 2001; Vellev 1976, jfr även 1972, 1974. 162. Bliksrud Aavitsland 2007.

som säkert i varierande grad kan bekräfta, nyansera  
eller problematisera etablerad kunskap och upp-
fattningar. 

Antaganden
Under arbetet med denna undersökning har några fak-
torer betraktats som särskilt viktiga för gestaltningen. 
Grundläggande är förstås altarnas funktion: de ska 
kunna användas som bord i samband med eukaris-
tin, och möjlighet för uppställning av andra föremål, 
som böcker, bilder och ljusstakar, kan ha påverkat 
utformningen. Det praktiska uppförandet av ett fixerat 
altare eller tillverkandet av ett bärbart altare placerar 
föremålet i en hantverkstradition, där preferenser har 
utvecklats för vissa former, tekniker eller material. Vid 
sidan om funktion och hantverkstradition kan utfö-
randet av altaren ha bestämts av potentiellt manifesta, 
reglerande eller ideologiska faktorer: föreskrifter eller 
förebilder, exempelvis kyrko- och altarinvigningsritu-
alen, praxis som inte är känd eller finns nedskriven. 
Olika slags symbolism kan ha eftersträvats. Altarnas 
relikgravar var ett symboltyngt element, men även 
andra delar av altarna kan tolkas som symboliska, 
såsom valet av material och inskriptioner. Estetik, dvs. 
vad som betraktats som vackert, kan antas ha haft 
viss betydelse. Användningen av vackert bearbetade 
och dyrbara material förklarades och försvarades av 
teologerna utifrån flera argument, att det var tecken på 
lovprisning, offervilja och att hantverket eller materialet 
i sig manifesterade en osynlig andlig verklighet.162 
En annan faktor som inte bör glömmas bort är att 
altarnas konstruktion kan ha påverkats av plats eller 
rumslig kontext, exempelvis huruvida de uppfördes 
som huvudaltare eller sidoaltare eller huruvida kyrkan 

Utgångspunkter, inriktning 
och genomförande

Kunskapsläge

i norden har de medeltida altarnas fysiska kon-
struktion endast behandlats i få och kortfattade tex-
ter. Jens Vellevs om altaren i Odense stift och Bengt 
Stolts om Gotland och dess altaren är några av de 
mer innehållsrika och ambitiösa. Vellev presenterar 
sakligt ett antal altaren på Fyn och i synnerhet deras 
reliker. Bengt Stolt diskuterar ur ett gotländskt per-
spektiv framförallt portabla altaren och förekomsten 
och betydelsen av relikgömmor och konsekrationskors 
hos fixerade altaren.161 

Trots dessa värdefulla bidrag har kunskapen om 
altaren i Norden, såväl som i Europa i övrigt, tagit 
små steg framåt sedan Joseph Brauns publicering 
av Der christliche Altar (1924). När det gäller de 
fixerade altarna har de nya landvinningarna i första 
hand bestått i publicering av altaren från begränsade 
geografiska områden och de relativt kortfattade redo-
görelser som återfinns i olika kyrkomonografier. De 
påståenden och slutsatser som presenteras i Brauns 
verk har egentligen inte prövats och i liten utsträck-
ning har nya hypoteser eller tolkningar lagts fram 
som ändrar eller tillför något till den generella bilden 
av altarnas gestaltning. Kunskapsläget vad gäller de 
portabla altarna är bättre: flera forskare har under 
de senaste decennierna bidragit med materialpubli-
kationer och med nya infallsvinklar. 

Det mycket begränsade utrymme som Norden 
har i Brauns Der christliche Altar och de små forsk-
ningsinsatser i ämnet som har gjorts därefter är ett 
viktigt motiv för nya undersökningar inom området, 

3. Konstruktionen av altaren
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163. Det ska tilläggas att även en icke invigd kyrka och dess altare 
har betraktats som ”helgade” i någon ofullständig mening i den 
stund de togs i bruk och mässa förrättades där. Enligt Gunnar 
Smedberg kan en sådan inställning utläsas av norska kyrkoförord-
ningar (Smedberg 1973 s. 158f ).

164. Forskningen kring medeltidens pontifikaler och invignings-
ritualer har gjort stora framsteg under det senaste seklet. Texterna 
släktskap har undersökts vilket har möjliggjort deras placering 
inom olika traditioner eller ”stemma”. Här ska särskilt nämnas 
Michel Andrieu´s forskning i vilket han urskiljt ett pontifiale, det 
romersk-germanska, vilket efter ca 960 fick stor betydelse för den 
fortsatta utvecklingen (Vogel 1986 s. 230f ).
165. Calabuig 2000 s. 337f.

Frågorna om altarnas helighet eller ”essens” och 
hur den har uttryckts materiellt kan föras över till 
kyrkobyggnader. I tolkningen av kyrkorna eller delar 
av dem, som exempelvis torn, absider och vapenhus, 
har betoningen skiftat: man har tolkat deras funktioner 
och deras symbolik som profana eller religiösa, eller 
som mångtydiga. En sådan jämförelse visar svårighe-
terna att dra tydliga gränser mellan olika tolkningar, 
mellan det ”profana” och det ”sakrala”. 

Min disposition följer så nära som möjligt tidsmässigt 
och tekniskt de reella stegen i altarnas fysiska konstruk-
tion. Detta innebär att kyrko- och altarinvignings-
ritualens metafysiska konstruktion av altaret såsom 
heligt föremål synkroniseras med och integreras i 
framställningen. 

Altarnas fysiska gestaltning och vilka kopplingar 
som funnits till föreskrifter eller icke nedskrivna men 
outtalade ideal om det heliga står i fokus för under-
sökningen. I föregående kapitels forskningshistoriska 
överblick presenterades några av de specifika aspek-
ter och frågor som kommer att behandlas. Utförliga 
beskrivningar av samtliga dokumenterade altaren i 
Lunds stift återfinns i Appendix I. 

Ritualer för invigning 
av kyrkor och altaren
I samband med att idén om heliga platser växte fram 
inom kristenheten utvecklades en tradition för invig-
ning av kyrkor.164 Under de första tre århundradena 
samlades de kristna i privata hem för att fira eukaristin 
vid enkla bord eller portabla altaren, men på 300-talet 
blev möteslokalerna offentliga och altarna fixerade. 
De nya samlingsplatserna kom gradvis att uppfattats 
som ”tempel” och ärevördiga boningar för Gud, vilket 
också förde med sig en professionalisering av liturgins 
genomförande, genom präster, och en sakralisering 
av rummet.165 

Skriftliga uppgifter om dedikationer under 300-, 400- 

hade hög eller låg status i den kyrkliga hierarkin eller 
de ekonomiska förutsättningarna. 

Dessa faktorer är koncept eller ideal att hålla i åtanke 
i diskussionen om olika enskilda objekt eller element. 
Modellen är ett verktyg i den fortsatta analysen. Fak-
torerna är ofta svåra att isolera från varandra. Var går 
gränsen mellan symbolik i bemärkelsen mening och 
estetik i bemärkelsen vackert – det finns väl också en 
mening i det vackra? Därtill är det relevant i tolknings-
processen att fundera kring huruvida ett uttryck ska 
betraktas som uttryck för en konvention eller ett med-
vetet (manifest) handlande. Detta slags frågor kommer 
att diskuteras ytterligare längre fram och i sammanhang 
med tolkningen av vissa element i altarna. 

Tema och problem
Det övergripande temat för denna undersökning hand-
lar om den fysiska konstruktionen av det heliga, det 
vill säga hur altaren – som ofta bestod av endast sten 
och kalkbruk samt en behållare med reliker – blev 
heliga. Ur ett rituellt perspektiv finns det ett tydligt 
och slutet svar: altaren blir heliga i och med konsekra-
tionsakten. Ur ett materiellt eller gestaltningsmässigt 
perspektiv är svaret inte lika självskrivet och måste bli 
mer öppet eller oprecist. Altarnas rituella konstruk-
tion går inte enkelt att skilja från den fysiska efter-
som altarinvigningsritualen även innehåller element 
av det senare. En del av de faktorer som påverkade 
altarnas utformning behöver inte nödvändigtvis i en 
striktare mening vara relaterade till de krav eller out-
talade förväntningar som ställdes på ett altare som 
skulle konsekreras. Frågan om vari det heliga består i 
altarnas materialitet måste alltså ställas i relation till 
föreskrifter, förebilder eller förväntningar som fanns i 
samtiden. De invigda altarnas materiella sakralitet kan 
inte minst sättas i relation till de handlingar eller fysiska 
skador som ansågs kränka det heliga och förde med sig 
krav på rekonciliering. I sammanhanget bör tilläggas 
att bestämmelsen att altaren skulle konsekreras av en 
biskop innan de togs i bruk var ett rättesnöre, men 
att i praktiken behöver det inte alltid ha blivit så.163 
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166. Repsher 1998 s. 18–21; Calabuig 2000 s. 337f. 
167. Jfr Vogel 1986 s. 180 (Ordo XLI), 181 (Ordo XLII). En tredje 
kyrkoinvigningsritual från 790, Ordo XLIII, är en kompilation av 
Ordo XLI och XLII (ibid. s. 181).

168. Vogel 1986 s. 229–239. De äldsta texterna till det romersk-ger-
manska pontifikalet är utgivna i en textkritisk edition, Le Pontifi-
cal romano-germaniqu du X siècle (1963–72), av Cyrille Vogel och 
Reinhard Elze.
169. Vogel 1986 s. 249–255.
170. Pontifikalet från Lund finns i Uppsala universitetsbibliotek (C 
441) och det från Roskilde i Lunds universitetsbibliotek (Medel-
tidshandskrift nr 43). Flera fragment av pontifikalen är kända i Nor-
den. Från det medeltida Sverige kan nämnas: två pergamentsblad 
(nr 5 och 6) från 1300-talet med formulär för akolut-, diakon- och 
prästvigningar i Strängnäs domkyrkobibliotek; två fragment med 
formulär för kyrkogårdsinvigning (Fr. 28061) och för kyrkoinvigning 
(Fr. 28065) i Kammararkivet i Stockholm; ett fragment omfattande 
större delen av abedissvigningen i Göteborgs universitetsbibliotek; 
och möjligen ett fragment i Helsingfors UB. Det senare kunde ej 
återfinnas 1975. En avskrift av ett formulär för renande av kyrkogård 
från Åbo stift finns i Linköpings stiftsbibliotek (C-G Andrén 1957 
s. 32; Å. Andrén 1975 s. 6 med fullständigt arkivsignum; Ström-
berg 1968). Ytterligare ett, starkt skadat, fragment i Riksarkivet i 
Stockholm är möjligen från ett pontifikale (Fr. 19, Brunius 2013 
s. 81). I riksarkivet i Oslo (Lat. fragm. 974, Pont. 1) finns frag-

texter, men det får ändå betecknas som ett originellt 
verk och inte endast en samling äldre ordines.168 

Redan under 960-talet nådde det romersk-german-
ska pontifikalet Rom, där det snabbt accepterades och 
till och med kom att betecknas som Ordo Romanus. 
Under 1000-talets andra hälft eller omkring 1100 bör-
jade det utarbetas nya romerska pontifikalen i Rom. 
Element som ansågs arkaiska eller onödiga togs bort 
från det romersk-germanska pontifikalet, exempelvis 
didaktiska utläggningar, kröningsritualen och vissa 
riter som innehöll exorcism och exkommunicering, 
och andra delar förenklades. De romerska pontifika-
lena från 1100-talet fick dock relativt liten spridning. 
På 1200-talet utarbetades vid den påvliga curian tre 
olika versioner av ett romerskt pontifikale, och det 
fick spridning i Italien och i södra Frankrike. 

Under perioden 1292–1295 färdigställde Vilhelm 
Durandus, biskop i Mendes, ett eget pontifikale 
som fick stor spridning i Frankrike och Italien. Det 
var till stora delar byggt på de olika recensionerna 
av det romerska pontifikalet och i viss mån på det 
romersk-germanska.169 Det första tryckta pontifika-
let från 1485 gjordes helt efter Durandus pontifikale, 
förutom att vissa obsoleta partier uteslöts.

De enda helt bevarade nordiska pontifikalena 
med kyrkoinvigningsritualer är från stiften Lund och 
Roskilde. Flera fragment av andra pontifikalen är också 
kända.170 Pontifikalena från Lund och Roskilde har 
publicerats av Bengt Strömberg i avhandlingen Den 

och 500-talet tyder på att det ännu icke fanns någon 
ritual för invigningen av kyrkor. Påven Vigilius skrev i 
ett brev 538 till biskopen av Braga att firandet av mässa 
var tillräckligt för att inviga en kyrka, men om reliker 
skulle gravsättas i kyrkan borde den renas med vigvatten. 
Fram till Gregorius den I:s tid (påve 590–604) förefaller 
det saknas en fastlagd ritual för kyrkoinvigningar, vilka 
kunde ske med eller utan reliker.166

Den första kända skrivna liturgin, ordo, för kyr-
koinvigningar finns bevarad i ett sakramentarium från 
slutet av 600-talet från Angoulême i dåvarande Gallien 
(Sacramentarium Gelasianum). Ett nytt element i den 
galliska riten var konsekrationen av själva altaret. På 
700-talet tog två olika kyrkoinvigningsritualer form, 
den romerska Ordo quomodo in sancta romana ecclesia 
reliquiae conduntur, ”Ordning för depositionen av 
reliker i den heliga romerska kyrkan” omkring 720–
750 och den gallisk-romerska Ordo quomodo ecclesia 
debeat dedicari, ”Ordning för hur invigningen av en 
kyrka bör genomföras” omkring 775. Från 800-talet 
är känd Ordo ad benedicandam ecclesiam, ”Ordning 
för välsignelse av en kyrka”, en kombination av gallisk 
och romersk rit. 167 

De olika liturgiska handlingar, bland annat kyrko- 
och altarinvigningar, som hörde till de biskopliga plik-
terna kom så småningom att samlas under varierande 
beteckningar i biskopliga handböcker tillsammans 
med de texter ur sakramentariet som användes. Under 
denna process skapades olika varianter av textsam-
lingar. Vissa av dem var mer kompletta, bearbetade 
eller originella och blev mer spridda. Knappast några 
bevarade handskrifter av pontifikalen torde vara helt 
identiska. Pontificale Romanum från slutet av 1400-
talet (korrigerad 1596) var den första standardiserade 
kyrko- och altarinvigningsritualen. 

Ett pontifikale utarbetat ca 950–962 i ärkesätet 
Mainz, vilket i litteraturen går under namnet det 
romersk-germanska, fick snabbt stor spridning i Europa. 
Möjligen stöddes arbetet av Mainz ärkebiskop Vilhelm 
(954–968), son till kejsar Otto I (den Store). Projektet 
kan ses som en del av en större strävan efter Renova-
tio imperii. Pontifikalet bygger till stora delar på äldre 
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ment av ett pontifikale, från Nidaros?, från ca 1400. Nio fragment 
i svenska riksarkivet (NoFr. 30–32, 34, 35, 37, 41, 44, 47) kan ha 
tillhört samma pontifikale (Björkvall 2013 s. 311; Brunius 2013 s. 
78). Ett fragment med delar av biskopsvigningen förvaras i Lunds 
universitetsbiblioteket (de la Gardieska samlingen, C Liturgica nr 
108). I kataloger över fragment i Riksarkivet i Köpenhamn har ej 
påträffats uppgifter om fragment av pontifikalen.
171. Någon mer ambitiös publicerad analys har, så vitt bekant, inte 
gjorts av de nordiska pontifikalfragmentens texter och vilka typer 
av pontifikalen de kan föras samman med. Åke Andrén (1975) har 
i en kortare text antytt att jämförelser mellan fragmenten från det 
medeltida Sverige och andra pontifikalen snarare pekar på engelsk 
påverkan och inte fransk, såsom fallet med de danska pontifikalena. 
Tyvärr har det inte funnits utrymme att inom denna undersökning 
följa upp denna tanke.
172. Strömberg 1955, särskilt s. 33–54, 1968; jfr Ström 1997 s. 31. 

173. Kyrkoinvigningsritualens symboliska innebörd har behandlas 
av Ström 1997 och Repsher 1998. 

i ritualen. Konsekrationsaktens generella symboli-
ska innebörd, vilken har liknats vid ett dop av kyr-
kan, kommer inte närmare att behandlas.173 Beskriv-
ningen utgår från den äldsta kända versionen av det 
romersk-germanska pontifikalet (PRG XL). Pontifi-
kalena från Lund och Roskilde avviker från PRG XL i 
vissa detaljer, av vilka några som kan vara av betydelse 
kommer att diskuteras längre fram. Numren inom 
parentes hänvisar till utgåvans indelning av innehållet.

Utanför kyrkan
Ritualen inleds med att biskopen och prästerna går in i 
det tält där relikerna förvarats under natten. Före inträdet 
ber biskopen till Gud om ett rent sinnelag. Inne i tältet 
ber han om Guds tillåtelse att vidröra de heligas lemmar 
som är invigda åt honom och vars ständiga patronatskap 
de önskar (patrocinia incessanter habere). Därpå följer 
biskopens exorcism av och välsignelse av vatten och 
salt och välsignelse av det blandade vattnet och saltet. 
Relikerna (reliquias) placeras på en bår (feretro) och bärs 
ut ur tältet med korset, rökelsekaren och ljusen under 
sjungandet av en antifon (1–10). Processionen stannar 
vid kyrkporten. En diakon går in i kyrkan, porten stängs 
och tolv ljus tänds i kyrkan. Under sjungande fortsätter 
processionen runt kyrkan. Biskopen börjar att stänka 
vigvatten på kyrkans ytterväggar. Biskopen stöter sin 
stav i dörren, åkallar Gud och ber om att få komma in. 
Därpå följer ännu ett varv omkring kyrkan, stänkande 
av vigvatten och sjungande. Följet kommer åter igen till 
porten, bön och respons från diakonen följer, biskopen 
stöter sin stav och sedan följer ännu en procession runt 
kyrkan. När biskopen för tredje gången står vid kyrk-
porten, stöter med staven och med ord ur Psaltaren ber 
om tillåtelse att komma in, öppnar slutligen diakonen 
(11–20). 

Inne i kyrkan
Porten stängs omedelbart efter att biskopen med två eller 
tre präster, en portvakt och en akolyt (assistent) inträtt. 
Prästerskapet utanför kyrkporten stämmer upp en litania 
och håller i båren med reliker, medan biskopen helgar 
(sanctificet) altaret och tillhörande utensilier (21–22). 

pontifikala liturgin i Lund och Roskilde under medeltiden 
(1955), där han placerar dem i en liturgisk texttradition. 
Samtliga bevarade nordiska pontifikalen återgår på det 
romersk-germanska pontifikalet från mitten av 900-talet. 
Enligt Strömbergs undersökning visar pontifikalena från 
Lund och Roskilde stor likhet med bevarade pontifika-
len från Reims i Frankrike.171 Pontificale Remense bör 
ha kommit till den lundensiska kyrkoprovinsen under 
1100-talets andra hälft. Enligt Strömberg bör det ha 
skett när Eskil var ärkebiskop, möjligen genom en viss 
munk Fulko som kom till Lund på 1170-talet. Dessa 
äldsta handskrifter är förlorade. Den bevarade ponti-
fikaletexten från Lund är från 1400-talets andra hälft 
och den från Roskilde, på papper, från 1500-talets för-
sta tredjedel. Lundapontifikalet visar tydliga tecken på 
att ha använts. Ett bevarat tryckt Pontificale Romanum 
från 1497 (i KB) har tillhört Adser Pedersen, ärkebiskop 
Birger Gunnersens kansler. Han tillförde en del kom-
mentarer i marginalerna, där texten avvek från lunden-
sisk rit. Men det är ovisst om och i vilken utsträckning 
pontifikalet användes i praktiken.172 

Kyrko- och altarinvigningsritualen 
i det romersk-germanska pontifikalet 
För en bättre förståelse av hur altarnas materialitet 
och konstruktion har påverkats av kyrkliga föreskrif-
ter och kyrklig praxis är det befogat att göra ett kort 
sammandrag av kyrko- och altarinvigningsritualen 
enligt det romersk-germanska pontifikalet, den i sam-
manhanget centrala skriftliga källan. Sammandraget 
lägger tonvikten på rörelser och konkreta handlingar 
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altaret avkläds. Därefter låter biskopen bränna rökelse 
på altaret. Med helig olja gör han ett kors i mitten av 
altaret och i dess fyra hörn och ber att det ska bli heligt i 
Faderns, Sonens och den helige Andes namn samt sjunger 
en antifon om Jakob som reste en sten och smorde den 
med olja (1 Mos 28:18). Hela altaret smörjs med helig 
olja under tiden som en präst går runt det med rökelse. 
Två gånger till tecknar biskopen med krisma korset 
på altaret medan det sjungs en antifon om Moses som 
uppförde ett altare till Gud (2 Mos 17:15). Därefter 
skrider biskopen runt i kyrkan och tecknar tolv kors 
på väggarna med krisma, medan det sjungs en antifon 
om Jerusalems murar och torn av ädelstenar (1 Kung 
8:16; Matt 18:20). Han återvänder till altaret där han 
låter offra rökelse under tiden som Sonen och hans doft 
besjungs (50–58). 

Konsekrationen av altaret inleds med böner. Altaret 
dediceras i Guds namn genom de heliga ’N’ och deras 
heliga vördnad och ära. I bönerna uttalas, bland annat, 
en förhoppning om att titeln på Guds kyrka ska vara i 
all evighet (59–64). Biskopen smörjer skivan på altaret 
(tabulam super altare) med helig olja under böner och 
välsignar den. Han ber Gud att denne, liksom han gjorde 
Jakobs sten helig, ska göra den sten helig som är fäst vid 
altaret (sic super hunc quoque lapidem altari coaptandum 
caelestis) (65–67). I nästa moment (Benedictio tabulae) 
följer en vädjan till Gud om att heliggöra det till ’metall’ 
polerade materialet av ovannämnda (skiva) (ut metalli 
huius expolitam materiam supernis … tuae dotare sanc-
tificationis ubertate digneris) (68–72). Sedan välsignar 
biskopen kyrkans och altarets utensilier och prydnader 
och prästens skrudar. 

Biskopen talar till folket
Biskopen med följe går ut ur kyrkan och till tältet där 
relikerna förvarades under natten, och hade där möjlighet 
att byta skrud. Biskopen återvänder till porten där båren 
med reliker fortfarande bärs under framförande av lita-
nior eller lovsånger. Efter bön och korstecknande med 
krisma, förs relikerna under sång i procession runt kyrkan 
(123–127). Framme vid porten håller biskopen ett tal till 
det församlade folket och yttrar något om kyrkovördnad, 
kyrkofrid, tionde, offer och om kyrkans dedikationsdag. 
Sedan tillkännager han till vems ära kyrkan blivit uppförd 
och dedicerad (”in cuius honore constructa et dedicata sit 
ecclesia”), samt namnen på de helgon som ska vila där. 

Biskopen och hans följeslagare lägger sig i prostration 
framför altaret och uttalar en litania och ber om Guds 
och hans helgons uppmärksamhet. Biskopen ber Gud 
om att visa sig som templets ”dedikator” (dedicator, jfr 
PRG XL C, D. T) eller byggherre (aedificati, PRG XL 
B, Pont. Lund). Under det att hans sällskap sjunger 
en antifon skriver biskopen med sin stav det latinska 
alfabetet med början från vänstra hörnet av kyrkan i 
öster hela vägen till det högra och västra hörnet och på 
samma sätt det grekiska från det högra och östra hörnet 
till det vänstra och västra hörnet. Biskopen träder där-
efter inför altaret där han under böner utför exorcism 
av och välsignar salt och vatten och välsignar aska. Han 
blandar salt och aska och ber Fadern, Sonen och den 
helige Ande att det ska bli heligt för konsekrationen 
(sit sanctificata ad consecrationem) av kyrkan och altaret. 
Vin och vatten förbereds och blandas under liknande 
former (23–42). Biskopen går fram till altaret, tecknar 
med vigvatten ett kors i dess mitt, förklarar det heligt 
i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, och 
tecknar kors i altarets fyra hörn. Altaret bestänks med 
heligt vatten med en isop medan biskopen sju gånger 
går runt det. Därefter går han tre gånger runt i kyrkan 
och stänker heligt vatten på väggarna, och sedan på 
golvet i form av ett kors. Under allt detta sjungs anti-
foner. Momenten avslutas i kyrkans mitt där biskopen 
ber böner om att huset måtte få Guds nåd och att Gud 
skall dedicera basilikan, invigd med heliga mysterier till 
ära för det heliga och segerrika korset och den heliga 
”NN” (”hanc quoque basilicam in honore sanctae et 
victoriosissimae crucis et sancti ’Illius’ sacris mysteriis 
institutam clementissimus dedica”). Biskopen ber åte-
rigen om Guds nåd och att han måtte vara närvarande 
i kyrkan som konsekrerats under åkallan (invocatione) 
av Guds heliga namn och för att hedra (in honore) 
det heliga korset på vilket Sonen offrades för att sona 
världens synder och för den heliga martyren ”NN” 
(sancti martyris tui ’N’ ). I ännu en bön om Guds nåd 
upprepas budskapet att kyrkan är hedrad åt en viss 
martyr (43–49). 

Biskopen vid altaret
Därefter går biskopen till altaret medan följet sjunger 
en antifon. Där blandar han bruk av kalk, tegel (tegula) 
och vigvatten som ska användas för att täcka relikerna i 
altaret. Överblivet vigvatten hälls ut vid altarets bas och 
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174. Eftermedeltida kanonisk lag och dess uttolkare gör gällande att 
en kyrka inte kan konsekreras utan att ett altare också konsekreras 
(Zielkowski 1943 s. 66f ).
175. Den 16 februari 1430 invigde Johannes Hakvinson, ärkebiskop 
i Uppsala, i närvaro av kungen och rikets stormän samt biskopen 
i Linköping, Vadstena kloster till jungfru Marias och Birgittas ära 
”utan vigning av något altare” (”sine consecracione alicuius altare”) 
(Diarium Vadstenense s. 191; Vadstena klosters minnesbok s. 119). 
Kyrkan Notre-Dame i Paris tycks aldrig ha dedicerats efter ombygg-

naden under romansk tid, dock invigdes högaltaret 1182 och åter-
invigdes 1330 efter en utbyggnad av koret. I slutet av 1400-talet 
höjdes röster för att kyrkan skulle dediceras. Möjligen kan senfär-
digheten förklaras av att kyrkan – fortfarande i slutet av 1400-talet 
– uppfattats som ett icke fullbordat bygge (Wright 1989 s. 127).
176. ”Si vero fuerint plura altaria consecranda, tunc episcopus 
inungat ea singillatim ut supra, ordinatim procedendo” (Pontifi-
cale Roscildense f. 28r).
177. ”Si sint plura altaria, vadat ad infimum, et habeat respectum 
ad alia altaria legendo hanc prefacionem in consecracione altaris” 
(Pontificale Roscildense f. 46r).
178. ”Et si plures sint tabule, inungantur simul” (Pontificale Ros-
cildense f. 31v).

koinvigningsformulärets huvudtext tre passusar med 
avseende på sådana situationer. Mellan det att huv-
udaltaret korstecknades med krisma och att kyrkans 
väggar korstecknades med krisma ska biskopen inviga 
eventuella ytterligare altaren, det ena efter den andra, 
på samma sätt som huvudaltaret.176 I samband med 
efterföljande ”prefation” (lovsång) står det att om det 
finns flera altaren ska biskopen gå till det ”lägsta” (infi-
mum) och där sjunga prefationen med hänsyftning på 
samtliga.177 Efteråt smörjs huvudaltarets skiva med olja 
och om det finns fler skivor smörjs de också.178 Längre 
fram i kyrkoinvigningsformuläret, exempelvis när det 
gäller deponeringen av reliker, står det inte vad man 
ska göra om det finns flera altaren. I Pontificale Lun-
dense saknas liknande anvisningar om kyrkoinvigning 
med fler än ett altare.

Efter kyrkoinvigningen har det i många fall till-
kommit fler altaren i kyrkorna. För dessa tillfällen 
har Pontificale Lundense och Pontificale Roscildense 
en särskild ordo för altarinvigning. Texterna i dessa 
invigningsformulär är i stort sett identiska med de 
stycken i respektive kyrkoinvigningsritual som rör 
altarets konsekration.

I det romersk-germanska pontifikalet återfinns 
avsnittet om konsekrationen av portabla altaren (tabu-
lae itinerariae) mot slutet av kyrkoinvigningsritualen, i 
ett längre avsnitt om välsignelser och konsekrationer av 
kyrkans utensilier och mässcelebrantens utrustning. I 
pontifikalena från Lund och Roskilde har hela avsnittet 
om kyrkans utrustning tagits bort ur kyrkoinvignings-
ritualen och står separat efter den. Proceduren för att 
konsekrera portabla altaren är betydligt kortare än för 
fixerade. Den börjar med en bön till Gud om att han 
måtte kasta sitt eviga ljus på stenen så att han välsignar 

Biskopen vänder sig sedan till kyrkans världsliga herre och 
grundare och ber denne att förklara sig villig att följa de råd 
och anvisningar han fått angående omsorgen om kyrkans 
ägodelar, dess ära, underhåll och dess präst (128–132). 

Depositionen av relikerna
Efter att hela församlingen med sjungande kör inträtt 
i kyrkan spänns en förlåt mellan folket och altaret. 
Biskopen placerar relikerna i altaret, en antifon och 
bön följer. De fyra hörnen (angulos quatuor) i confessio 
smörjs med krisma i form av ett kors. Tre delar hostia 
och tre delar rökelse placeras i confessio (i relikkapseln 
eller utanför?). Sedan försluts confessio medan antifonen 
’Ni tog plats under Herrens altare’ sjungs. Efter detta 
sägs en bön för att dedicera altaret till Gud genom för-
bön av den välsignade ”NN” (intercessione beati ’Illius’). 
Biskopen tar täckskivan som ska försluta confessio och 
tecknar ett kors med krisma och placerar den över reli-
kerna, tar kalkbruket och stryker ut det, varefter han 
korstecknar tabulas ovansida med krisma samt altarets 
fyra hörn. Samtliga moment varvas med bön och anti-
foner. Altaret påkläds under sång. Rökelse offras. Kyrie 
eleison, Herrens bön och andra böner följer. En högtid-
lig mässa ledd av biskopen avslutar invigningen. Varje 
dag den kommande oktaven (veckan) firas en offentlig 
mässa (missa publica) (133–150). 

Konsekrationen av en kyrka förefaller i det romersk-ger-
manska pontifikalet alltid innebära att det konsekreras 
minst ett altare: riterna för altar invigningen är inte-
grerade i hela kyrkoinvigningsritualen.174 Det finns 
exempel på att kyrkor invigdes utan att det invigdes 
ett eller flera altaren, eller tvärtom att ett eller flera 
altaren invigdes utan att kyrkan blev invigd, men 
det torde ha varit mycket ovanligt.175 Många gånger 
bör mer än ett altare ha konsekrerats i samband med 
kyrkans invigning. I Pontificale Roscildense finns i kyr-
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179. Ström 1997 s. 63.
180. ”… ut metalli huius expolitam materiam supernis sacrificiis 
imbuendam ipse tuae dotare sanctificationis ubertate digneris…” 
(PRG XL, 68).
181. ”Tunc de oleo sanctificato faciat pontifex crucem in medio 
altaris et per quator angulos altaris ut supra, dicendo” (PRG XL, 52).
182. PRG XL, 53.
183. ”Deinde inunguat oleo sancto tabulam super altare” (PRG 
XL, 65), alltså ungefär ”Låt honom sedan smörja skivan på altaret 
med helig olja”. Min tolkning av vigningsritualen avviker här från 
Per Ström, som menar att biskopen efter att altaret och sedan kyr-
kan ”helgats” (med smörjande av olja och korsteckningar) återvän-
der till altaret för dess ”vigning”, vilken därefter följs av ännu en 
smörjning av, i Ströms tolkning, altarskivan med olja (Ström 1997 
s. 144). Enligt min mening gör pontifikalet det tydligt att denna 
senare smörjning med olja har gjorts av tabula, altarets täckskiva, 
och inte av mensa (som ju redan mottagit en smörjning).

184. I exempelvis Rørby kyrka finns ett konsekrationskors med spår 
av kraftig sotning efter det vaxljus som funnits uppsatt på väggen 
(Kjær & Grinder-Hansen1988–89, bd 1, s. 16). Om konsekra-
tionskors på väggarna i engelska kyrkor finns en utförlig redogörelse 
(Dewick 1908). I anglosaxisk tradition placeras tolv konsekrations-
kors och ljus ibland endast eller även på kyrkans utsida (ibid.). 
185. PRG XL, 11.
186. DD IV:1 nr 221. Jfr Wienberg 1993a s. 111f.

När det gäller biskopens korsteckningar på väg-
garna och altaret finns materiella spår i kyrkorna som 
refererar till denna del i invigningen. I många kyr-
kor finns det fortfarande invigningskors målade på 
väggarna. I några fall kan det konstateras att det har 
suttit ljusbärare i anslutning till korsen.184 En stor del 
av altarna, i varje fall i Lunds stift, har försetts med 
inristade eller uthuggna kors, ofta fem till antalet, 
men i de flesta invigningsritualer nämns emellertid 
inte explicit att platserna för korsteckningarna på 
altaret skulle markeras fysiskt och varaktigt. När det 
gäller de tolv kors teckningarna på kyrkans väggar 
finns det emellertid en indikation som pekar på det: 
innan invigningsritualens början i kyrkan skulle tolv 
tända ljus vara uppsatta på väggarna.185 Pontifikalet i 
Roskilde nämner dessutom explicit tolv målade kors 
på kyrkans väggar. Huruvida det även skulle finnas 
ristade kors på altaret återkommer jag längre fram till. 

Destruktion och desekration
Det hände förstås under medeltiden att altaren revs 
eller kanske försiktigt dekonstruerades, exempelvis i 
samband med att de flyttades, eller oavsiktligt förstör-
des, exempelvis efter att en kyrka ödelagts till följd 
av plötslig förstörelse eller ett varaktigt övergivande. 

Om man får tro ett brev utställt till prästerskapet i 
Lunds stift någon tid före den 10 april 1377 stod då 
fler än 200 kyrkor i Lunds stift fullständigt övergivna 
och öde (”sunt desolacioni penitus derelicte”).186 Det 
är oklart hur många kyrkor som hade övergivits per-
manent. Bekymret kan ha varit mer påtagligt i andra 
områden i Danmark och Norden. När staden Halm-
stad flyttades närmare kusten någon gång under första 
hälften av 1300-talet tvingades också dominikanerna 
att flytta sitt kloster. Ett påvligt brev 1344 gav domi-
nikanerna dispens att vid behov bryta mot reglerna 
i denna flyttprocess men erinrade dem om att den 
kyrka de flyttade ifrån måste förestås av en präst om 

och tar emot det konsekrerade brödet på den. I den 
bön som följer liknas det portabla altaret, i likhet med 
det fixerade, vid den sten Jakob reste och smorde med 
olja. Biskopen stänker vigvatten på stenen, insveper 
den i doften från rökelse och bekräftar konsekrationen 
med korsets tecken i krisma (120–122). 

Det romersk-germanska pontifikalet beskriver alltså 
ett antal olika handlingar vid altarets och kyrkans invig-
ning vilka måste ha lämnat fysiskt varaktiga spår. En 
central handling är överförandet och inneslutandet av 
reliker, tre bitar av Herrens lekamen (hostia) och tre 
rökelsekorn i altarets relikgömma. Utrymmet försluts 
med en täckplatta, tabula,179 och ett murbruk som 
tidigare förberetts. Pontifikalet ger i övrigt få detalje-
rade uppgifter om altarets utseende. Altaret förutsätts 
vara fristående, i annat fall kan inte biskopen gå sju 
gånger runt det. Både mensa och tabula förutsätts 
ha fyra hörn, alltså att de är tetragoner. Det framgår 
inte med tydlighet huruvida hela altaret är av sten, 
förmodligen är det underförstått. Täckplattans mate-
rial definieras mer noggrant: i ett avsnitt av ritualen 
Benedictio tabulae ber biskopen om Guds ”ymniga 
helgelse åt det polerade materialet” (min övers.).180 

Altarinvigningen omfattar två smörjningar med 
olja och flera korsteckningar med olja. Först tecknar 
biskopen fem kors med olja på själva altaret.181 Efter 
några speciella invigningsord smörjer han ”hela alta-
ret” (ipsum altare) med olja.182 Efter att bland annat 
ha tecknat tolv kors med krisma på väggarna i kyrkan 
återvänder biskopen till altaret, smörjer tabula med 
olja och välsignar (benedicerar) den.183 
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187. DD III:2 nr 93.
188. Braun 1924, I, s. 294f. Ett fint exempel på målade konsekra-
tionskors från två olika vigningar finns i Krämarkapellet i S:t Petri 
kyrka i Malmö. En nu förlorad altarskiva i Hyby kyrka hade i slu-
tet av 1700-talet åtta inristade kors. Förmodligen har här skett en 
rekonsekrering av altaret. Möjligen ska detta sättas i samband med 
att kyrkans kor förlängts mot öster under senmedeltiden, förmod-
ligen i perioden 1475–1510 (Appendix I). Bevarade och otvetydiga 
exempel på två vigningar finns på altarskivor i Lovö kyrka, Upp-
land, med nio inristade kors (SvK vol. 79 s. 460) och i Ekeby kyrka, 
Gotland, med sex kors, varav två i mitten (SvK vol. 33 s. 443).
189. Uppgiften att rekonciliera kyrkor kan ha varit en betydande 
arbetsbörda. Ärkebiskop Birger Gunnersen beviljas 1498 av påven 
en ansökan om att genom andra personer rekonciliera kyrkor, kapell, 
kloster och kyrkogårdar vars helgd blivit kränkt (LÄU, bd 5, nr 397).
190. Att rivandet av en invigd kyrka och altare med inmurade hel-
gonben kunde följas av Herrans hämnd var åtminstone en realitet 
för ärkebiskop Jakob Ulfson av Uppsala. När riksföreståndaren 
Sten Sture år 1518 börjar riva det ärkesätliga slottet Almarestäket 
skriver herr Jakob följande varning: ”Teckis eder wara bestandelige 
ffortenckte huar ther wil epterfölige om i lathe brythe thet wigde 
cappelle och the wigde altered neder ther mange heligedome äre 
inmwrede Är ecke rad wara mykit dristig moth war herre och helige 
men Ther pläger gerne ffölige hempd epter…” (Handlingar rörande 
Skandinaviens historia, del 24, s. 155).

191. Braun 1924, I, s. 46. Av samma uppfattning var Carlo Borro-
meo († 1584), ärkebiskop av Milano och framträdande liturgiker 
(1577, Lib. I, C. 15).
192. Svenska landskapslagar, 4:e ser. (Skånelagen), s. 175; Dan-
marks gamle Landskabslove, bd I, s. 821, 868, 874, 880f, 918, 926. 
Jfr Georg J. V. Ericssons kommentarer kring likartad formulering 
i Västgötalagen, där han menar att den 3-marksbot som prästen 
skulle erlägga vid skada på altaret avsåg tjänstefelet att ej anmäla 
det till biskopen. Med tanke på den, enligt Ericsson, låga avgiften 
för rekonciliering av altaret, tre mark och en gengärd, menar han 
att det endast handlat om en benediktion och inte konsekration 
(1967 s. 75f ).
193. Ur kyrkorättsligt perspektiv var det egentligen tveksamt om 
och hur altar- och kyrkoinvigningar var förenligt med ekonomisk 
ersättning (Skyum-Nielsen 1971 s. 189f ). Påven Gregorius IX 
menade 1239 på föranledd fråga av ärkebiskop Uffe av Lund att 
den ersättning som lekfolket givit ärkebiskopens tjänare i samband 
med invigningar var simoni (DD 1:7 nr 28, 29).

har det betraktats som desekration att flytta fixerade 
altaren, men självklart är det inte. Enligt Guido av 
Baysio († 1313), som kommenterade Gratianus’ Decre-
tum, var det möjligt att flytta ett fixerat altare utan 
återinvigning, så länge skivan var intakt och en del av 
stipes fortfarande var i direkt kontakt med mensa.191

Flera medeltida landskapslagar och kyrkorätter 
innehåller anvisningar om att ett altare som skadats 
måste återinvigas. I den skånska kyrkorätten från 
omkring 1170 står det: ”Om en kyrka har blivit vigd 
ska den ej på nytt vigas, om icke altarstenen blir lös 
eller altarhörnen brytas av (§ 1)”. Liknande formu-
leringar finns i flera andra nordiska kyrkorätter för 
olika landskap och rättsområden.192 I och med att 
invigningar av kyrkor och altaren var förenade med 
avgifter till biskopen och hans följe kan det ha legat i 
kyrko- och altarägarnas intresse att hålla nere antalet 
förrättningar av det slaget. Bestämmelsen kan alltså 
tolkas som en begränsning för biskopen.193 

Altarnas grundläggning

Inledning och bakgrund
Medeltidens kyrkor kan sägas ha varit ett skal uppfört 
omkring ett eller flera altaren i fokus för kulten. Lik-
nelsen kan vara lite väl enkel, men den aktualiserar 
frågan om hur och när i byggnadsprocessen som det 
bestämdes var altarna skulle placeras.

En tidig version av det romersk-germanska pontifi-
kalet (PRG XXXVI), som åtminstone bör ha använts 

den stod kvar. På inget villkor tilläts att kyrkan över-
läts till lekmän.187 Att överge och att riva kyrkor tycks 
ha varit förenligt med kyrkorätten, men inte att låta 
dem övergå till profant bruk. Det fanns så vitt bekant 
inga kyrkliga föreskrifter om högtidligt avkristnande 
av kyrkor och altaren.

Den vanligaste orsaken till att altaren destruerades 
under senmedeltid var förmodligen omfattande bygg-
nadsverksamhet i kyrkorna, särskilt inslagningen av 
valv. Det måste ha medfört att många sidoaltaren revs 
och sedan återuppfördes igen. När det i vissa kyrkor 
finns fler än en uppsättning målade konsekrationsk-
ors på väggarna, ibland över varandra, eller när det, i 
sällsynta fall, finns altarskivor med två uppsättningar 
inristade kors eller där förseglingen av tabula har gjorts 
om torde det vara spår efter återinvigningar.188

Den medeltida kyrkans inställning tycks ha varit 
att invigda kyrkor och altaren var heliga på obestämd 
framtid. När kyrkor och altaren destruerades eller van-
helgades var det en desekration som krävde rekonci-
liering, en återinvigning eller åtminstone en högtidlig 
rening.189 Desekration i samband med att ett altare och 
dess reliker flyttades för att en kyrka skulle byggas om 
ägde troligen rum under vördnadsfulla former för att 
inte väcka Guds eller helgonens vrede.190 Gissningsvis 
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194. Benz 1980 s. 12–19; Iogna-Prat 2009.
195. Olsen 1968 s. 241f.

196. Skilda golvnivåer mellan olika rum har dokumenterats i en 
lång rad kyrkor. Här ska endast ges några exempel. Golvnivåer 
som blivit allt högre från långhus, till kor och sedan till absid har 
dokumenterats i: Norra Åsum. Högre golvnivå i koret jämfört med 
långhuset har noterats i en lång rad kyrkor, exempelvis: S:t Stefan 
i Lund (Mårtensson 1981 s. 72f ); och högre golvnivå i absiden i 
förhållande till koret: Härslöv, Maglarp, Äspinge, Östra Vram. Det 
finns också exempel på kyrkor med samma nivå i långhus som kor, 
exempelvis den äldsta St. Jørgensbjerg kyrka i Roskilde på Själland 
(Olsen 1968 s. 241 med not 24).
197. Se Appendix I.
198. I regel torde kyrkor med omgång ha haft ett högkor med högre 
golvnivå, Men uppgifter om medeltida golv och golvnivåer är ofta 
svåra att få grepp om i kyrkobeskrivningar. Se dock exempelvis 
uppgifter om domkyrkorna i Linköping (SvK vol. 200 s. 313) och 
Roskilde (DK III s. 1418, fig. 434) och Varnhems klosterkyrka 
(SvK vol. 190 s. 33, 59).

i många romanska kyrkor: golvnivån är lägst i väster 
i långhuset och högst i öster i absiden där högaltaret 
står eller har stått. I många kyrkor är nivåskillnaderna 
mellan olika rum fortfarande tydliga och i andra har de 
klargjorts i arkeologiska undersökningar.196 På gränser 
mellan rum, mellan långhus, kor och absid, finns det 
ofta trappor eller steg. 

I somliga kyrkor har golvnivån höjts från mitten av 
koret och österut, till exempel i kyrkorna i Nedraby, 
Säby och Övraby (sistnämnda i Halland) som bygg-
des eller byggdes om under 1200-talet eller senare. 
I det senmedeltida S:t Hans kapell i Veinge socken 
påträffades en förhöjd golvnivå helt nära korets öst-
vägg och altaret. Dessa kyrkor saknar absid och var 
rakslutna i öster, men genom den högre golvnivån i 
öster markerades området för högaltarna och deras 
status. Liknande skillnad i golvnivån i koret fanns 
även i Simris romanska absidkyrka.197 Behovet av att 
markera högaltarets betydelse fanns även i senmed-
eltidens stora gotiska basilikor där golvnivån ofta var 
densamma i sidoskeppen och i omgången i öster men 
där högaltaret i mittskeppets östra del befann sig på 
en högre nivå.198

Kyrkans arkitektur, i första hand den rumsliga dis-
positionen och de skilda golvnivåerna, har således satt 
vissa ramar för altarnas placering. Huruvida det före-
kommit någon mer detaljerad planering av altarnas 
placering och storlek är mer oklart. För att förstå mer 
om i vilket skede av kyrkobygget uppförande av altaren 
aktualiserades måste vi granska deras grundläggning 
och fysiska relation till golvytorna. 

För uppgifter om altares grundläggning är arkeolo-

i trakten av Mainz, innehåller en canon, ett juridiskt 
avsnitt, Nemo ecclesiam aedificat (”Ingen skall bygga 
en kyrka”), om de skyldigheter som kyrkans grund-
läggare hade inför ett kyrkobygge. Efter det att kyr-
kogrundaren hade doterat medel till den planerade 
kyrkan skulle biskopen med följe utföra en ritual som 
välsignade platsen där den skulle stå. I ritualen ingick 
att offentligt resa ett kors på den plats där altaret skulle 
uppföras.194 Föreskriften och ritualen beskrivs även i 
samtida rättssamlingar. Innan det fanns en mer etable-
rad och fast sockenstruktur i Norden är det emellertid 
oklart om biskopen i någon väsentlig grad påverkade 
och styrde kyrkobyggandet här. Hur det i praktiken 
gått till att ”staka ut” kyrkor och kyrkogårdar är än 
mer oklart. 

Pontifikalen och andra skriftliga kyrkliga källor, som 
ger explicita angivelser eller föreskrifter om var altaren 
ska placeras i förhållande till kyrkans rum och väggar 
saknas så vitt bekant. I det romersk-germanska pon-
tifikalets kyrkoinvigningsritual finns två passusar som 
implicerar att (hög-) altaret stod fritt i rummet: efter 
att första gången ha korstecknat altaret går biskopen sju 
gånger runt det och bestänker det med heligt vatten. 
Längre fram i ritualen, efter att altaret smorts med olja, 
går en präst runt det med rökelse (PRG XL, 43, 56).

Altarnas grundläggning såsom ett arkeologiskt 
spörs mål har berörts mycket lite; ett försök till någon 
slags generella ställningstaganden finns väl enbart i 
Olaf Olsens närmast klassiska ”Rumindretningen i 
romanske landsbykirker” (1968). Olsen menar att 
högaltaret i de danska (romanska) kyrkorna i regel 
grundlades på ett eller två skift med ”kampesten” 
men att det finns enstaka exempel på att de uppfördes 
direkt på golvet.195

Golv, golvnivåer och grundläggning
Placeringen av högaltaren och kanske även sidoaltaren 
bör i de flesta fall ha avgjorts redan i samband med 
att kyrkorna byggdes som en del av planeringen av 
dess olika rum. Skilda golvnivåer har markerat skill-
nader och gränser mellan rum, funktioner och grader 
av sakralitet. Dessa nivåskillnader är mest uppenbara 
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199. Goda exempel på sträckmurar vid triumf- och tribunbåge 
finns för kyrkor i Lund: Drotten, S:ta Maria minor och S:t Stefan 
(Appendix I).
200. De bäst dokumenterade exemplen torde vara de i kyrkorna i 
Drotten i Lund, Finja, Harlösa, Maglarp och Simlinge (Appendix I).

var så väl grundlagda att altarna vanligen inte krävde 
någon särskild grundläggning. I Maglarps kyrka 
bestod golvläggningen i absiden och koret av flinta 
i flera lager, och altaret var uppfört direkt på golvet. 
Även i Simlinge kyrka bestod golvet i absiden och 
koret av flinta, och i området där högaltaret förmo-
dades ha stått fanns mindre bitar av flinta och ett 
kalkbrukslager. Mellan denna lilla rest av altarets 
nedersta del och golvet fanns ett tunt lager som 
beskrivs som ”mylla”, vilket kan tyda på ett avbrott 
i byggnadsaktiviteten medan golvet lades och alta-
ret uppfördes. Uppgifter finns också om golv som 
bestått av större stenhällar, exempelvis i absiderna i 
Fulltofta, Långaröd och Östra Vram. I Elleköpinge 
kyrka uppfördes högaltaret på ”flata stenar”, möjligen 
direkt på golvet (dokumentationen är otydlig). I 
Törringe kyrka bestod altarets nedre del av större 
stenar men det är oklart om det hade grundlagts 
på en lägre nivå än det äldsta golvet (även åldern 
på altaret är osäker). I flera kyrkor har resterna av 
högaltarna endast bestått i avtryck på golven eller i 

giska undersökningar helt avgörande. Dokumentatio-
nen är mycket varierande vad gäller detalj- och ana-
lysnivåer. De flesta altaren som dokumenterats i sam-
band med undersökningar i golv återfinns i romanska 
kyrkor. Intrycket är att grundläggningen för golven i 
de romanska kyrkornas absider och kor är omsorgs-
full och väl tilltagen. I några undersökningar har det 
konstaterats väl lagda sträckmurar med större stenar 
i linje med triumfbågen och ibland har en stenpack-
ning med stora stenar fyllt hela absiden.199 Golven i 
koret och absiden har ofta lagts med mindre stenar 
med eller utan inblandning av kalkbruk.200 

Spåren av de ursprungliga högaltarna var att döma 
av dokumentationen vanligen inte särskilt markanta, 
vilket sannolikt har att göra med att golven i regel 

Figur 3. Brågarps kyrka. Kyrkans äldsta golv i koret och absiden frilades och dokumenterades år 2014. I förgrunden trappsteget upp 
till absiden och avtrycket efter det romanska högaltaret.
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201. Tydliga spår av högaltaren i romanska absidkyrkor har konsta-
terats i följande kyrkor: i Brågarp och Finja ”avtryck” i kalkbruks-
golvet, i Fleninge en ”kalkbrukssula”, i Härslöv större och mindre 
stenar i kalkbruk, i Rebbelberga kalkbrukskoncentration, i Säby 
sten i kalkbruk. Även högaltaret i Drottens kyrka torde ha uppförts 
direkt på golvet (Appendix I).
202. Se exempelvis förbehållen för sidoaltarna i kyrkorna i Drotten 
i Lund, Kviinge och Löddeköpinge (Appendix I).
203. Uppgifter om grundläggning av sidoaltaren i romanska långhus 
finns för följande kyrkor: Annelöv (i norr och söder), Kviinge (på 
en sula eller kalkbrukslager), Löddeköpinge (vilande på ett kraftigt 
kalkbrukslager och antas vara yngre än golv från 1400-talet), Norra 

Åsum (norra sidoaltaret lagt på grundstenar och möjligt sidoal-
tare i tornet – avtryck i golvet), Norrvidinge (osäkra uppgifter om 
grundläggning på kullerstenar), Simlinge och S:t Stefan (verkar ha 
vilat på golvet) och Drotten i Lund (osäkert sidoaltare [4] vilket 
uppförts direkt på golvet) (Appendix I). 
204. Även sidoaltarna i kyrkorna i Finja och Kviinge menar under-
sökaren är ursprungliga, men vissa frågetecken eller osäkerhet finns 
kring slutsatserna.
205. Överbyggnader, av exempelvis altaren och portaler, går under 
varierande benämningar i litteraturen. Baldakin var ursprungligen 
en beteckning på tyg från Bagdad. Under medeltiden tycks balda-
kin vanligen ha haft en äresbetygande funktion, för tak av tyg eller 
tyg som lagts över altaren eller gravar. I liturgiska sammanhang har 
om överbyggnader ofta använts begreppet ciborium, ursprungligen 
från latinets ”bägare” (upp och nervänd). Stundom ses i litteraturen 
begreppet tabernakel. I sentida litteratur om arkitektur och konst 
tycks finnas en viss preferens för att använda ciborium om fristående 
överbyggnader (över altaren) och baldakin om de överbyggnader 
som utgår från en vägg. 

Flera andra exempel finns på sidoaltaren som upp-
förts på förhållandevis ansenliga stenpackningar. I 
Simlinge kyrka bestod det norra sidoaltaret i långhu-
sets östra hörn av upp till en halvmeter stora stenar. 
Myntfynd tyder på att altaret är från 1300-talet eller 
senare. Ett förmodat altare i ett senmedeltida kapell i 
Gamla Varbergs kyrka förefaller också ha haft en rejäl 
grundläggning av sten. 

Iakttagelser har även gjorts av relationerna mellan 
sidoaltaren vid triumfbågarnas västväggar och omgi-
vande golv, stenbänkar och arkitektoniska detaljer. 
I några kyrkor var de äldsta kalkgolven i långhusen 
strukna upp mot sidoaltarna, såsom i Fjälkinge, Lem-
meströ och Norra Åsum, eller som i Björka där ett 
romanskt tegelgolv tar hänsyn till ett sidoaltare.204 I 
Finja och S:ta Maria kyrka i Vä tyder likheter som finns 
mellan utförandet av stendetaljer till sidoaltares socklar 
och baldakiner205 och kyrkornas övriga arkitektur på 
en nära samtidighet. I enstaka fall har det konstate-
rats sidoaltaren vid triumfväggen som är av betydligt 
senare datum, såsom i Löddeköpinge kyrka, där det 
norra sidoaltaret är yngre än ett golv från 1400-talet. 
Det kan dock inte uteslutas att ett äldre sidoaltare 
funnits på samma plats eller att det utvidgats. 

Olaf Olsen kommenterade inte sidoaltarnas grund-
läggning i sin artikel. Vad gäller förhållandena i Lunds 
stift, företrädesvis i Skåne, förefaller dokumentationen 
– som visserligen många gånger har brister – peka på 
att grundläggning direkt på golvet var vanligt, kanske 
till och med det vanligaste, under romansk tid. Från 

kalkbrukslager vilka sällan är mer utförligt beskrivna 
i dokumentationen (figur 3).201

Exempel finns även på särskilda och rejäla grund-
läggningar. I Kungsbacka kyrka uppfördes högaltaret på 
en ordentligt tilltagen sättgrund av stora stenar. Möj-
ligen kan det hänga samman med att kyrkan, enligt 
undersökningen, var byggd på en fuktig plats. Vid 
en mindre undersökning 1953 av högaltaret i Östra 
Karlaby kyrka påvisade Harald Olsson att stipes vilade 
på en något utskjutande grundläggning av gråstenar. 
Altarets position, intill det rakslutna korets östvägg, 
tolkades som senmedeltida men det innehåller åter-
använt material från ett romanskt altare.

Uppgifterna om grundläggningen för sidoaltaren 
är färre och mindre utförliga. Delvis beror det på att 
man, ibland av explicita bevarandeskäl, inte har under-
sökt på djupet eller tagit bort lämningarna helt.202 
Undersökaren kan dock ändå ha gjort iakttagelser om 
stratigrafiska relationer och resonerat om dateringar. 
De flesta sidoaltaren i vanliga sockenkyrkor torde ha 
uppförts i långhusens båda östra hörn. Vid under-
sökningar i Annelövs kyrka konstaterades lämningar 
efter sidoaltaren både i det norra och södra hörnet. 
Grundläggningen bestod endast av en packning med 
lera blandad med sten. Förhållandet mellan altaret 
och det äldsta golvlagret (också det av lera) var oklart, 
men undersökaren tolkade det som att altaret byggts 
direkt på ett färdigt golv. I S:t Stefans kyrka i Lund 
hade det norra sidoaltaret i långhusets östra hörn, som 
betraktats som samtida med stenkyrkan eller senast 
från 1100-talet, ingen omfattande grundläggning. 
Heligkorsaltaret strax söder därom, framför triumf-
bågen, hade däremot en väl definierad grundläggning 
av kluven sten. Även andra omständigheter, såsom att 
socklarnas profiler skiljer sig åt, tyder på att de till-
kommit vid olika tid.203 
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206. Exempelvis i Blistrup och Uggeløse kyrkor på Själland (DK, 
II, s. 2012, 2068); jfr Olsen 1966 s. 12; 1968 s. 242f. Han poäng-
terar att inga uppgifter finns om sidoaltaren som varit i förband 
med kyrkans väggar; altaren ska i den bemärkelsen uppfattas som 
inventarier (1968 s. 242).
207. Olsen 1968 s. 242.
208. Exempel på murade podier vid sidoaltaren finns i följande kyr-
kor: Drottens kyrka i Lund (förmodligen 1200-talet), Fjälkinge (från 
romansk tid), S:t Clemens kyrka i Lund (hög- eller senmedeltid), 
S:ta Maria kyrka i Vä och möjligen Östra Ingelstad (medeltid) och 
Altare 9 i Lunds domkyrka (mitten av 1300-talet?). Möjligen har 
högaltaret i S:ta Maria kyrka haft ett murat podium. För utförligare 
beskrivningar se Appendix I. 
209. För exempel se Braun 1912 s. 199, 202; 1924, I, Tafel 144. Den 
äldsta påvisade konstruktionen för ett träpodium i stiftet torde vara det 
i Jonstorps kyrka från slutet av 1500-talet. Två murade tegelsträngar 
väster om altaret var de förmodade resterna av balkarna till ett trägolv 
(Appendix I). Enligt Carlo Borromeo, biskop och inflytelserik litur-
giker († 1584), skulle framför ett altare, om det fanns plats, finnas 
tre trappsteg, varav det översta skulle fungera som platta för prästen 
under mässans firande. Det översta steget kunde göras av trä [för att 
prästen ej skulle bli nedkyld, min komm.] medan de lägre liggande 
stegen skulle vara gjorda av sten eller tegel (Lib. I, C. 11).

kyrkor med absid var högaltaret i regel ursprungligen 
fristående, men avståndet mellan altaret och absidmu-
ren skiljer sig ganska avsevärt mellan olika kyrkor. I 
Fjelie kyrka torde avståndet mellan det rekonstruerade 
högaltarets östra sida och mitt och absidväggen ha varit 
mindre än 50 cm. Även i andra kyrkor har avståndet 
mellan altare och vägg varit kort: i Brågarps och Finja 
kyrkor ca 50 cm och i S:ta Maria Magle kyrka i Lund 
ca 60 cm (figur 3). I de sekundära absiderna i S:ta 
Maria kyrka i Vä, från ca 1120–1150, och Härslövs 
kyrka, från 1100-talet, stod altarna ca 85 respektive 
ca 50–75 cm från absidmuren (sett utifrån mittaxeln). 
Ett avstånd på mer än en meter mellan altaret och 
absidmuren kan noteras för några kyrkor, till exempel 
i Maglarp ca 100–120 cm, Elleköpinge kyrka ca 150 
cm och Törringe ca 150 cm. 

De rakslutna kyrkorna ger en mer blandad bild av 
högaltarnas placering. I den äldsta S:ta Maria kyrka i 
Vä, från 1120-talet eller tiden närmast däromkring, 
var koret rakslutet och altaret var, enligt Henrik Gra-
ebe som undersökt delar av kyrkans golv, uppfört helt 
intill dess östra vägg. Vissa frågetecken tycks dock 
finnas kring altarets exakta placering. Troligen har 
altaret stått nära östväggen, men inte säkert i fysisk 
kontakt med den. Tyvärr finns inga andra uppgifter i 
Lunds stift om placeringen av högaltaren i rakslutna 
kor från 1100-talet. I Herrevadsklosters kyrka har fyra 
förhållandevis välbevarade sidoaltaren i anslutande 
transeptkapell dokumenterats och samtliga stod på 
visst avstånd ifrån östväggen, i ett fall endast ca 27 cm. 

Altaren uppförda helt intill rakslutna korväggar 
finns det även exempel på i senare daterade kyrkor: 
Nymö (1200-talet), Säby (1200-talet?), S:ta Anna 
hospitalskyrka i Åhus (förmodligen 1400-tal) och 
Arilds kapell (östra delen senmedeltida?). I vissa kyrkor 
har sekundära högaltaren uppförts intill östväggarna, 
såsom Övraby kyrka i Halland, där en ursprunglig 
absid togs bort och ersattes av en kort korförlängning 
kanske redan omkring 1250, och Östra Karlaby kyrka, 
där det finns ett förmodligen senmedeltida altare med 
återanvända romanska element. I Övraby kyrka kom 
det sekundära altarets placering i stort sett att vara 
densamma som för det primära i absidkyrkan. 

Även i rakslutna kyrkor har det förekommit solitära 
högaltaren, såsom i Nedraby kyrka (1200-talet?) och 
S:ta Maria kyrka i Åhus (i en korförlängning från 1200-
talet). Utvidgas undersökningen till tresidigt avslutade 

det nuvarande Danmark finns enstaka exempel som 
visar att sidoaltaren kan vara ursprungliga i romanska 
kyrkor.206 I Lunds stift finns fler belägg för att de, i 
flera fall, förefaller att vara ursprungliga i stenkyrkorna, 
uppförda före eller samtidigt med de äldsta golven. Ett 
generellt problem är att undersökarna inte tillräckligt 
uppmärksammat att altaren byggdes eller om betydel-
sen av senare valvslagning. Det ska tilläggas att Olsen 
menar att de sidoaltarnischer som finns i många kyr-
kor indikerar att sidoaltaren har varit ursprungliga.207 
Sidoaltarnischerna och deras funktion kommer att 
diskuteras längre fram (Kapitel 5).

Förutom att altarnas placering, i synnerhet högal-
tarna, har accentuerats genom högre golvnivå kan 
det också ha funnits podier, för celebrerande präst, 
vid altarnas västra sidor. Murade podier, murade av 
flera stenar eller bestående av en större häll, har påvi-
sats vid flera altaren. De flesta tydliga exemplen gäller 
sidoaltaren.208 Det kan även ha funnits podier i trä, 
vilket kan ses på flera altarillustrationer från den senare 
delen av medeltiden.209

Placering: solitära och icke-solitära altaren
Altaren kan antingen ha varit solitära eller icke-solitära. 
De senare har givetvis inte gått att cirkulera omkring 
på det sätt som altarinvigningsritualen föreskriver. I 
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210. Olsen 1968 s. 241. Olsen stödjer emellertid inte sin uppfatt-
ning med exempel och undersökningsresultat (ibid.). 
211. Absider uppförs, sällsynt, även under århundradena efter ca 
1300 och fram till modern tid (Wienberg 1988 s. 79; 1999 s. 13). 
Till Knäreds kyrka adderades 1795 en absidliknande sakristia (Nils-
son 1932 s. 32). Den nu rivna kyrkan i Lyngby i Skåne hade under 
efterreformatorisk tid, kanske 1700-talet, fått en östförlängning med 
absid utanför det gamla romanska koret och absiden (F 1, Lyngby, 
ATA). En östförlängning med absid, förmodligen efterreformato-
risk, fanns även vid den rivna kyrkan i Borrby (Wallin & Åberg 
1943 s. 22, 29 jfr dock annan tolkning s. 34).

212. Piltz 1993 s. 16–18. Det ska dock noteras att i exempelvis 
Missale Lundense (Preparamenta ad missam) står inte uttryckligen 
något om en speciell trappa framför altaret, endast att prästen ska 
ställa sig framför altaret (ante altare).

Avslutande diskussion
I Lunds stift tycks altaren, särskilt i kor och absid, 
åtminstone under romansk tid ofta ha kunnat upp-
föras utan särskild eller ringa grundläggning på golv 
som redan från början var mycket solida. Altarnas 
exakta placering och storlek kunde därmed bestäm-
mas efter att kyrkorna hade uppförts och i förhållande 
till väggar, nivåskillnader och trappsteg. Förmodli-
gen blev mer omfattande grundläggningar vanligare 
under senare delen av medeltiden, när golvnivåerna 
i kyrkorna ofta höjts och altarna förmodligen ten-
derade att vara större.

Att placera högaltaret på en högre nivå med 
framförliggande trappor i väster, ofta mellan långhuset, 
koret och absiden, kan betraktas som en konvention 
och en symbolisk markering av altaret, men kanske 
också kan kopplas till liturgin: i mässans inledning 
föreskrivs en speciell ”trappstegsbön”.212 När det gäller 
sidoaltarna finns några få tydliga belägg på mindre 
podier väster om altarna som kan ha fyllt en liknande 
funktion.

Kyrkornas absider kan tolkas på flera sätt, men ur 
ett teologiskt perspektiv kan denna inramning ses som 
en påminnelse om altarnas helighet. Placeringen av 
altaren som solitärer kan understryka denna symbo-
lik. En annan faktor att beakta är att en formmässig 
”integritet” för altaren kan ha eftersträvats. Altaren 
har alltid fyra sidor i grundplanen. Om altaret hade 
uppförts ända intill absidväggen hade dess östra sida 
blivit svagt böjd och det skulle inte ha några tydliga 
hörn i öster. Betydelsen av altarets fyra hörn framträder 
i altarinvigningsformuläret i samband med korsteck-
ningen av altaret och enligt flera nordiska kyrkorätter 
måste altaret invigas på nytt om något av dess hörn 
bröts av. I absidkyrkor strävade man alltså tydligt efter 
att uppföra högaltaret som en solitär i absiderna eller 
i tribunbågen. I flera kyrkor har noterats att absid-
golvet låg på en nivå högre än koret, vilket även det 
talar för att altarna normalt placerades i absiden och 
inte framför den. 

En del högaltaren gick det inte att gå runt för att 
de stod i kontakt med östväggen eller för nära den. 

kor går det också att peka på det solitära högaltaret i 
S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo (ca 1400). Vad gäller 
de två senare kyrkorna är koren förhållandevis stora 
och långa, och bör kanske inte direkt jämföras med 
kyrkor med mindre och kortare kor. Det kan således 
inte uteslutas att i exempelvis S:ta Maria kyrka i Åhus 
skulle en placering av högaltaret vid eller närmare öst-
väggen innebära att det kom för långt bort från lång-
huset och därmed gjorde det svårt för församlingen 
att se och höra mässan. 

De flesta kyrkor med högaltaren placerade intill 
östväggen är från 1200-talet eller senare, vilket skulle 
kunna tyda på att en kronologisk faktor är inblandad. 
Det skulle kunna tala för Olsens uppfattning att högal-
taren intill östväggen är ett senmedeltida fenomen.210 
Emellertid bör noteras att exemplen på kyrkor med 
rakslutna kor från tiden före 1200 med dokumenterade 
högaltaren är få, vilket gör det svårt att dra generella 
slutsatser. Något direkt samband mellan rakslutna kor 
och placeringen av högaltaren intill östväggarna är det 
knappast frågan om, eftersom det också finns exempel 
på solitära altaren i rakslutna kyrkor. Sambandet är 
snarare indirekt och statistiskt. En förändring under 
loppet av 1200-talet som innebär att allt fler högaltaren 
stod i kontakt med kyrkornas östväggar kan kanske 
kopplas till att betoningen av altarna i arkitekturen 
minskade i och med att absiderna i nya kyrkor blev 
allt färre och så småningom helt försvann.211

I kyrkor med omgång, såsom S:ta Maria i Båstad och 
S:ta Maria i Helsingborg, har högaltarna varit place-
rade i mittskeppets östra del. Arkitekturen tillåter och 
närmast anmodar att man går runt altaret. Avståndet 
mellan altaret och närmaste pelaren har precis med-
givit att, såsom kyrkoinvigningsritualen föreskriver, 
insvepa det med rökelse medan man gick runt det. 
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213. Kyrkorna i Albæk, Hunstrup, Klim, Stagstrup, Sundby, Tved, 
Vesløs, Vester Vandet, Vildbjerg, Østerild. För teckningar och foton 
från olika källor, se www.romansk-stenkunst.dk.
214. Kyrkor med altarstipes bestående av en eller flera kolonner på 
Jylland: Hillerslev, på en kolonn med flätat band omkring; Volling, på 
två pelare och två kolonner; Vesløs, på en murad pelare; Tømmerby, 
på två åttkantiga och två runda kolonner; på Själland: Grønholt, 
med kolonner; Roskilde domkyrka, fragment efter kolonner (www.
romansk-stenkunst.dk; DK II s. 867f; III s. 1619f ). 
215. Nisbeth & Estham 2001 s. 37f. Om talet sju och dess varierande 
symboliska uttolkningar, se Gotfredsen & Frederiksen 1988 s. 56.

216. Exempel på kyrkor med altaren uppförda med skalmurar 
med olika slags material: 1) Skalmur i obearbetad eller tuktad sten: 
Altare 1 och 2 i Saritslöv. 2) Skalmur i bearbetad sten: Altare 1 i 
Drotten, Lund. 3) Skalmur i tegel: Altare 2 i Björka; Altare 2 och 
3 i S:t Clemens, Lund; Altare 2, 3 och 6 i Drotten, Lund; Altare 
2 i S:ta Maria minor i Lund; Altare 2 och 3 i Nedraby; Altare 2 i 
Säby (Appendix I). 

rade. En osäkerhet finns givetvis i denna siffra. Ofta 
är endast de nedre delarna av stipes bevarade eller har 
varit möjliga att dokumentera. I dokumentationen 
framgår det inte alltid om man har sett skillnader mel-
lan grundläggningen och stipes. De bevarade stipes är 
oftast helt eller delvis kalkputsade i flera lager vilket 
gör det svårt att granska eller få en uppfattning om 
bakomliggande murverk. Men ibland finns ytor som 
har iakttagits, exempelvis genom skador, så att under-
liggande murverk blottats eller kan underliggande 
strukturer framträda under en tunnare kalkputs. De 
dokumenterade altarna i Lunds stift har nästan utan 
undantag en stipes murad som ett kompakt block, 
ibland med nischer eller öppningar som leder in till 
förvaringsrum. En annan typ av stipes, bestående av 
två kraftiga murade ben, har förmodligen funnits 
i högaltaret i Nedraby kyrka. Materialet i stipes är 
sten eller tegel eller en blandning. I några fall finns 
dokumentation om att stipes varit uppförd med en 
skalmur av sten eller tegel och med en kärna av helt 
eller delvis annorlunda material.216 

Socklar
En del av altarnas stipes i Lunds stift har socklar. De 
romanska altarna i kyrkorna i Finja (sidoaltare), Fjelie 
(högaltare och sidoaltare) och S:t Stefan i Lund (sido-
altare) har haft skråhuggna socklar. I Törringe kyrka 
har högaltaret en utskjutande sockel med oklar pro-
filering (dateringen av altaret är oklar). Sankt Stefans 
kyrka i Lund fick under medeltiden ett heligkorsaltare 
med hålkälsprofilerad sockel. Mer osäker är dateringen 
av huvudaltaret i Lunds domkyrkas krypta med dess 
skråhuggna sockel. Även under senmedeltid förekom 
stipes med sockel, såsom den enkelt utformade stipes 
i tegel i S:ta Annas hospitalskyrka i Åhus. Sannolikt 
har det funnits fler altaren med socklar. Stipes som 
har blivit hårt nedbrutna eller byggts om eller golv-
nivåer som har höjts kan göra eventuella socklar svåra 
att belägga.

Några moment i kyrkoinvigningsritualen har då av 
praktiska skäl inte varit möjliga eller svåra att utföra. 
Ritualen – med kringgående av altaret – har alltså inte 
varit helt avgörande för hur högaltarna placerats. En 
eller flera andra faktorer måste ha påverkat högaltarnas 
placering, liksom sidoaltarnas. 

I de rakslutna kyrkorna finns exempel på både soli-
tära och icke-solitära altaren. Ofta är altaret placerat 
längst i öster, i kontakt med kormuren. I några kyrkor 
står altaret längre från kormuren, exempelvis i S:ta 
Maria i Åhus och S:ta Gertrud i Falsterbo. Möjligen 
kan det sammanhänga med att kyrkorna har stora och 
långa kor. Ett högaltare längst österut kanske skulle 
hamna alltför långt från menigheten. 

Stipes

Inledning och bakgrund
Utöver det generella kravet eller idealet att stipes skulle 
vara utfört i sten liksom resten av altaret tycks det inte 
ha funnits några särskilda regler för dess utformning 
under medeltiden. I Norden utformades stipes vanli-
gen som ett rektangulärt eller kvadratiskt block, oftast 
murat av flera stenar. Nästan eller helt kvadratiska, 
pelarliknande, stipes till högaltaren förekommer på 
Jylland.213 Mindre vanligt är altaren där stipes består 
av ett eller flera ben i form av kolonner i sten. Inga 
kända exempel finns i Lunds stift men enstaka finns 
på Jylland och Själland.214 I det medeltida Sverige kan 
noteras det välbevarade högaltaret i Linköpings dom-
kyrka som vilar på sju kolonner.215 Det ligger nära till 
hands att se en symbolik i konstruktioner med mensa 
som vilar på kolonner.

Närmare 200 stipes i kyrkor i Lunds stift finns helt 
eller delvis bevarade eller arkeologiskt dokumente-
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217. I vissa kyrkor finns fortfarande nischer med träfodring och/
eller dörrar, exempelvis i Everöd och Maglehem, eller rester av 
sådan konstruktioner, exempelvis i Bjäresjö och Örsjö. Eamon 
Duffy har föreslagit att ett skäl till att förvaringsnischer i så hög 
utsträckning saknas i långhusen och sidoaltarna (i England) är att 
lekmännen skulle förhindras att komma i kontakt med de heliga 
kärlen. De fick inte röra kärlen; även när de drack oinvigt vin 
efter att ha fått hostian, fick de täcka sina händer med en täckelse 
(Duffy 1992 s. 110).
218. Altaret i Hansted kyrka på Jylland har en stipes av kvader-
huggen granit som i Danmarks Kirker dateras till romansk tid (DK, 
XII, s. 235).

219. Se Lillebrænde kyrka på Falster (DK, VIII, s. 1152). I Fullösa 
kyrka, Västergötland, har högaltaret en nisch i norr. Dateringen 
av stipes är oklar. 
220. Nischer både i norr och söder på högaltarets altarstipes före-
kommer i flera kyrkor på Själland: Boeslunde, medeltida (DK, V, 
s. 758), Gershøj? (DK, III s. 950), Rørvig, medeltida (DK, IV, s. 
2069), Vester Egesborg, datering osäker (DK, VI, s. 782); på Jylland: 
Århus domkyrka (DK, XVI, s. 486). På det svenska fastlandet ska 
noteras nischer eller gluggar på altaret i Edsbro kyrka i Uppland 
(SvK vol. 70 s. 458).

tidigt exempel kan vara altaret i Maglarps kyrka, vilket 
kan vara från kyrkans uppförandetid, alltså 1100-talets 
slut eller omkring 1200. Emellertid är nischen på stipes 
östra sida atypisk: den är förhållandevis liten (ca 20 × 
20 × 19 cm). En annan funktion än förvaringsnisch 
kan därför inte uteslutas.

Nischer och öppningar är relativt jämnt förde-
lade mellan stipes norra, södra och östra sida. Men 
materialet är för litet för att man ska kunna dra några 
säkrare slutsatser. Söder och öster är lite vanligare än 
norr. Inga exempel finns på att altarnas västra sida 
(sidan vänd mot församlingen) har nischer eller rum 
som använts för något annat än relikförvaring. Det 
ska noteras att två sidoaltaren med nischer i norra 
sidan, i S:t Olofs kyrka på Österlen och S:ta Gertruds 
kyrka i Falsterbo, är placerade intill väggar i söder. På 
Gotland, där högaltarna vanligen är solitärt placerade 
i koret, är det mycket vanligt med en enkel nisch i 
stipes östra sida, medan den södra ofta förbehållits 
en piscina. I det nuvarande Danmark är intrycket 
likaledes att nischer och rum vanligen är placerade på 
högaltarnas östra eller södra sidor, särskilt när altaret 
är uppfört helt intill korets östvägg. Nischer enbart 
på norra sidan av stipes är ytterst ovanligt.219 I de fall 
nischer förekommer i norr är det vanligen i kombi-
nation med en nisch i söder.220 När två nischer har 
placerats symmetriskt på var sida om altaret, såsom 
i S:ta Maria kyrka i Helsingborg och Nymö kyrka, 
kan det tänkas att en kombinerad estetisk-praktisk 
funktion varit önskvärd: nischerna kan förslags- 
vis ha varit till för altarets ljusstakar, vanligen två  
till antalet, vilka enkelt kunde ställas där efter mäs- 
san.

Vilka slags föremål som placerats i nischer och 
förvaringsrum i altarna är svårt att säga. Det fanns 
också andra uppställningsytor och förvaringsplat-
ser i kyrkorna. En rad olika föremål som hörde till 

Nischer och förvaringsrum
Större eller mindre nischer och öppningar in till större 
rum finns i ett antal stipes, både medeltida och efter-
medeltida. I de allra flesta fall talar öppningarnas 
storlek och utformningen av deras överliggare för att 
de är förvaringsnischer och inte relikgömmor. De 
stora rummen bör ha varit möjliga att tillsluta och 
låsa med dörrar, men även mindre nischer kan ha 
varit träfodrade och möjliga att tillsluta.217 Nischer 
med spetsiga bågar finns på norra och södra sidorna 
av stipes i högaltarna i S:ta Maria kyrka i Helsingborg 
och i Nymö kyrka. På ett sidoaltare i S:t Olofs kyrka 
på Österlen bildar nischens överliggare en avtrapp-
ning. Enkelt utformade relativt stora nischer med raka 
öppningssidor finns på högaltarna i kyrkorna i Stora 
Köpinge (östra sidan) och i Ronneby (södra sidan). 
Betydligt mindre är nischerna på östra sidan av högal-
taret i Maglarps kyrka. På högaltaret i S:t Olofs kyrka 
på Österlen fanns en nisch i norr som nu är igenmu-
rad. Även på högaltaret i Bosjökloster finns en enkel 
nisch på norra sidan med dragning mot öster.

Några altaren har öppningar i stipes som vidgar sig 
till större förvaringsrum. På högaltarna i kyrkorna i Arild 
och S:ta Gertrud i Falsterbo sitter öppningarna och rum-
men på den södra sidan. På högaltaret i S:t Olof sitter 
öppningen på östra sidan med en tydlig dragning mot 
söder. I högaltaret i Ronneby kyrka fanns en öppning i 
öster, men med tydlig dragning mot norr. Ett sidoaltare 
i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo har en trälucka fram-
för en öppning i stipes norra sidan. På den södra sidan 
finns en vägg och väster om altaret finns en stödmur.

I Norden är det svårt att finna väldaterade exempel 
på altaren med förvaringsnischer från tiden före 1200. 
De kända och publicerade altarna med förvaringsni-
scher brukar dateras till hög- eller senmedeltid.218 Ett 
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221. Vid undersökningen 1935 av rummet i högaltaret i S:ta Gertruds 
kyrka i Falsterbo påträffades två brudkronor gjorda av brons-, kop-
par- och järntråd (Appendix I). I Stockholms-Näs kyrka i Uppland 
finns en liten medeltida ”källare” under altaret som sägs ha använts 
för förvaring av nattvardsvinet (SvK vol. 76 s. 174f ). 
222. Fina exempel på piscinor i Lunds stift finns i kyrkorna i Björka, 
Bosjökloster, Gualöv och Konga. En piscina från Västra Sallerups 
kyrka (SHM 22304) påstås ha suttit inmurad i högaltaret (Hilde-
brand 1898–1903, III, s. 311), såsom är vanligt på Gotland, men 
det är mycket osäkert.
223. Speciellt välbevarade exempel på nischer med sakramentsskåp 
finns i kyrkorna på Gotland (Gerok 1991).
224. Wienberg 1993a s. 91ff.

225. Borromeo 1577, Lib. I, C. 15; jfr Brunius 1850 s. 21; Sch-
mid 1871 s. 321f.
226. Bliley 1927, särskilt s. 60.

Avslutande diskussion
Det förefaller som att nischer och rum i altaren blev 
vanligare under hög- och senmedeltiden. Det kan 
ha flera olika orsaker. För det första uppfördes från 
omkring 1200 allt fler stipes helt eller delvis i tegel. 
Materialet är – i förhållande till sten – väl lämpat för 
konstruktion av mindre nischer och välvda rum. För 
det andra kan behovet av förvaringsutrymmen ha ökat 
– fler utensilier kan ha ingått i ett altares ”standardut-
rustning”, men det får ses som en svårberäknad hypo-
tetisk möjlighet. För det tredje blev altarstiftelserna fler 
från slutet av 1200-talet, särskilt i större kyrkor och i 
städerna, de anställde egna präster och införskaffade 
egen utrustning till sitt altare för mässfirande. Det 
kan ha varit praktiskt att förvara den i altaret. De nya 
stiftelsealtarna kan ha varit förebildande eller påverkat 
altarnas utformning på ett generellt plan. 

Förvaringsutrymmen i altaren ska förmodligen inte 
enbart förstås utifrån funktionella behov. I ett längre 
historiskt perspektiv kom allt fler föremål att placeras 
på altarskivan, och kyrkliga myndigheter blev mer till-
låtande till det. Under hög- och senmedeltiden nådde 
denna utveckling sin kulmen när tredimensionella bil-
der placerades på altarna. Det förefaller troligt att det 
ökande antalet föremål ovanför altarskivorna och de 
nya förvaringsutrymmena nedanför dem, hänger ihop 
och var ett uttryck för en förändrad syn på altaren. En 
reaktion mot förvaringsnischer i altaren kom under 
1500-talets slut. Carlo Borromeo, verksam i Milano 
på 1570-talet, utformade föreskrifter som förbjöd 
utrymmen och hålrum under altarskivan, förutom där 
relikerna var förseglade.225 Liknande riktlinjer fanns i 
katolska kyrkan på 1800- och 1900-talen.226

Mensae

Inledning och bakgrund
I det romersk-germanska pontifikalet liknas altaret 
vid bland annat Jakobs sten och ”hörnstenen”. Det 
senare begreppet används efter deponeringen av reli-
kerna i altaret när det talas om platsen där de heliga 
vilar. Hela kyrkobyggnaden kan naturligtvis också 

mässan kan ha förvarats i altaret, men också i förva-
ringsnischer i kyrkans väggar, både de heliga (vasa 
sacra), såsom kalk, paten och pyxis (ciborium), och 
icke heliga (vasa non sacra), såsom kärl för vatten 
och vin, behållare för okonsekrerat bröd, ljusstakar, 
kärl för liturgisk tvagning, vigvattenbehållare och 
rökelsekar. Till det ska läggas exempelvis dukar för 
altaren, i den mån fler fanns än de som låg på det. 
En rad andra material och ting kan också ha förva-
rats i altarna, särskilt de som hade större rum med 
rejäla dörrar och lås.221 

I de flesta bevarade kor och absider, från den 
romanska perioden och framåt, finns det nischer i 
väggarna. Det är i sig inte en bekräftelse på att nischer 
saknades i de romanska altarna men det visar att det 
tidigt fanns ett behov av förvaring och att funktionen 
planerats när kyrkorna byggdes. Vilka föremål för 
mässan som förvarades i nischerna och hur de för-
delades mellan norr, söder och eventuellt öster är 
oklart. Det är plausibelt att föremålen fördelades 
hierarkiskt, i likhet med vad som också går att finna 
på andra områden. Förslagsvis förvarades icke heliga 
föremål (vasa non sacra) företrädesvis i söder och de 
heliga (vasa sacra) i norr, som heraldiskt sett (utifrån 
altaret) är den bättre sidan (höger). Högaltarrummens 
piscina återfinns alltid söder om altarna, i Lunds stift 
i regel i väggen.222 Det ligger nära till hands att i en 
nisch nära piscina placera kärl för vatten och litur-
gisk tvagning. Att det invigda sakramentet, förutom 
i en pyxis hängande över altaret, förvarades på norra 
sidan av altaret i ett ”sakramentsskåp” är väl belagt 
från olika geografiska områden.223 I analogi till denna 
rangskillnad mellan höger och vänster kan nämnas 
att tillbyggda sakristior ofta placerades norr om koret, 
åtminstone i Norden.224



Kyrka Hög-/
sido-
altare

Material (slipad) Monolit (M)/
Komposit (K)

Längd 
(cm)

Bredd (cm) Tjockl. 
(cm)

Profil Relik- 
gömma

Metall- 
försegling

Konsekrativa 
kor

Avaskär 
(Kristianopel)

? Kst, rödaktig M 215 131 (—) (—) Nej — Ja. 5 
inhuggna?

Bosarp Sido Sst M 83 83 16,5 Svag hålk. Nej — Nej?

Bosjökloster Sst K Ja? ? (—)

Brönnestad ? Sst K ≥28 ≥28 23 (—) Ja Ja (—)

Dalby ? Kst, svart komstad M 141 82,5 7 ? Ja Nej Ja.2 (4) 
huggna.

Dalby (†) ? ? M (—) (—) (—) (—) Ja ? Ja

Eljaröd - Kst, svart, 
komstad, polerad

Fragm. >36 >36 (—) (—) ? — Ja. 1 (4–5?) 
inristat. 

Falsterbo, S:ta 
Gertrud

Sido Kst, grå M 168 95 15 Svag hålk. Nej — Ja. 5 ristade

Falsterbo, S:ta 
Gertrud

Sido Kst, rödbrun M 188 78 10 Hålk./ 
Skråk.

Nej — Ja, 5 ristade

Felestad Hög Sst, grå M 126 88 11 Skråk. Nej — Ja. 5 ristade?

Fjelie Sido Sst K 84 65 11 Skråk. Nej? — Nej

Fosie* ? Kst M 181 100 17 Hålk. Nej — Ja. 5 ristade.

Gislöv Sido Tegel K 138–144 80 19 Raka ? ? (—)

Gryt Sido Tegel K 138 85–90 7,5–8,5 Raka Nej? — (—)

Grönby Sido Kst, röd, polerad M 185 106 9 ? Nej — Ja. 5 ristade/
huggna

Grönby Hög Kst, svartgrå, 
komstad

K 177 118 (—) (—) Ja Ja (—)

Gualöv Hög Kst, blågrå K 143 110 17 Variant ? ? Ja. 1 ristat.

Gårdstånga ? Sst K 90 37 12,5 (—) Ja Ja (—)

Hallaröd Sido Sst M 159 119 12 Skråk. Nej — Ja. Huggna?

Hallaröd Sido Sst M 167 97 13,5 Skråk. Nej — Ja. Huggna?

Halmstad ? Kst, grå M 150 ≥90 15 Raka Ja Nej Nej.

Halmstad ? Kst, röd M 166 100 8,5 Raka Ja Nej Ja. 5 kors!

Halmstad ? Kst, vitgrå M (—) (—) (—) (—) Ja Nej? (—)

Herrevadskloster, 
n. korsarmen

Sido Sst? K ≥ 158 ≥ 97 (—) ? Ja ? (—)

Jonstorp Hög Sst, fin gulgrå K 41 27 14 (—) Ja Nej (—)

Kiaby Hög Tegel K (—) (—) (—) (—) Ja Nej? (—)

Kävlinge Hög Sst K 136 91 15 Skråk.? Ja ? (—)

Landa ? Granit, vitgrå, 
kornig med röda 
fläckar

M 202 113 14 Hålk. Ja Nej Nej?

Lockarp Sst, grå, 
mellankornig

M 139 58 16 Hålk. Ja Ja ? Nött.

Lund, S:t Laur. Sido Sst M 202 122 20,5 Skråk. Ja ? Ja. Ristade?

Lund, S:t Laur. Sido? Sst M 155 100 20 Skråk. Ja ? Nej

Lund, S:t Laur. Sido? Sst? M 150 115 19 Skråk. Ja Ja Nej? Nött

Lund, S:t Peters 
(kloster)

Hög? Kst, grå, komstad? 
ej pol

M 207 73 8,5 Rak/

Skråk.

? ? Ja. 2 (4–5?) 
ristade.

Lövestad Hög Sst, grå M 222 61 16 Skråk. Ja Ja Ja. 1 (4?) 
ristat.

Maglarp Hög Krita/lite tegel K 164 89 8 Skråk. Ja ? Ja. 1 (4?) 
ristat.

Maglarp Sido Tegel K 147 95 8 Rak Ja Nej? Ja. 4 ristade.

Malmö, S:t Petri Fragm Kst vit M? 77 75 (—) (—) ? ? Ja.1 (4–5?) 
inhugget

Malmö, S:t Petri Hög Kst, röd M 303 140 17 Hålk. Nej — Ja. 3 (4) 
ristade.

Malmö, S:t Petri Sido Kst, gråvit M 134 85 (—) (—) Nej — Ja. 3 (5) 
inhuggna? 

Mölleberga Hög Sten K 173 111 12 Skråk. Ja ? (—)

Kyrka Hög-/
sido-
altare

Material (slipad) Monolit (M)/
Komposit (K)

Längd 
(cm)

Bredd 
(cm)

Tjockl. 
(cm)

Profil Relik- 
gömma

Metall- 
försegling

Konsekrativa 
kor

Nedraby Sido Kst ? >30 >30 ca 10 (—) ? ? (—)

Norra Vram Hög? Kst M 177 110 12 Skråk. Nej? — Ja. 3 (5) 
huggna?

Norrvidinge (†) ? (—) M? (fragm.) >77 >35 18,5 Skråk. Ja Nej? (—)

Nymö Hög Tegel K 170 98 22 Liten 
skråk.

? Nej? (—)

Ottarp ? Kst, vit, grön nyans M 194 100 (—) (—) Nej — Ja. 3 (4) 
ristade.

Ramdala Hög Kst, vitgrå M 230 105 14 Hålk. Nej — (—)

Ramsåsa Hög Kst, svart, komstad M 144 50 6,5 Skråk. Ja Nej Nej.

Risekatslösa Hög Sst, grågul/gulgrå K 153 87 16 Skråk. (—) (—) (—)

Ronneby Kst, röd M 177 92 17 Platt, 
rundad 
övergång

Nej — Ja. 4 (5) 
inristade?

Ronneby* Kst, vitgrå M 212 125 14 Svag hålk. Nej — Ja. 5 inhuggna.

Röke (†) ? Sten M (—) (—) (—) (—) (—) (—) (—)

S:t Olof, Österl. Hög Tegel K 208 154 (—) (—) Ja Nej? (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 95 94 (—) Nej Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 112 106 (—) Nej Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 157 160 (—) ? Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 156 54 (84) 8 Nej Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 132 135 8 Nej Ja? Nej? (—)

Simris Hög Kst, svartgrå, 
komstad

K 158 74 12 Skråk. ? ? Ja. 1 (4?) ristat.

Simrishamn ? Kst M (—) (—) (—) Hålk. Nej? — Ja?

Stehag Hög? Sst M 144 95 15 Raka Ja Ja Ja. 5 ristade

Stehag Sido? Sst M 100 66 12,5 Skråk. Nej — Ja.2 (4–5?) 
ristade.

Stora Köpinge** Hög Kst, svartgrå, 
komstad

M 190 143 12 Skråk. Nej — Ja. Ristade

Stora Råby Hög Sst, gulgrå M 165 83 14,5 Skråk. Ja Ja (—)

Tolånga Hög ? K 145 93 10 ? Ja Ja (—)

Torhamn Hög Kst M 196 110 12 Hålk. Nej — Ja. 5 ristade?

Torrlösa (†) Minsta 
m

Sst,grågul M 110 44 14 Skråk. Ja Nej Ja. 2 (4).

Trelleborg, S:t 
Nikolai

? Kst, grönaktig, 
gotland?

M 129 75 (—) (—) Nej — Ja. 5 huggna?

Tåstarp Hög Sst K 164 119 (—) Nej? Ja Nej (—)

Törringe Hög Krita K 166 76 14 Skråk. Ja Ja (—)

Ullstorp ? Kst, gråsvart, 
komstad

M 148 94 (—) ? Ja Ja (—)

Viby ? Kst, gråvit K 25 28 15 (—) Ja Nej (—)

Vä, S:ta Maria Hög Sst K >40 29 11,5 (—) Ja Nej? Nej

Vä, S:ta Maria Sido Sst K 110 ≥60 ca 20 ? Ja Ja

Västra Hoby Hög? Sst K 47 40 16,5 (—) Ja Ja (—)

Åhus Hög Kst, grågrön M 302 200 13 Hålk. Ja Nej Nej

Älvsåker Minsta 
m

Gnejs/diabas M >150 75 (—) (—) Ja Nej Ja 3 (4). 

Örkelljunga Sido? Granit? M 156 88 18 Skråk. Ja Nej Nej?

Östra Karaby Hög Sst K 143 100 ? Raka Ja Ja (—)

Östra Vram ? Kst, svartgrå M 172 97 6 Grund 
hålk.

Nej — Nej.

Östra Vram (†) ? Kst M 186 78 14 Hålk. Nej — (—)

Figur 4. Sammanställning av mensae i Lunds stift. Teckenförklaring: — = uppgift ej tillämplig; (—) = uppgifter ej möjliga att erhålla, stenen skadad, 
övertäckt eller liknande; / = eller. Kst = kalksten. Sst = sandsten.



Kyrka Hög-/
sido-
altare

Material (slipad) Monolit (M)/
Komposit (K)

Längd 
(cm)

Bredd (cm) Tjockl. 
(cm)

Profil Relik- 
gömma

Metall- 
försegling

Konsekrativa 
kor

Avaskär 
(Kristianopel)

? Kst, rödaktig M 215 131 (—) (—) Nej — Ja. 5 
inhuggna?

Bosarp Sido Sst M 83 83 16,5 Svag hålk. Nej — Nej?

Bosjökloster Sst K Ja? ? (—)

Brönnestad ? Sst K ≥28 ≥28 23 (—) Ja Ja (—)

Dalby ? Kst, svart komstad M 141 82,5 7 ? Ja Nej Ja.2 (4) 
huggna.

Dalby (†) ? ? M (—) (—) (—) (—) Ja ? Ja

Eljaröd - Kst, svart, 
komstad, polerad

Fragm. >36 >36 (—) (—) ? — Ja. 1 (4–5?) 
inristat. 

Falsterbo, S:ta 
Gertrud

Sido Kst, grå M 168 95 15 Svag hålk. Nej — Ja. 5 ristade

Falsterbo, S:ta 
Gertrud

Sido Kst, rödbrun M 188 78 10 Hålk./ 
Skråk.

Nej — Ja, 5 ristade

Felestad Hög Sst, grå M 126 88 11 Skråk. Nej — Ja. 5 ristade?

Fjelie Sido Sst K 84 65 11 Skråk. Nej? — Nej

Fosie* ? Kst M 181 100 17 Hålk. Nej — Ja. 5 ristade.

Gislöv Sido Tegel K 138–144 80 19 Raka ? ? (—)

Gryt Sido Tegel K 138 85–90 7,5–8,5 Raka Nej? — (—)

Grönby Sido Kst, röd, polerad M 185 106 9 ? Nej — Ja. 5 ristade/
huggna

Grönby Hög Kst, svartgrå, 
komstad

K 177 118 (—) (—) Ja Ja (—)

Gualöv Hög Kst, blågrå K 143 110 17 Variant ? ? Ja. 1 ristat.

Gårdstånga ? Sst K 90 37 12,5 (—) Ja Ja (—)

Hallaröd Sido Sst M 159 119 12 Skråk. Nej — Ja. Huggna?

Hallaröd Sido Sst M 167 97 13,5 Skråk. Nej — Ja. Huggna?

Halmstad ? Kst, grå M 150 ≥90 15 Raka Ja Nej Nej.

Halmstad ? Kst, röd M 166 100 8,5 Raka Ja Nej Ja. 5 kors!

Halmstad ? Kst, vitgrå M (—) (—) (—) (—) Ja Nej? (—)

Herrevadskloster, 
n. korsarmen

Sido Sst? K ≥ 158 ≥ 97 (—) ? Ja ? (—)

Jonstorp Hög Sst, fin gulgrå K 41 27 14 (—) Ja Nej (—)

Kiaby Hög Tegel K (—) (—) (—) (—) Ja Nej? (—)

Kävlinge Hög Sst K 136 91 15 Skråk.? Ja ? (—)

Landa ? Granit, vitgrå, 
kornig med röda 
fläckar

M 202 113 14 Hålk. Ja Nej Nej?

Lockarp Sst, grå, 
mellankornig

M 139 58 16 Hålk. Ja Ja ? Nött.

Lund, S:t Laur. Sido Sst M 202 122 20,5 Skråk. Ja ? Ja. Ristade?

Lund, S:t Laur. Sido? Sst M 155 100 20 Skråk. Ja ? Nej

Lund, S:t Laur. Sido? Sst? M 150 115 19 Skråk. Ja Ja Nej? Nött

Lund, S:t Peters 
(kloster)

Hög? Kst, grå, komstad? 
ej pol

M 207 73 8,5 Rak/

Skråk.

? ? Ja. 2 (4–5?) 
ristade.

Lövestad Hög Sst, grå M 222 61 16 Skråk. Ja Ja Ja. 1 (4?) 
ristat.

Maglarp Hög Krita/lite tegel K 164 89 8 Skråk. Ja ? Ja. 1 (4?) 
ristat.

Maglarp Sido Tegel K 147 95 8 Rak Ja Nej? Ja. 4 ristade.

Malmö, S:t Petri Fragm Kst vit M? 77 75 (—) (—) ? ? Ja.1 (4–5?) 
inhugget

Malmö, S:t Petri Hög Kst, röd M 303 140 17 Hålk. Nej — Ja. 3 (4) 
ristade.

Malmö, S:t Petri Sido Kst, gråvit M 134 85 (—) (—) Nej — Ja. 3 (5) 
inhuggna? 

Mölleberga Hög Sten K 173 111 12 Skråk. Ja ? (—)

Kyrka Hög-/
sido-
altare

Material (slipad) Monolit (M)/
Komposit (K)

Längd 
(cm)

Bredd 
(cm)

Tjockl. 
(cm)

Profil Relik- 
gömma

Metall- 
försegling

Konsekrativa 
kor

Nedraby Sido Kst ? >30 >30 ca 10 (—) ? ? (—)

Norra Vram Hög? Kst M 177 110 12 Skråk. Nej? — Ja. 3 (5) 
huggna?

Norrvidinge (†) ? (—) M? (fragm.) >77 >35 18,5 Skråk. Ja Nej? (—)

Nymö Hög Tegel K 170 98 22 Liten 
skråk.

? Nej? (—)

Ottarp ? Kst, vit, grön nyans M 194 100 (—) (—) Nej — Ja. 3 (4) 
ristade.

Ramdala Hög Kst, vitgrå M 230 105 14 Hålk. Nej — (—)

Ramsåsa Hög Kst, svart, komstad M 144 50 6,5 Skråk. Ja Nej Nej.

Risekatslösa Hög Sst, grågul/gulgrå K 153 87 16 Skråk. (—) (—) (—)

Ronneby Kst, röd M 177 92 17 Platt, 
rundad 
övergång

Nej — Ja. 4 (5) 
inristade?

Ronneby* Kst, vitgrå M 212 125 14 Svag hålk. Nej — Ja. 5 inhuggna.

Röke (†) ? Sten M (—) (—) (—) (—) (—) (—) (—)

S:t Olof, Österl. Hög Tegel K 208 154 (—) (—) Ja Nej? (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 95 94 (—) Nej Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 112 106 (—) Nej Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 157 160 (—) ? Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 156 54 (84) 8 Nej Nej? — (—)

S:t Olof, Österl. Sido Tegel K 132 135 8 Nej Ja? Nej? (—)

Simris Hög Kst, svartgrå, 
komstad

K 158 74 12 Skråk. ? ? Ja. 1 (4?) ristat.

Simrishamn ? Kst M (—) (—) (—) Hålk. Nej? — Ja?

Stehag Hög? Sst M 144 95 15 Raka Ja Ja Ja. 5 ristade

Stehag Sido? Sst M 100 66 12,5 Skråk. Nej — Ja.2 (4–5?) 
ristade.

Stora Köpinge** Hög Kst, svartgrå, 
komstad

M 190 143 12 Skråk. Nej — Ja. Ristade

Stora Råby Hög Sst, gulgrå M 165 83 14,5 Skråk. Ja Ja (—)

Tolånga Hög ? K 145 93 10 ? Ja Ja (—)

Torhamn Hög Kst M 196 110 12 Hålk. Nej — Ja. 5 ristade?

Torrlösa (†) Minsta 
m

Sst,grågul M 110 44 14 Skråk. Ja Nej Ja. 2 (4).

Trelleborg, S:t 
Nikolai

? Kst, grönaktig, 
gotland?

M 129 75 (—) (—) Nej — Ja. 5 huggna?

Tåstarp Hög Sst K 164 119 (—) Nej? Ja Nej (—)

Törringe Hög Krita K 166 76 14 Skråk. Ja Ja (—)

Ullstorp ? Kst, gråsvart, 
komstad

M 148 94 (—) ? Ja Ja (—)

Viby ? Kst, gråvit K 25 28 15 (—) Ja Nej (—)

Vä, S:ta Maria Hög Sst K >40 29 11,5 (—) Ja Nej? Nej

Vä, S:ta Maria Sido Sst K 110 ≥60 ca 20 ? Ja Ja

Västra Hoby Hög? Sst K 47 40 16,5 (—) Ja Ja (—)

Åhus Hög Kst, grågrön M 302 200 13 Hålk. Ja Nej Nej

Älvsåker Minsta 
m

Gnejs/diabas M >150 75 (—) (—) Ja Nej Ja 3 (4). 

Örkelljunga Sido? Granit? M 156 88 18 Skråk. Ja Nej Nej?

Östra Karaby Hög Sst K 143 100 ? Raka Ja Ja (—)

Östra Vram ? Kst, svartgrå M 172 97 6 Grund 
hålk.

Nej — Nej.

Östra Vram (†) ? Kst M 186 78 14 Hålk. Nej — (—)

Figur 4. Sammanställning av mensae i Lunds stift. Teckenförklaring: — = uppgift ej tillämplig; (—) = uppgifter ej möjliga att erhålla, stenen skadad, 
övertäckt eller liknande; / = eller. Kst = kalksten. Sst = sandsten.
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227. PRG XL, 41, 52, 57, 58. Om materialet i fixerade altaren och 
kyrkliga förordningar, se Braun 1924, I, s. 101–106.
228. Innocentius III menade i Liber de sacro Altaris mysterio (Lib. 
II, Caput III) att: ”Altaret symboliserar kyrkan, såsom Herren säger 
i Andra Moseboken: Och om du vill göra ett altare av sten åt mig, 
skall du inte bygga det av huggen sten (20:25). Att han förbjuder en 
delning av altarets stenar betyder att han fördömer en uppdelning 
av de troende, för att kyrkan inte ska splittras av irrläror och schis-
mer” (”Per altare signatur Ecclesia, juxta quod Dominus dicit in 
Exodo, ”Si altare lapideum feceris mihi, non aedificabis illud de sectis 
lapidibus” (Exod. XX). Quod sectionem lapidum prohibet in altari 
divisionem fidelium reprobat, ne Ecclesia dividatur per errores et 
schismata”) (PL, Tom. 217). Jfr Pocknee 1963 s. 41. När Inno-
centius III refererar till Andra Moseboken och skrivningen ”sectis 
lapidibus” tolkar han det som ”delad” sten och inte, som i dagens 
Bibelöversättning, där det översätts med ”huggen”. Även Carlo 
Borromeo, ärkebiskop av Milano och en framträdande liturgiker i 
den motreformatoriska rörelsen, ansåg att mensa helst skulle vara 
en hel sten som täckte hela altaret (1577, Lib. I, C. 15). 
229. Braun 1924, I, s. 109.
230. På en synod i Trier uppmanas prästerna att inte tillåta altaren 
som var så små att mässa endast med svårighet kunde firas vid dem 
(Braun 1924, I, s. 251).

231. Joseph Braun besökte Nationalmuseet i Köpenhamn och His-
toriska Museet i Lund och har då sett exempel på ”centralblock” 
försedda med relikgömma, men har av allt att döma missuppfattat 
var dessa var placerade i altarna, eftersom han ansåg att de varit 
dolda under mensae (Braun 1924, I, s. 591).
232. Diskussionen kring och exemplen på mensae i altaren i Lunds 
stift, i detta och följande avsnitt, bygger på materialredovisningen i 
Appendix I och sammanställningen i tabellen i Figur 4.

i material, konstruktion och storlek. Många mensae 
uppfyller inte de ideal som ibland har uttryckts om 
deras gestaltning: de kan bestå av flera stenar eller av 
tegelsten. De många mensae i Lunds stift, och kan-
ske även på andra håll, som består av sammansatta 
stenar, tycks ha undgått Joseph Braun.231 Variationen 
i gestaltningen av mensae speglar minst 400 år med 
skiftande förutsättningar och förändringar i ideal 
och praxis. 

Material och form
Av de 80 mensae i Lunds som det finns uppgifter 
om (konstruktion, material, form och storlek) är 45 
monoliter (består av en enda sten) och 32 kompositer. 
Hur mensa varit konstruerad har förmodligen haft 
betydelse för graden av bevarande. När ett altare flyt-
tades eller revs var det lätt att hitta en ny användning 
för en altarskiva som var gjord i ett stycke, antingen 
i ett nytt altare eller som exempelvis golv-, grav- eller 
trappsten. Sådana stenar kan också relativt enkelt 
identifieras som just mensa från ett tidigare altare. 
Det kan alltså misstänkas att mensae i komposit är 
underrepresenterade i materialet, i synnerhet de som 
var gjorda av tegel.

De mer eller mindre bevarade mensa i sten är mesta-
dels utförda i kalksten (28 ex.) eller sandsten (22 ex.). 
Ett första intryck av det samlade materialet är att det 
pekar i flera riktningar: konstruktionsmässigt, krono-
logiskt och geografiskt (figur 4). Om man jämför ett 
urval variabler, såsom bergart, storlek, om mensa är 
konstruerad av en hel eller flera stenar samt även for-
men (på sidornas profilering), framträder tendenser 
till skiktning eller uppdelning av materialet.232 Med 
utgångspunkt från de ovannämnda variablerna är det 
möjligt att göra en grov seriation och föreslå en relativ 
kronologi. I tolkningen av mönstret är det viktigt att 
väga in betydelsen av lokal tillverkning versus import.

Av de 16 mensae av sten som är mer än 175 cm 

liknas vid att vara hörnstenen, men i sammanhanget 
går tankarna först till altaret och altaret som symbol 
för Kristus (=hörnstenen). Altarets fyra hörn symbo-
liserade de fyra väderstrecken eller världen, dess mitt 
Jerusalem. Språket i pontifikalet är förstås symbollad-
dat men det kan knappast uppfattas på annat sätt än 
att altaret och mensa även reellt skulle vara utförda 
av sten och ha fyra hörn. Flera kyrkliga förordningar 
alltsedan 500-talet förbjöd för övrigt konsekration av 
altaren som inte var gjorda av sten.227 

Därutöver fanns det inte många riktlinjer för utform-
ningen av mensa. Påven Innocentius III (1198–1216) 
ansåg i sin skrift om ”Altarets heliga mysterium” (De 
Sacro Altaris Mysterio) att altarets mensa helst skulle 
bestå av en enda sten (monolit). På det viset skulle 
den vara en bild av kyrkans enhet.228 En notis i ett 
pontifikale från 1400-talet i Vatikanbiblioteket ger 
uttryck för liknande ideal, även om skälen inte anges. 
Det heter där att endast en sten i altaret ska konsekre-
ras, inte flera (non plures), och att denna sten ska vara 
”naturlig” (lapis naturalis) inte av ”bränt tegel” (later 
decoctus).229 Storleken på altaret och mensa berörs 
knappast alls i kyrkliga förordningar, förutom någon 
enstaka gång då det nämns att alltför små altarbord 
kan försvåra mässfirandet.230

Redan vid en flyktig granskning av altarnas mensae i 
Lunds stift är det slående att de uppvisar stor variation, 
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233. Det finns knappast några uppgifter i litteraturen om utform-
ningen av äldre gravstenars sidor. En begränsad genomgång av grav-
stenarna i Lunds universitets historiska museum från perioden ca 
1300–1750 visar att av 35 stenar har fem hålkälsprofil (varav en på 
endast en sida, möjligen återanvänd sten?) och de övriga raka kanter.
234. Johan Peringskiöld har utfört en av de äldsta illustrerade anti-
kvariska dokumentationerna av en som altarskiva återanvänd grav-
sten i Uppsala domkyrka; han konstaterar dystert att texten på den 
inte går att läsa för den ”… blifwit öfwerhuggin med 5 små kors / 
till Christ fem sårs åminnelse” (1719 s. 273). Fler exempel på grav-
stenar som sekundärt haft funktionen av altarskiva har dokumen-
terats: Strängnäs domkyrka, gravsten från 1300-talets början med 
(sekundära) konsekrationkors (Gardell 1937, bd I, nr 50; bd II, s. 
136); Lofta kyrka i Småland, gravsten från 1300-talet (ibid., bd I, nr 
31); Århus domkyrka, mensae förmodligen från 1479 med mensa 
bestående av gravsten över biskop Jens, † 1306 (DK, XVI, s. 486). 
235. Med begreppet ”regionalt” avses i detta sammanhang stenmat-
erial som kunnat hämtas inom en radie på några mil och utan behov 
av längre sjötransport. Denna värdering har till stor del gjorts med 
utgångspunkt från Barbro Sundnérs sammanställningar och diskus-
sion av bergarter i Skånes kyrkor och kyrkliga inventarier (Sundnér, 
Sivhed & Löfvendahl 1994; Sundnér 1994; 1995).

än koret, som brukar dateras till 1400-talets början.
Förmodligen har samma verkstäder som tillverkade 

gravstenar av kalksten, inte minst på Gotland, ägnat 
sig åt att tillverka altarskivor. Gravstenar med hålkä-
lade sidor var vanliga under hög- och senmedeltiden 
medan de med skråkant förefaller att ha varit mindre 
vanliga.233 Tre exempel finns från Lunds stift på att 
gravstenar sekundärt användes som altarskivor, två av 
dem med årtal: i Ronneby kyrka (med årtalet 1351?), 
Fosie kyrka (med årtalet 1354) och en i Kristianopels, 
tidigare Avaskärs, kyrka (från 1300-talet?). Fler exem-
pel finns från andra stift i Norden.234

Skråkant på altarskivor förekom även efter omkring 
1200, men hålkäl blir vanligare. Stora Köpinge kyrka 
byggdes om med en större absid och ett större kor i 
slutet av 1200-talet. Det är plausibelt att den stora 
altarskivan av svart kalksten med skråkant kom till 
kyrkan i samband med detta. Formen finns även, som 
ovan nämnts, på gravstenar. 

Altarskivorna i sandsten och i några fall av krita 
och granit, gnejs eller diabas är sannolikt producerade 
av regionalt tillgängliga bergarter.235 Flera altarskivor 
i kalksten förefaller däremot vara importerade. Här 
följer några exempel på mensae i bergarter som, så 
vitt bekant, inte finns naturligt i regionen och sällan 
använts i kyrkoarkitekturen och därmed mest sanno-
likt är importerade: två altarskivor i S:t Maria kyrka 

långa är majoriteten av kalksten och endast 2 är av 
sandsten och 1 av granit. Ingen av dessa mensae är kom-
positer. Bland kompositerna råder närmast omvända 
förhållanden: 10 är av sandsten, 2 av krita och endast 
3 är av kalksten.

En formmässig skillnad är profileringen på sidorna 
av mensae. Överst har sidorna oftast en rak huggen 
kant som mot mitten och nedre delen av sidan över-
går i antingen en skråkant eller hålkäl. Skråkantsfor-
men är vanlig på mensa av sandsten (12 ex.), men 
förekommer även på mensa av krita (2 ex.), granit (1 
ex.) och kalksten (1 ex.). Hålkäl är å andra sidan van-
ligare på mensa av kalksten (9 ex.) än av sandsten (2 
ex.) eller granit (1 ex.). En ren hålkälsform uppträder 
aldrig i materialet på mensa som är sammanfogade 
av flera stenar. 

De komposita mensae av sten (30 ex.) förefaller alla 
att ha tillverkats på 1100- och 1200-talen. Inte endast 
de olika utformningarna av sidorna i mensae tyder 
på det. Den övervägande delen av dem har gjorts i 
sandsten eller andra mjuka bergarter. Endast fyra har 
utförts i kalksten. Sådana mensae har av allt att döma 
använts i högaltarna i kyrkorna i S:ta Maria i Vä och 
Kävlinge. Kyrkorna har daterats till 1100-talets första 
hälft. Även andra kyrkor med mensae av det slaget, 
med undantag för Östra Karlaby kyrka, är romanska 
absidkyrkor vilka i de flesta fall brukar dateras till 
1100-talet eller omkring 1200. En relativt sent uppförd 
kyrka med komposit mensa i högaltaret är Maglarps 
romanska tegelkyrka. Denna mensa är till stor del av 
kritsten men har inslag av tegel (möjligen sekundärt?). 
Det södra sidoaltaret, som bör vara senmedeltida, är 
däremot helt murat i tegel.

De kända mensae som består av en monolit och 
är tillverkade av kalksten och har hålkälskanter bör 
dateras till hög- och senmedeltid. Några av dem torde 
ha importerats till stiftet. Vissa av altarskivorna är för-
modligen samtida med eller senare än de kyrkor eller 
rum där de stått. Den imponerande altarskivan i S:ta 
Maria kyrka i Åhus kan således sättas i samband med 
utbyggnaden av koret, som brukar dateras till mitten 
av 1200-talet. Den lika långa altarskivan i S:t Petri 
kyrka i Malmö torde ha införskaffats för att pryda den 
nya kyrkan, troligen någon gång i början av 1300-
talet. En altarskiva på ett sidoaltare i S:ta Gertruds 
kyrka i Falsterbo kan ha införskaffats omkring 1500 
i samband med altarskåpet, eller åtminstone senare 
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236. Landen 1993 s. 47f.
237. Denna synpunkt har framförts av Frere 1927 s. 12. 

talet om ett altare i Lunds domkyrkas norra trans-
ept (Altare 7) vars ovansida var utförd i tegel och på 
västra sidan och kortsidorna hade en profilerad ram 
av ek. Dateringen av ekramen är oklar, men det kan 
inte uteslutas att den var medeltida. Det är svårt att 
se varför en sådan utgift skulle läggas på altaret efter 
reformationen.

 

Avslutande diskussion
Det finns en tydlig tendens att konstruktioner med 
komposita mensae som bestod av flera stenar över-
gavs under hög- och senmedeltid, medan det blev 
vanligare med mensae i ett stycke, ofta av kalksten 
och importerade, eller murade i tegel. Flera faktorer 
kan ha bidragit till kalkstenshällarnas popularitet. 
För det första ökade tillgången på och utbudet av 
kalksten. För sjöväga och långväga transporter av 
sten innebar 1200-talet ett uppsving, det var inte 
minst exporten av dopfuntar från Gotland uttryck 
för. 236 För det andra kan ett minskat kyrkobyggande 
i sten i Skåne under 1200-talet ha bidragit till att det 
inhems ka utbudet av sten och hantverkare minskat. 
Den ökande användningen av kalksten i altarskivor 
kan alltså sättas i relation till bergartens generellt 
ökande betydelse och användning. 

En förklaring till den stora spridningen, kring Öst-
ersjön och längre bort, av de gotländska ”paradis-
dopfuntarna” i kalksten är möjligheten att slipa och 
polera fram en blank yta. Samma egenskaper kan ha 
betraktats som eftersträvansvärda för altarskivor. Blanka 
ytor har förmodligen uppskattats och betraktats som 
något ”gott” av rent estetiska skäl. Även funktionellt 
kan de hela kalkstenshällarna ha varit tilltalande som 
altarskivor, eftersom de i regel har en i det närmaste 
plan yta, mer lämpad att ställa saker på, exempelvis 
de träbilder och altarskåp som blev allt vanligare från 
1200-talet.237 

Mindre kalkstenshällar, ”astrak” eller ”flis”, för 
golvbeläggning slipades i skurverk, åtminstone från 
senmedeltiden, men kunskapen om medeltida skur-
verk i Östersjöområdet och om detaljerna i hur större 
hällar som altarskivor och gravstenar slipades är liten. 
På Öland bör skurverk i regelbunden drift ha funnits 

i Åhus och i S:t Nikolai kyrka i Trelleborg består av 
gröngrå kalksten. Ljusare grå eller vit kalksten med 
grön nyans har använts i altarskivor i Ysby, Ottarp och 
S:t Petri i Malmö. I den stora altarskivan i S:t Petri 
kyrka har använts röd kalksten, likaså i Grönby och 
Kristianopel. För att bekräfta dessa förmodanden om 
en proveniens utanför stiftet krävs mer omfattande 
undersökningar av geologisk expertis, vilket inte har 
rymts inom denna undersökning.

I vilken utsträckning tegel använts i altarnas mensae 
är något mer problematiskt att belysa. Minst 9 av 80 
mensae (11 procent) är utförda i tegel. Osäkerheten 
har att göra med att många altaren täcks av puts, vilket 
i och för sig inte behöver förhindra en bedömning av 
vilket material som ingår i dem, men som däremot kan 
försvåra eller förhindra en bedömning av om ovansi-
dan är intakt, ommurad eller om en försvunnen skiva 
av sten tidigare kan ha legat på stipes. Ett sidoaltare i 
Maglarps kyrka är ett otvetydigt exempel på en mensa 
utförd i tegel. Under putsen på altarets ovansida syns 
fyra tydliga konsekrationskors i hörnen. Förutom 
att det översta skiftet med tegel skjuter ut ca 1–2 cm 
över underliggande stipes har mensa ingen särskild 
profilering. Antagligen är altaret sekundärt till valven 
i långhusen, möjligen tillkommet direkt efter dem. 

Enkelt utformade mensae av tegel finns i flera andra 
kyrkor. I S:t Olofs kyrka på Österlen har det så kallade 
Trinitatisaltaret (både det primära och det utbyggda) 
mitt i långhuset en överskjutande rak kant mot väster 
vilket indikerar att någon särskild mensa av sten inte 
har funnits. Ovansidan är putsad. Det samma gäller 
altaret med bilden av S:ta Anna, mitt på långhusets 
södra sida, där en förmodad relikgömma avtecknar 
sig under putsen i altarets ovansida. På det bevarade 
södra sidoaltaret i Gislövs kyrka har mensa likaledes 
en överskjutande rak kant som profilering. 

Exempel finns på en mer elaborerad utformning av 
mensa i tegel: i Arilds kyrka har högaltarets ovansida 
en tydlig skråkant på sidorna i norr, väster och söder 
(den östra sidan är ej synlig). Möjligt är också att alta-
ren har saknat varje form av arkitektonisk markering 
av mensa, vilket kan vara fallet med högaltaret i S:t 
Olof (på grund av täckande puts kan senare ändringar 
inte uteslutas) och två sidoaltaren i koret (den första 
stenkyrkans långhus).

Inga säkert medeltida mensae i stiftet är av trä. 
Det finns emellertid en uppgift från mitten av 1800-
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238. Wilson 1996 s. 99. Om skurverket i Köpingsvik, se Hagberg 
1973 s. 222–224. Och för kritik av dateringen, se Göransson 1975 
s. 77; Boström 2007 s. 103.

239. PRG XL.
240. På de brittiska öarna har av allt att döma förekommit 
biskopliga invigningar av fixerade altaren utan reliker. Ett iriskt 
invigningsformulär som bör gå tillbaka på texter från slutet av första 
årtusendet innehåller inga uppgifter om deponering av reliker i altaret 
(Olden 1900, jfr Jensenius 1997). Joseph Braun uppmärksammade 
pontifikalen tillskrivna Warmund av Ivrea († 1011) och Leofric av 
Exeter († 1072) i vilka reliker inte heller är del av invigningsritualen 
(Braun 1924, I, s. 543). Ett pontifikale (Lansdowne MS. 451) 
använt av biskopen i London från omkring 1400 omtalar invigning

relikgömman, som var täckt med en stenskiva. Vad 
gäller högaltaret i Arilds kyrka och det södra sidoaltaret 
i Gislövs kyrka är ovansidorna tyvärr inte tillgängliga. 
De två östra sidoaltarna i det äldsta långhuset i Sankt 
Olofs kyrka har inga spår som visar att de har haft en 
relikgömma i ovansidan eller på sidorna. 

I de fall då stipes murades i tegel torde de ekono-
miska och konstruktionsmässiga fördelarna ha talat 
för att även utföra mensa i detta material. Många 
sidoaltaren vid triumfväggens västra sida torde ha till-
kommit eller byggts om i samband med senmedeltida 
valvslagningar, och tillgängligheten på tegel och hant-
verkare i samband med detta kan vara en bidragande 
orsak till att tegel i allt högre grad kom att använ-
das i altaren, men också accepterades som material i 
mensa. Att övergå helt till att använda enbart tegel i 
altaret förefaller dock inte ha varit en tillfredställande 
lösning, det visar täckskivorna av sten över relikgöm-
morna. Det leder oss över till altarnas relikgömmor 
och deras försegling. 

Relikgömmorna

Inledning och bakgrund
I det romersk-germanska pontifikalets kyrkoinvig-
ningsritual från ca 960 är deponeringen av reliker i 
altaret en integrerad del i ritualen. Ritualen börjar i det 
tält där relikerna temporärt förvaras, man går i pro-
cession med relikerna runt kyrkan och höjdpunkten 
och avslutningen utgörs av att de nedläggs i altaret.239 
Trots att ritualen så tydligt framhåller deponeringen av 
reliker som en del i altarinvigningen är det relevant att 
ställa frågan: har altaren alltid innehållit reliker? Från 
områden utanför Norden finns det uppgifter som tyder 
på att altaren ända fram i senmedeltiden invigdes av 
biskopar både med och utan reliker.240 Enligt skrift-

under 1600-talet, då stenindustrin var omfattande. 
Resterna av vad man förmodar är skurverk, kanske 
med en så tidig datering som slutet av 1100-talet 
eller omkring 1200, har påträffats vid Köpingsvik på 
Öland.238 

Det ökande bruket av slipade kalkstenshällar till 
mensa kan nog inte enbart förklaras med den ökande 
tillgången. Förmodligen uppmuntrade rådande före-
skrifter och äldre normer detta bruk. I det romersk-ger-
manska altarinvigningsformuläret beskrivs tabula som 
en polerad sten (ut metalli huius expolitam materiam). 
Under 1100-talet förefaller det ha varit norm att de 
små polerade stenskivor som täckte över själva reli-
kerna i altarets mensa var av polerad sten. Att mensae 
från 1200-talet och framåt allt oftare bestod av stora 
polerade stenskivor innebar att hela stipes, ofta till-
sammans med relikerna, gick att täcka med en sten. 
Denna konstruktion kan tolkas som en förbättring 
och större ärebetygelse åt altarna och deras reliker. 
Dessutom uttryckte påven Innocentius III omkring 
1200 att idealet var att mensa var en hel sten.

Både skriftliga källor och materiella lämningar, 
såsom täckskivor över reliker, pekar på att använd-
ningen av sten i mensae, särskilt polerad sten, var efter-
strävansvärd. Bruket av tegel synes emellertid peka i en 
helt annan riktning, eller gör i varje fall att en sådan 
tolkning måste nyanseras. Altarna med mensa i tegel, 
särskilt sådana som säkert är medeltida, är få, men två 
av dem är troligen högaltarna i kyrkorna i Arild och 
i Sankt Olof på Österlen. Tegelmensae i sidoaltarna i 
kyrkorna i Maglarp (söder), Gislöv (söder) och Sankt 
Olof (fyra altaren) är säkert medeltida, och förmodligen 
även det på Gryts kyrkas norra sidoaltare. Några av 
dessa altaren har haft reliker placerade i mensas ovan-
sida: högaltaret i Sankt Olofs kyrka och – att döma av 
överputsade försänkningar – också S:ta Annas sidoal-
tare i samma kyrka samt södra sidoaltaret i Maglarps 
kyrka. På högaltaret i Sankt Olof finns täckskivan av 
polerad sten kvar, på de senare antas den ha funnits. 

Relikerna har alltså i dessa fall täckts med ett ”ädlare” 
material än tegel. Högaltaret i Kiaby kyrka, som revs 
1729, tycks enligt den äldre beskrivningen ha varit 
helt murat i tegel, förutom mensas mittparti med 
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antingen med reliker, mos Romanus, eller utan, mos Anglicanus 
(Henderson 1875 s. xxxviii; Dewick 1895 s. 416). Två olika invig-
ningsformulär, secundum Romanam Ecclesiam och secundum modum 
Anglicanum, finns i ett annat pontifikale från samma stift använt 
av biskopen Clifford 1406–26 (Henderson 1875 s. xxxix-xl). I ett 
pontifikale använt av Christopher Bainbridge, ärkebiskop i York 
1508–1514, finns en kommentar som öppnar för möjligheten till 
invigning utan reliker, ”sive reliquiae [fuerint] sive non”, alltså ”med 
eller utan det finns reliker”(Liber Pontificalis Bainbridge Archepiscopi 
Eboracensis s. 74; jfr Stolt 2001 s. 45). Det ska noteras att i det först-
nämnda pontifikalet finns inget inflytande från det romersk-german-
ska pontifikalet. Det är till min kännedom outrett om och i sådana 
fall vilket inflytande det haft på de senare nämnda. Braun omtalar 
det förhållandet att i viktiga utläggningar om kyrkobyggnaden och 
dess invigning, såsom i Speculum ecclesiae, Ivo av Chartres (ca 1040–
1115) fjärde predikan och i en irisk traktat (med oklar datering), 
omtalas inte alls nedläggning av reliker i altaret. I ett sakramenta-
rium tillskrivet påven Honorius I omtalas att reliker deponerades 
”om” sådana fanns (Braun 1924, I, s. 541–543). Honorius skriver 
angående deponeringen av reliker i altaret ”Si autem fuerint reliquiae 
reponendae” (ibid. s. 543). Texten i den iriska traktaten som finns 
i handskrift från omkring 1400 bör enligt Olden, som utgett en 
översättning till engelska, vara från tiden före 1186, kanske redan 
från 600–700-talet (Olden 1900 s. 98ff). Att deponeringen av reli-
ker inte omnämns betyder inte att den inte förekommit, men den 
kan enligt Braun tolkas som om det varit av mycket underordnad 
betydelse. I flera pontifikalen omtalas inte nedläggning av reliker i 
altaret. I en kyrkoinvigningsritual tillskriven Warmund av Ivrea († 
1011) och Leofric av Exeter († 1072) omtalas den inte alls. I flera 
pontifikalen från 1100-talet och framåt omtalas den helt kort med 
endast en rubrik. I andra pontifikalen framgår enligt Braun att när 
reliker fanns tillgängliga nedlades de i altaret, men att det inte var 
ett villkor för vigningen (Braun 1924, I, s. 543). 
241. Se s. 89.
242. Stolt 2001 s. 56f.

243. PRG XL, stycke 139, 140, 141 jfr ibid. stycke 65, 68.
244. Rationale divinorum officiorum (lat.), I, VI: 34–36. 
245. Pontificale Durandi, Liber Secundus, III, 35, 38. 
246. Durandus tycks mena, kanske i synnerhet där relikerna place-
ras i stipes ovansida, att altarskivan då kommer att ta sigillstenens 
plats, ”… sed principalis mensa superposita loco sigilli habetur…” 
(Rationale divinorum officiorum (lat.), I, VI: 34), ungefärligen ”men 
den stora skivan, placerad överst, tar täckskivans/sigillstenens plats” 
(jfr den engelska översättningen av samma ställe).

besvara. Sedan tidigare är det känt att relikgömmor 
ofta återfinns i mensa eller på stipes framsida, men 
även andra placeringar är möjliga. Denna fråga kan 
knappast besvaras utan att ytterligare en fråga, som 
inte tidigare undersökts, diskuteras: huruvida de olika 
placeringarna av relikgömmorna är kronologiskt och 
rumsligt betingade.

Relikgömmans placering 
– föreskrifter och forskningshistorisk bakgrund
Det romersk-germanska pontifikalets invigningsritual 
säger inte explicit var i altaret relikerna ska placeras. 
Flera formuleringar talar dock för att det som åsyftats är 
en placering av relikerna i mensa som sedan förseglades 
med en täckskiva (tabula). Enligt kyrkoinvigningsri-
tualen ska biskopen ta täckplattan och korsteckna den 
på undersidan (de subtus), placera den över relikerna 
(tabulam super reliquias) och sedan korsteckna den 
från ovan eller dess ovansida (desuper).243

I Durandus pontifikale från 1288 och i hans Ratio-
nale divinorum officiorum från omkring 1290 nämns 
i enstaka formuleringar placeringen av reliker och 
relikgömmor i altaren. Enligt Durandus kan relik-
gömman (sepulchrum), vara placerad på olika ställen, 
ibland högst upp på altarets stipes (summitate stipitis), 
ibland på baksidan och ibland på framsidan (parte 
posteriori et quandoque in anteriori). Enligt Ratio-
nale försluts relikgömman med relikerna av en liten 
sten (parvus lapis), som kallas altarets sigillum.244 I 
Durandus pontifikale beskrivs hur en tabula (’skiva’, 
’platta’, ’tavla’) eller lapis (’sten’) används för att för-
sluta ’hålet’ eller ’öppningen’ (foramen) eller ’graven’ 
(sepulchrum).245 När relikgömman är placerad i stipes 
ovansida kan enligt Durandus den lilla täckskivan 
eller stenen, vilka utgör ”sigillet”, ersättas med altar-
skivan eller mensa.246 Durandus beskriver alltså i 
explicita ordalag placeringen av reliker i stipes, men 

liga källor från Island och England användes kyrkor 
och altaren utan ha blivit korrekt invigda.241 I många 
fall har förmodligen icke invigda altaren fungerat som 
kvasifixerade, det vill säga vid mässfirande har portabla 
altaren placerats på dem. Bengt Stolt har pekat på att 
det på Gotland finns ett antal sidoaltaren som saknar 
yttre tecken på relikgömmor (vilket inte utesluter att 
de kan finnas dolda inuti altaret).242 Frågan om ute-
bliven konsekration eller konsekration utan reliker 
är mest relevant i förhållande till sidoaltarna. Antalet 
bevarade sidoaltaren där denna aspekt kan belysas är 
emellertid relativt litet sett i förhållande till högaltaren. 

Frågan om deponeringen av reliker i altaren och 
möjligheten att belysa detta med hjälp av de materi-
ella lämningarna sammanhänger naturligtvis med hur 
relikerna har placerats i altarna. Om relikgömmorna 
alltid varit väl synliga i altarna är frågan enklare att 
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247. Pontifikalena har tyvärr inte kunnat granskas inom denna 
undersökning. Braun (1924, I, s. 589) hänvisar till Vat. Lat. 1145 
(från omkring 1460), 1152 (1300/1400-talet), 4748 (1300-talet) 
i Vatikanbiblioteket, f. 1. (1300-talet), f. 1.956 (1400-talet) i Bib-
liothèque nationale de France i Paris och clm 10073 (1400-talet) i 
Bayerische Staatsbibliothek.
248. Pontificale Durandi, Liber Secundus, II, 38; III, 39.
249. Braun 1924, I, s. 556; Bliley 1927 s. 67.
250. Braun 1924, I, s. 586.
251. Braun 1924, I, s. 587. Braun menar att altaren med relik-
gömma i stipes framsida är så vanliga i Tyskland från 1200-talet 
att en beskrivning av dem skulle ta många sidor i anspåk (ibid.).

252. Braun anför emellertid också ännu äldre exempel. Ett fynd 
i Henschir el Begueur i Nordafrika dateras till slutet av 500-talet 
(Braun 1924, bd I, s. 249, 260, 535, 592). Det isolerade fyndet 
gör att viss tvekan uppstår kring dess tolkning. En altarskiva med 
relikgömma påträffad i kapellet St. Maddern i Cornwall vill Braun, 
med tvekan, datera till perioden 500 till omkring 900 (Braun 1924, 
I, s. 106, 181, 408, 592). Kapellet, även benämnt Madron, ligger 
vid en källa och anses uppkallat efter ett keltiskt helgon som ska 
ha verkat i området på 500-talet (Farmer 2004 s. 336). Planfor-
men, en enkel rektangel, anses ålderdomlig, men andra materiella 
belägg för en tidig datering har inte framlagts (Howard 1936 s. 25; 
jfr Haslam 1846 s. 233f ).
253. Braun 1924, I, s. 226f, 303, 592, Tafel 45. Det ska noteras 
att Braun i samband med diskussionen om de två stenskivorna 
med inskrifter också är öppen för möjligheten att funktionen som 
mensa med inhugget sepulchrum kan vara yngre (ibid. s. 303, 592).
254. Braun omtalar såsom exempel på relikgömma i mensa: bord-
altaret i S. Angelo i Perugia, huvudaltaret i kryptan i Lunds dom-
kyrka, altarna i koromgången i cisterciensklosterkyrkan Veruela i 
Aragonien; från omkring 1200 ett bordaltare i Nationalmuseet i 
Köpenhamn och från slutet av 1200-talet högaltaret i domkyrkan 
i Arezzo (Braun 1924, I, s. 209, 593).
255. Som exempel anför Braun att av de 15 altaren (eller altarskivor) 
som finns i domen i Magdeburg har tio mensagrav, 8 av 9 i kyrkan 
i Liebfrauen i Halberstadt och samtliga 13 i domen i Halberstadt. 
Det ska noteras att Braun inte diskuterar enskilda dateringar av 
altarna, alltså vilka och hur många av dem som är från 1300- och 
1400-talet, eller möjligheten att äldre altarskivor flyttats och åter-
använts. Möjligheterna för det sistnämnda måste ha förelegat med 
tanke på att domen i Magdeburg vid reformationen hade 48 altaren, 
domen i Halberstadt hade 37 (1505), varav 10 redan fanns 992, 
och kyrkan Liebfrauen hade 24, varav fem omtalas 1195 (Braun 
1924, I, s. 593, jfr s. 228, 377, 381).
256. Braun 1924, I, s. 593.

åtminstone från 800-talet.252 Braun anför tre exempel 
från kyrkan i Petersberg i Fulda vilka med ledning av 
inskrifter dateras till abboten Hrabanus tid och kyrkans 
invigning 836253. Enligt Braun var det under första årtu-
sendet inte så populärt att ha relikgömma i mensa, men 
från 1000- och 1100-talet finns många exempel beva-
rade. 254 Under 1300- och 1400-talet var placeringen av 
relikgömman i mensa utbredd i Tyskland, särskilt i norra 
delen.255 Braun uppmärksammar att huvuddelen av de 
bevarade altarna på Jylland har relikgömman i mensa. 
Han vill datera flera altaren till 1300- och 1400-talet, 
medan enstaka dateras till 1200-talet.256 

Braun konstaterar således att placeringen av 
relikgömman i altaren har varierat i tid och rum, men 
är i övrigt ganska vag och kan rentav uppfattas som 
motsägelsefull när han menar att relikgömma både i 
stipes och i mensa varit vanligt i Tyskland under 1300- 
och 1400-talen. Dateringen av de jylländska altarna, 

han diskuterar inte, åtminstone inte med tydlighet, 
relikgömmor i mensa. 

Placeringen av relikgömman mitt i stipes med altar-
skivan som försegling omtalas i flera olika pontifikalen 
från 1300- och 1400-talet. Enligt två av dem skulle 
mensa under ritualen vara upphöjd två alnar över sti-
pes.247 Det är kanske med tanke på de tekniska problem 
som kan ha tillstött vid altarinvigningen som Durandus 
skriver i sitt pontifikale att bland dem som inträder 
i kyrkan under vigningen också ska finnas hantver-
kare som ska sätta stenen på plats över sepulchrum.248 

I de moderna katolska altarna är relikgömman oftast 
placerad mitt i ovansidan av mensa.249 Det är tillåtet 
att placera relikgömman i stipes sidor, men det är säll-
synt att man placerar den mitt i stipes med altarskivan 
som lock. Den lösningen är den bästa garantin för att 
relikerna förblir skyddade och oåtkomliga men den 
är tekniskt mer komplicerad. 

De medeltida föreskrifterna och kommentatorerna 
ger således olika förslag på hur reliker och relikgömma 
kan placeras i altaren. Det är emellertid oklart om och 
i sådana fall vilken eventuell betydelse placeringen av 
relikgömman kan ha haft. Durandus, som så utför-
ligt kommenterar många andra aspekter av liturgin 
och kyrkobyggnaderna, ger inga direkta upplysningar 
kring detta. 

Det är så gott som bara Joseph Braun som har disku-
terat hur placeringen av relikgömmorna kan ha varierat 
i tid och rum. Utgångspunkten för Brauns diskussion 
är i hög grad de materiella lämningarna. Han menar 
att reliker placerades i stipes från 500-talet i Rom och 
från 600- eller 700-talet i Spanien och södra Frankrike, 
för att i efterkarolingisk tid bli nästan regel.250 Vanligen 
placerades relikerna i stipes västra sida. Från 1200-talet 
var den placeringen enligt Braun mycket vanlig, åtmins-
tone i Tyskland.251 Relikgömmor i altarmensae förekom 
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257. Braun omnämner speciellt kyrkorna i Albæk, Ramsing, Rin-
dum (ej utgivna i DK) och Dragstrup, Ejerslev, Sejerslev, Skallerup, 
Skinnerup (jfr DK, XII, s. 369ff, 959ff, 1013ff, 1026ff). Samtliga 
av de nämnda kyrkorna är emellertid uppförda av granitkvader i 
romansk stil och den etablerade synen är att de skall dateras till 
1100- och 1200-talet. De flesta av kyrkornas bevarade altarskivor 
torde vara från samma period.
258. Om altarna och relikerna i S:ta Maria kyrka i Vä och Lunds 
domkyrka, se Appendix I och II.

mansatta av flera stenar har nästan samtliga, där en 
sådan bedömning är möjlig, 15 stycken, relikgömma. 
Ett säreget fall är Gualövs högaltare, där relikerna 
påträffades 1952 under en större korsmärkt sten i 
mensa. Denna sten, som åter sattes på plats, är plan 
men oregelbunden och kan alltså inte form- eller 
materialmässigt inplaceras bland övriga tabulae. Relik-
gömmor i mensae av tegel förekommer i fyra fall, men 
endast i ett fall, i högaltaret i Sankt Olofs kyrka på 
Österlen, är uppgiften säker. Det tidigare högaltaret 
i Kiaby kyrka uppges ha varit helt uppfört i tegel, 
förutom att mittpartiet i mensa var av sten. I två sido-
altaren av tegel, i Sankt Olofs kyrka på Österlen och 
i Maglarps kyrka, finns fördjupningar i mensae som 
troligen är spår av relikgömmor. 

De hela altarskivorna bör vara den bästa utgångs-
punkten när man bedömer den kronologiska och 
geografiska spridningen av relikgömmor i mensae. 
Altarskivorna finns det relativt många av och de får 
antas vara spridda i tid från mitten av 1100-talet till 
senmedeltiden eller reformationen. Hur väl de har 
bevarats har antagligen inte i någon större omfattning 
påverkats av hur gamla de är eller vilken bergart de är 
gjorda av, utan de kan antas vara ungefärligt represen-
tativa för det samlade beståndet i slutet av medeltiden. 

Av altarskivorna har alltså ungefärligen hälften relik-
gömma och den andra hälften saknar. Relikgömmor 
finns oftare i altarskivor av vissa bergarter, med viss 
proveniens eller med vissa former på sidoprofileringen. 
Sex av de 23 altarskivorna gjorda i kalksten har relik-
gömma och 17 saknar. 

Många av altarskivorna av kalksten bör vara impor-
terade, de flesta troligen från Gotland och möjligen 
Öland, och att relikgömmor har en relativt stark geo-
grafisk koppling till Lunds stift och Skåne indikeras 
av att av de sex hela altarskivorna med relikgömma 
är tre (från kyrkorna i Dalby, Ramsåsa och Ullstorp) 
framställda av kalksten av komstadtyp, en skånsk kalk-
sten. Formmässigt visar det sig att av altarskivor med 
hålkälsprofilering har tre relikgömma och tio inte. 
Bland altarskivorna med skråkant är fördelningen 
en helt annan: åtta har relikgömma och nio saknar. 
Eftersom hålkälsprofilering förefaller ha varit relativt 
sett vanligare efter omkring 1200, tyder det på att 
även förekomsten av relikgömmor i mensae betingas 
av en kronologisk variabel. 

Möjligen går det att närmare avgränsa förekomsten 

som av allt att döma är allt för sena, ger anledning att 
ifrågasätta hans generella slutsatser i denna fråga.257

Inledande anmärkningar om placeringen 
av relikgömmorna i altarna i Lunds stift
För altarna i Lunds stift finns dokumenterat två olika 
slags placeringar av relikgömman, i mensa (41 ex.) och i 
stipes (2 eller 3 ex) (Figur 4 och 6). De äldsta någorlunda 
väl daterade relikgömmorna i mensa är från 1100-talets 
första hälft. Här kan nämnas två altaren i S:ta Maria 
kyrka i Vä vilka troligen ska föras ned i 1120-talet att 
döma av kyrkans kalkmålningar och att årtalet 1121 
står skrivet på ett pergament som hittades i högalta-
rets relikgömma. Mensa på det centrala altaret i Lunds 
domkyrkas krypta kan vara samma som legat på altaret 
sedan det invigdes 1123. Den har en väl tilltagen relik-
gömma (den största kända för en mensa i Lunds stift), 
vilket tyder på att den anpassades för det stora antal 
reliker som lades ned där i samband med invigningen. 

Relikgömmor i ovansidan av mensae förekom av 
allt att döma på nya altaren genom hela medeltiden, 
det pekar mensae från S:t Nikolaikyrkan i Halmstad 
och i S:t Olofs kyrka i östra Skåne på.258 Det är mer 
oklart när altaren med relikgömma i stipes introduce-
rades och hur vanlig denna konstruktion var. 

Ett problem när man försöker avgöra hur vanliga de 
olika placeringarna har varit vid olika tidpunkter och på 
olika platser är att delar av altaren har bevarats i varie-
rande grad, och antalet intakta altaren, i synnerhet med 
bevarad stipes, är mycket litet. Långt bättre bevarade är 
altarnas mensae, särskilt de som är utförda i ett stycke. 

Relikgömma i mensa
Det finns 41 mensae där det är möjligt att bedöma 
om de har haft relikgömma eller inte. Av dem har 
19 relikgömma och 22 saknar. Av dem som är sam-
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259. Ett märkligt drag hos dessa skivor, utan kända paralleller, är att 
deras östra sidor inte är raka men oregelbundna och utskjutande. 
Med tanke på deras övriga utformning tyder det på att delar av 
altarskivorna varit dolda i kyrkans vägg, dvs. att antingen har plats 
för dem tagits upp i befintlig mur eller så har de satts på plats sam-
tidigt som väggarna murats.

260. Appendix II. 
261. Anna Nilsén har i förbigående omnämnt att i vissa fall kan 
en liten öppning på ett altares frontsida misstänkas vara till för 
att ventilera utrymmet inuti ett icke solitt murat altare (Nilsén 
2003 s. 132 not 186). Nilsén ger inga exempel på altaren som har 
sådana ventilhål.

mma förekom omkring 1200 och att sidoaltares men-
sae saknat relikgömma oftare än högaltares. Det som 
tydligast talar för en sådan slutsats är förhållandena i 
Stehags kyrka, där högaltarets skiva har en relikgömma 
men inte sidoaltarets.

Fördelningen av relikgömmor i mensae mellan 
högaltaren och sidoaltaren är svår att beräkna, vilket 
beror på att högaltarnas mensae i allmänhet är bättre 
bevarade men också på att det inte alltid går att någor-
lunda säkert bedöma var en altarskiva ursprungligen 
varit placerad. Det står dock helt klart att det finns 
exempel på att det funnits reliker och relikgömmor i 
sidoaltaren, ibland specificerat till mensa, i ordinära 
sockenkyrkor. När det norra sidoaltaret i Kattarps 
kyrka revs i början av 1700-talet påträffades under 
en vit sten ett hålrum med en relik i: av allt att döma 
beskrivs en relikgömma i mensa med en täckskiva. 
I Mjällby kyrka revs 1727 eller 1728 ett sidoaltare i 
långhusets nordöstra hörn varvid påträffades en bly-
ask med reliker efter S:ta Eufrosyne. Äldre uppgifter 
om föremål påträffade i ett sidoaltare kommer från 
Ronneby kyrka, dock är tolkningen av dem inte lika 
given. Vid en arkeologisk undersökning av Nedraby 
kyrkoruin påträffades två relikkapslar, och en av dem 
ansåg undersökaren komma från ett sidoaltare i lång-
huset.260 Spår av möjliga eller troliga relikgömmor 
finns i enstaka helt eller delvis bevarade sidoaltaren. 
Sidoaltaret mitt på långhusets södra vägg i Sankt Olofs 
kyrka på Österlen har en rektangulär försänkning mitt 
på ovansidan med en dragning mot väster. I Gislövs 
kyrka finns ett helt bevarat sidoaltare under predik-
stolen i långhusets sydöstra hörn. Även där finns en 
försänkning mitt på ovansidan. På grund av att båda 
altarna täcks av puts går det dock inte att helt säkert 
avgöra vilken funktionen dessa försänkningar hade. 

Relikgömma i stipes
Den näst vanligaste dokumenterade placeringen av 
relikgömman, i Lunds stift såväl som i övriga Norden, 
är i altarets stipes (figur 5).261 Hur vanlig en sådan pla-

av relikgömma i mensa i tid och rum genom att se till 
enskilda altarskivor och kyrkor. Av de 22 altarskivor 
som saknar relikgömma är fem av sandsten, troligen 
från trakten av Ringsjön. Fyra av dem har ingått i 
sidoaltaren att döma av vilka sidor som är profilerade 
och altarskivornas storlek. 

I Hallaröds kyrka finns det två altarskivor som 
ursprungligen måste ha utgjort mensae i sidoaltaren i 
långhusets båda östra hörn invid triumfväggen. Båda 
skivorna har skråkant på två sidor.259 I två närbelägna 
romanska kyrkor, Bosarp och Stehag, har det påträffats 
ytterligare stenskivor till sidoaltaren. I Bosarp utgörs 
skivan av en hårt sliten närmast kvadratisk stenskiva 
med vad som förefaller vara en mycket svag hålkälspro-
filering i alla sidor. Någon annan funktion än altarskiva 
är knappast trolig. I Stehag är skivan rektangulär, har 
skråkanter och är korsmärkt. 

Att datera lösa altarskivor är förstås svårt. Utform-
ningen, med skråkant i Hallaröds och Stehags kyrkor, 
indikerar 1100–1200-talet och den lilla kvadratiska 
skivan från Bosarp med svagt hålkälsprofilerade sidor 
kan vara från samma period. Kyrkornas byggnadsskick 
utesluter inte att de varit ursprungliga i kyrkorna eller 
tillkommit kort efter deras uppförande. 

I Felestads kyrka finns det enda kända exemplet 
på en altarskiva av sandsten utan relikgömma som 
ursprungligen var en del av högaltaret. Skivan är sli-
ten, men ännu syns tydligt konsekrationskorsen och 
profileringen på tre sidor (det viktigaste kriteriet för 
en bedömning av dess ursprungliga placering). Den 
romanska tegelkyrkan med absid och skråkantssockel 
i sandsten uppfördes förmodligen tidigast i slutet av 
1100-talet. 

De fem ovannämnda altarskivorna av sandsten utan 
relikgömmor är ett litet underlag, men med tanke på 
att de är utförda i jämförbart material och kommer 
från ett relativt sammanhållet område norr och väster 
om Ringsjön kan det ändock tillmätas betydelse, sett i 
ett kvalitativt perspektiv. Altarskivornas utförande och 
de bergarter de är gjorda i, tillsammans med kyrkor 
de påträffats i, indikerar att altarskivor utan relikgö-
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262. Förutom i nedan nämnda kyrkor och altaren finns en 
svårkontrollerad uppgift om att en nisch (relikgömma?) ska ha 
funnits på västra sidan av Ysby kyrkas högaltare (Appendix I).

263. I högaltaret i Nymö kyrka finns även nischer på dess norra och 
södra sidor, men de har en vinkelbruten övertäckning.

Stipes i högaltaret i S:ta Maria kyrka i Åhus, som 
revs i början av 1900-talet, hade en kvadratisk nisch 
i fronten, en bit ned från altarskivan. Stipes i högalta-
ret i den närbelägna Nymö kyrka har en ungefär lika 
stor nisch på ungefär samma plats. Stipes i högaltaret i 
Maglarps kyrka har en nisch i väst, men den är betyd-
ligt mindre och är placerad strax under mensa. Öpp-
ningar till relikgömmor i stipes förefaller i regel vara 
närmast kvadratiska och enkelt utformade.263 En märk-
lig omständighet är att altarna i Åhus och i Maglarps 

cering var i altarna i Lunds stift är svårt att bedöma 
på grundval av de bevarade exemplen. Bevarande-
graden för stipes är sämre än för mensae och ofta är 
dessutom stipes murverk täckta av puts som kan dölja 
en eventuell relikgömma. I några få altaren kan det 
emellertid konstateraras att det finns en relikgömma 
i stipes västsida.262 I inget av dessa fall är reliker eller 
förslutningsstenar kända, men nischernas placering 
och storlek tyder på att de är relikgömmor. Denna 
placering har även förekommit på andra håll i Norden. 

Figur 5. Biskop placerar reliker 
i altarstipes. Ur ett pontifikale 
från 1300-talet, som ursprung-
ligen tillhörde en biskop i stif-
tet Metz i Tyskland (MS 298, 
f. 46r, Fitzwilliam Museum, 
Cambridge). Vid ”paketet” 
med reliker har biskopen fäst 
sitt sigill. 
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264. En uppgift från 1147 om konsekrationen av högaltaret i S:t 
Peters kloster i Erfurt är av intresse i sammanhanget. Av allt att 
döma beskrivs en rekonsekration av högaltaret av ärkebiskop Henrik 
av Mainz († 1153). Den primära eller äldsta relikgömman ”under 
stenen”, alltså förmodligen i stipes, hade redan sedan många år till-
baka förseglats av ärkebiskop Rudhardt († 1109) och försetts med 
mer än hundra reliker (”prima confessione sub lapide integra rema-
nente, ut fuerat ante plures annos a Ruthardo venerabili Maguntino 
archiepiscopo sigillata et plus quam centum particulis reliquiarum 
Dei misericordia adimpleta”). I den översta relikgömman placerades 
andra reliker under en försegling och under en vit marmorsten (”In 
superiori confessione, que sigillata est, sub albo marmore continen-
tur he sanctorum reliquie…”) (Lehmann-Brockhaus 1938 nr 375). 
I Janderups kyrka på Jylland finns en högaltarskiva med en centralt 
placerad relikgömma och en annan tätt intill kanten (DK, XII, s. 
452). I Östra Eneby kyrka i Östergötland har en runsten sekundärt 
använts som altarskiva och centralt försetts med två tätt intill var-
andra placerade relikgömmor (Jansson 1959 s. 243).

265. Braun 1924, I, 65ff; Grabar 1946; Crook 2000 s. 40ff.
266. Appendix I; Ekhoff 1914–16 s. 155f.
267. Cinthio 2002.
268. Warwick Rodwell omtalar hur det i koren och i anslutning 
till högaltaren i anglo-saxiska kyrkor såsom Barton-on-Humber, St. 
Mark’s i Lincoln, St. Nicholas’ i Colchester påträffats konstruktioner 
vilka han kallar ”relic pit” (1989 s. 132).
269. Skre 1987 s. 18f. Rummets storlek: ca 0,7 (n-s) × 0,4 (ö-v) × 
0,9 (dj.) meter. Ett liknande utrymme lär också ha påträffats i Høre 
kyrka, Valdres, Norge (ibid.).

någon mening inte endast osynliga för ögat utan ris-
kerar att bli föreställningsmässigt negligerade.

Vissa enstaka högaltaren med avvikande place-
ring av reliker eller svårtolkade konstruktioner har 
påträffats i golven och påminner därmed om altaren i 
romerska kyrkor från 300-talet och de närmast därpå 
följande århundradena, som stod i förbindelse med en 
relikgrav under golvet genom ett schakt (confessio).265 
Konstruktioner av det slaget förlorade sin popularitet 
mot slutet av första årtusendet och så vitt man känner 
till har de inte funnits i Norden. 

Vid undersökningen av S:ta Maria minors stenkyrka 
i Lund 1911–1914 påträffades under ett senare uppfört 
blockaltare en tom rektangulär stenkista med en nord–
sydlig orientering (inre mått ca 220 × 55 cm, djup ca 
92 cm). Stenkyrkan och stenkistan har föreslagits vara 
från 1000-talets slut.266 Emil Ekhoff, som publicerade 
den mest omfattande bearbetningen av resultaten från 
undersökningarna, tolkade utrymmet under altaret 
som ett förvaringsrum för en eller flera reliker. Senare 
har det framkommit andra nedgrävningar och under-
jordiska rum invid altaren i tidigmedeltida kyrkor. I 
Kattesundsområdet i Lund påträffades centralt i koret 
till den nordvästra träkyrkan, som kanske uppfördes 
redan i slutet av 900-talet, en gravliknande nedgrävning 
(som inte innehöll något iögonfallande).267 Liknande 
nedgrävningar i anslutning till altaren har påträffats i 
enstaka anglo-saxiska kyrkor.268 Den konstruktions-
mässigt närmaste parallellen till rummet i S:ta Maria 
minor kyrka i Lund har påträffats i Stange kyrka i 
Norge, som förmodligen byggdes under första hälf-
ten av 1100-talet. Där avslöjade en undersökning av 
koret 1986 ett stensatt ursprungligt rum bakom och 
delvis under altaret. Undersökaren tolkade utrymmet 
som en ”symbolisk helgongrav”, närmare bestämt en 
alternativ placering av den eller de reliker som vanli-
gen placerades i altarets mensa.269 

kyrkor har relikgömmor i både mensa och stipes. På 
högaltaret i Maglarps kyrka tycks nischen i stipes stå 
i förbindelse med det lilla schakt som utgör relik-
gömman i mensa, men så är det inte i högaltaret i 
S:ta Maria kyrka i Åhus. Dessa dubbla gömmor kan 
tolkas som att altarna uppfördes under en period då 
det fanns olika uppfattningar om relikgömmans rätta 
placering. Högaltaret i S:ta Maria kyrka i Åhus kan 
hypotetiskt sett ha flyttats och på den nya platsen 
kan relikgömman i mensa ha befunnits obsolet eller 
för liten för deponeringen av nya reliker, så att en ny 
relikgömma gjordes i stipes. En annan möjlighet är 
förstås att altaret från början avsiktligt försågs med 
två relikgömmor. Utanför Lunds stift finns exempel 
på att två relikgömmor funnits i altaren, antingen 
en i stipes och en i mensa eller två i mensa. Men det 
förefaller vara mycket ovanligt.264

Relikgömma dold i eller under stipes
Relikgömman kan också placeras i en annan del av 
altaret eller dold i dess inre, utan förbindelse med eller 
markerat i exteriören. Skriftliga belägg från kontinen-
ten visar, som redan nämnts ovan, att det förekom att 
reliker placerades i ett hålrum mitt i stipes varpå en 
altarskiva lades som försegling. En sådan lösning var 
mycket säker men också väldigt opraktisk med tanke 
på att altarskivan måste läggas på plats i samband med 
invigningen. Något annat som talar emot att dölja 
relikgömman i altarets inre är att utan någon speciell 
täcksten eller tydlig exteriör markering är relikerna i 
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270. Om kryptor i allmänhet i Norden, se Cinthio 1964. För mer 
aktuell diskussion av kryptor i Norden, se exempelvis Christoph-
ersen 1992 (om kryptkyrkor i Norge och Olavskirke i Trondheim i 
synnerhet); Cinthio 2002 (om Drottens stenkyrka i Lund); Holm-
ström 2006 s. 176–184 (om Sverkersgården i Östergötland).
271. Holmberg 1990 s. 19.
272. Om påskens liturgi se Young 1933; Kroesen 2000; Ogden 
2002; Helander 1991 s. 196ff, 204f. 
273. Dreijer 1967.

texten ”S:ta Maria Magdalena”.273 Både placeringen 
av relikgömman, i altarets grund, och att relikerna 
utgörs av ett enkolpion med relik är unikt. Dessa 
omständigheter kan tala emot att relikerna lades dit i 
samband med en biskoplig altarinvigning. En alterna-
tiv tolkning är att relikerna lades dit redan när altaret 
uppfördes, kanske i vetskapen om att det skulle dröja 
innan det invigdes av en biskop. 

Altaren utan relikgömma?
Ett mindre antal altaren med helt eller till stora delar 
bevarade stipes och mensa tycks sakna yttre tecken 
på en relikgömma. I Sankt Olofs kyrka på Österlen 
finns sex relativt välbevarade altaren. Två av dem, 
högaltaret och ett sidoaltare (Altare 1 och 6), har 
relikgömmor i sina mensae i tegel. De övriga fyra 
altarna är även de helt murade i tegel och samtliga 
av dem är mer eller mindre täckta av puts. Vad gäl-
ler altaret vid långhusets mittpelare (Altare 5) kan så 
mycket skönjas av det underliggande murverket att 
det verkar troligt att det inte har haft någon exteriört 
synlig relikgömma. Inget tyder heller på att något av 
de bevarade altarna i kyrkan har haft altarskivor av 
sten som skulle förklara denna brist. Även i andra 
kyrkor finns det sidoaltaren som saknar yttre tecken 
på relikgömmor, såsom sidoaltaret i Ronneby kyrkas 
sakristia, sidoaltaret i koret i S:ta Gertruds kyrka i Fal-
sterbo (båda stipes är täckta av tunn puts) och norra 
sidoaltaret i Gryts kyrka (täckt med puts). Exemplen 
från tidigmedeltid är färre och mer svårtolkade. Ett 
sidoaltare från 1100-talet i Fjelie kyrka, i långhusets 
sydöstra hörn, är bevarat till stora delar, förutom att 
det nordöstra blocket i mensa – av ursprungligen 
sannolikt fyra block – har bytts ut. Altarets sydöstra 
hörn upptas av en valvpilaster, och såvida inte en 
relikgömma gömmer sig under den, förefaller altaret 
att saknat exteriört synlig relikgömma. 

Relikgömmornas form och storlek
Relikgömmor i mensa har vanligen en avtrappning 
närmast ovansidan, alltid med fyra hörn, som en 
fals där täckskivan har vilat. Det djupare nedhuggna 
utrymmet är den egentliga relikgömman (figur 6). 
De relikgömmor som saknar fals i Lunds stift finns 
samtliga i Halland: i S:t Nikolai kyrka i Halmstad 

Det finns inget fyndmaterial eller några skriftliga 
källor som ger en tydlig hänvisning till de underjor-
diska ”rummens” funktion, men i den tidiga nordiska 
kyrkoarkitekturen finns det flera exempel på kryptor 
eller kryptliknande rum.270 Rikard Holmberg har 
föreslagit att stenkistan i S:ta Maria minors kyrka i 
Lund ”i sig inte utgjort ett rum eller krypta” men att 
funktionen och idén bakom var densamma.271 Han 
tycks mena att reliker var den gemensamma nämna-
ren, men andra tolkningar är väl också möjliga. Det 
kan exempelvis tänkas att korset i vissa kyrkor fick 
en tillfällig plats i ett gravliknande utrymme bakom 
altaret i samband med påsken och ritualen ”depositio 
crucis”.272 När det gäller rummen i S:ta Maria kyrka i 
Lund och Stange i Norge finns det – oavsett vad som 
förvarats i dem – inte tillräckliga indikationer på att 
de var varaktigt förseglade rum och därmed i någon 
mening ersättningar för deponeringen av reliker i 
altarna i samband med deras invigning. 

En annan svårtolkad lämning, som möjligen ska 
sättas i samband med reliker, påträffades i Harlösa 
kyrka. Vid en arkeologisk undersökning av absiden 
framkom i nivå med det äldsta golvet av kullersten 
rester av ett skrin av trä med starkt nedbrutna järn-
beslag. Skrinets placering tyder på att det fanns rakt 
under det äldsta altaret eller i dess omedelbara närhet. 
Det enda man fann i skrinet var små rester av ben. Det 
är oklart när skrinet tillverkades och när det grävdes 
ned, liksom vad det hade för funktion. Kanske var det 
helt enkelt en tillfällig förvaringsplats för värdesaker, 
men det går inte att utesluta att skrinet och dess inne-
håll hade en religiös och symbolisk betydelse som var 
kopplad till altaret. 

I Föglö kyrka på Åland undersöktes 1966–1967 
koret och lämningarna efter de nedre delarna av ett 
murat altare. I grunden till altaret fanns ett hålrum 
där man fann ett senmedeltida relikkrucifix innehål-
lande en liten benskärva och en pergamentsedel med 
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274. Pettersson 1957 s. 72, 77. 

denna typ av konstruktion av relikgömmor tyder 
på att de förekommit uteslutande eller åtminstone 
i mycket större utsträckning i Halland och vidare 
norrut in i det medeltida Norge.

Även de djupare hålrummen, där relikerna förvarats, 
är nästan alltid fyrkantiga. På de flesta är långsidan 
under 10 cm, på den minsta 4 cm och på den största 
20 cm. De är vanligen någon eller några centimeter 

och i kyrkorna i Landa och Älvsåker. På altarskivan 
i Halmstad finns en svagt skålformad fördjupning 
centralt i botten på relikgömman, det enda utrymme 
som avsatts för att hysa relikerna. Relikgömmor utan 
fals omtalas även på altarskivor i kyrkorna i Ytterby 
i Bohuslän och Dyste i Norge.274 Utbredningen av 

Kyrka Fals (cm) Relikgömma (cm)

Längd Bredd Djup Längd Bredd Djup

Brönnestad 12 11 2,5 5,5 5,5 4

Dalby 1 16 12 1,5 8,7 6,5 3.5

Västra Hoby 26,5 23 3 11 11 4

Grönby 15,5 11,5 2,5 6,0 4,5 3,5

Gårdstånga 14 11 (—) (—) (—) (—)

Halmstad 1 27 30 1 22 19,5 3,5

Halmstad 2 16 14 3 (—) (—) (—)

Jonstorp 23,7 19,6 2,7 13,5 9,3 2,0

Kävlinge 6,0 8,0 1,7 3,5 4,3 2,0

Kävlinge** 22 19 2 18 15 12

Landa 20 17 2 (—) (—) (—)

Lockarp 15 13,5 2,25 11 11 4,25

Lunds domkyrka 3 34 32 (—) 18 19 8

Lunds domkyrka 4 20,5 28 (—) (—) (—) (—)

Lunds domkyrka 6 30 23 3,25 7 7 3,75

Lövestad 37 27 2,5 12* 12* 4

Maglarp 1 27,5 24 (—) (—) (—) (—)

Mölleberga 25 (20,5) 25 (13) (—) (—) (—) (—)

Norrvidinge 12 12 3,5 (—) (—) (—)

Ramsåsa 12,5 11 3,25 5 4 2

Sankt Olof 1 36 36 (—) (—) (—) (—)

Stehag 11,5 9,5 (—) (—) (—) (—)

Stora Råby 14 11,5 3,0 8 5,5 5

Torrlösa 11 8 (—) 4 3 1,5

Tåstarp 17 13,5 3,15 7,5 5 6,5

Törringe 19 17,5 2 6 4 1,8

Ullstorp 18 13 (—) (—) (—) (—)

Viby 19 16 3,3 10 7 3

Vä, S:ta Maria 17 9,5 3,3 9 9 3,3

Vä, S.ta Maria 4 6 6 0,75 4 4 4

Åhus, S:ta Maria 1 20 26 2,5 6 7 2,5

Älvsåker 3,5 3,0 2,5 (—) (—) (—)

Örkelljunga 15 12 0,7 5 3 1,5

Östra Karaby 23 21,5 6 5 11 3,8

Figur 6. Relikgömmor i altaren i Lunds stift. Storlekar på urtagningarna 
för täckskivor och relikgömmor i mensae. (—) = ingen uppgift.

* Relikgömman är cirkelformad. ** Relikgömman är inte romansk.
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275. Vad gäller en relikgömma i mensa i högaltaret i Kävlinge kyrka 
är den med sin storlek (18 × 15 cm) och sitt djup (12 cm) atypisk, 
vilket, liksom en rad andra omständigheter, talar för att denna inte 
är ursprunglig (se Appendix I).
276. Cirkulärt uthuggna relikgömmor i altarskivor har inberättats 
från kyrkorna i Ovtrup och Sennels (?) på Jylland (DK, XII, s. 822, 
323), Hejnum (?) på Gotland (SvK vol. 42 s. 174), Kil i Närke 
(SvK vol. 63 s. 296) och i Västra Skrukeby i Östergötland (Mandel-
grenska samlingen, Serie 5, Linköpings stift, LUF), i Hamre (NK, 
Hordaland fylke, bd 3, s. 129). I Varnæs kyrka på Jylland finns en 
relikgömma som är ovalt formad (DK, XXII, s. 1896). En altarskiva 
som möjligen härrör från Dybbøl kyrka på Jylland har i mitten en 
cirkulär relikgömma, oklart är om den har fals för täckskiva (DK, 
XXIII, s. 585).

277. I Sveriges Kyrkor finns kortfattade uppgifter om relikggömmor-
nas storlek från ett antal kyrkor på Gotland (höjd × bredd × djup 
i cm): Alskog 11 × 13 × 35; Alva 15 × 17 × 25,5; Barlingbo 7–11 
hög × 27; Bro 1 kubikdecimeter stor, Burs 11 × 12 × 40; Ekeby 
17 × 12–13 × 34, Endre 12–13 × 18–20; Etelhem 10 × 10 × 7,5; 
Garde 13 × 13 × 44; Gerum 28 × 17 × 42; Grötlingbo 12 × 11; 
Martebo 9 × 9 × 25; Norrlanda 18 × 14; Närs 18 × 7 × 22; Rone 
15 × 15; Slite 21 × 11. 

kvadratiska urtagningar för täckskivan, bland annat 
i altaren i kyrkorna Mölleberga, Norrvidinge, S:ta 
Maria kyrka i Vä och S:t Olof på Österlen (figur 6). 
Det finns inga exempel på runda eller oregelbundet 
formade avfasningar för täckskivor. Falsen är ibland 
endast 1–2 cm djup, men ofta avsevärt bredare. Att 
det finns korrelation mellan storleken på urtagning-
arna för täckskivorna och på relikgömmorna kan te sig 
självklart; större relikgömmor kräver större täckskivor. 
Mer intressant är att det finns exempel på stora dis-
krepanser. En ca 7 cm lång relikgömma i ett altare i 
Lunds domkyrka har haft hela 30 cm lång täckskiva, 
omotiverat stor för att täcka relikgömman. 

I Lunds stift finns bara enstaka kända eller beva-
rade relikgömmor i stipes. Mycket tyder på att de 
generellt sett varit större än relikgömmorna i mensa. 
I Nymö kyrka mäter relikgömman i stipes 18 × 16,5 
cm i höjd och bredd och är 33 cm djup. Stipes i S:ta 
Maria kyrka i Åhus är riven, men äldre fotografier 
visar en relikgömma i stipes som har en ca 20 × 20 
cm stor öppning. På Gotland, där det största antalet 
av denna typ av relikgömmor är kända, är de i regel 
mellan 10–20 cm breda och höga. Utrymmena in mot 
altarets mitt kan vara mellan 25 och 40 cm långa.277 
Det finns inga uppgifter om att mynningen till en 
relikgömma i stipes ha haft en fals för täckskivan. Den 
kanske mest påfallande skillnaden mot relikgömmor i 
mensa är att många relikgömmor i stipes har kunnat 
rymma relativt höga föremål. 

Särskild försegling med metallklamrar
Relikgömmorna har förseglats med en täckskiva (för 
mensa) eller en sten i en annan form, ofta kub eller 
rätblock (för stipes). En särskild detalj kan noteras 
på en del relikgömmor i mensa, nämligen en särskild 
”säkring” eller försegling av förslutningen i form av 
metallklamrar. I de flesta fall bör förseglingen ha för-
beretts redan vid tillhuggningen av stenmaterialet till 

djupa; endast två är djupare än 5 cm.275 Endast för-
hållandevis platta föremål har alltså kunnat rymmas i 
detta slags relikgömmor. Det finns en svag korrelation 
mellan relikgömmans storlek och antalet reliker eller 
storleken på de relikkapslar som placerats där (Figur 
6). Den största relikgömman finns i altarskivan på 
huvudaltaret i Lunds domkyrkas krypta, vilket torde 
kunna kopplas till det stora antalet reliker som lades 
ner i just detta altare år 1123. Det förefaller mindre 
sannolikt att sådana överväganden avgjorde storleken 
på de flesta relikgömmor, men minimimått bör ha 
funnits (jfr nedan i detta avsnitt och i avsnittet om 
”Relikbehållarna”). 

Endast en avvikande form på relikgömman har 
registrerats i stiftet: en altarskiva i Lövestads kyrka 
har en tydligt rund relikgömma.276 Med tanke på att 
cirkeln kan tolkas som en bild av världen, kosmos och 
det eviga, kan det förvåna att denna form inte var van-
ligare. Fastlåsningen vid fyrhörningar kan naturligtvis 
ses som en formparallell till själva altarets form, men 
även praktiska och liturgiska skäl kan ha spelat roll. 
Under den romersk-germanska kyrkoinvigningsritua-
len skulle biskopen smörja de fyra hörnen i confessio 
med krisma i form av ett kors (PRG XL, 55). Efter-
som relikgömmorna många gånger var bara några 
centimeter stora, måste det ibland ha tett sig något 
”krystat” att smörja deras hörn. Det var enklare att 
smörja hörnen i falsen som täckskivan skulle vila på. 
Det skulle förklara hur man gjorde till exempel vid 
invigning av altaret i Lövestad där relikgömman inte 
har några hörn alls.

Avfasningen för täckskivan var vanligen rektang-
ulär och orienteringen var densamma som altarski-
vans, dvs. nord–sydlig. Några exempel finns på helt 
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278. Braun omtalar metallklamrar över relikgömman i följande 
kyrkor: ett altare (i mensa) i Schwabstetten bei Lobsing, högaltaret 
(mensa) i Hildesheimer Dom, två altaren (i mensae) i Petersberg i 
Fulda, högaltaret i domkyrkan i Milano, altaret i S:t Peters grav i Rom, 
två sidoaltaren i Wimpfen im Tal, ett altare i omgången i Freiburger 
Münster im Breisgau, ett altare i kryptan i domkyrkan i Gurk, högal-
taret i S:ta Magdalena i Weitensfeld, ett altare (i mensa) i korsgången 
i Regensburger Dom (1924, I, s. 150, 595, 604). Brauns hänvisningar 
är otydliga vad gäller relikgömmornas placering i altarna. Det står 
klart att klamrar fästs över relikgömmor i flera altares ovansidor, men 
mer oklart är om de även förekommit över relikgömmor i stipes.
279. Braun 1924, I, s. 595. Klamrarnas treklöverformade avslut-
ningar ligger till grund för dateringen.
280. Jens Vellev tolkar hålen vid relikgömman i Tranderups kyrka 
som rester av en läspulpet (1976 s. 48, 52). I Holbøl kyrka uppges 
fyra runda hål sitta i hörnen av relikgömman. Det är oklart om där-
med menas den egentliga relikgömman eller falsen för täckplattan 
(DK, XXII, s. 2014f ).

281. Klammerförsegling saknas på högaltaret i S:t Olofs kyrka, 
som bör vara från 1400-talets första hälft; på högaltaret i Ramsåsa 
kyrka, troligen från sen romansk tid; och på en altarskiva i Dalby 
klosterkyrka. Vad gäller den senare altarskivan är det de fint utar-
betade konsekrationskorsen som tyder på en period som ligger 
efter 1100-talet (se avsnitt om Konsekrationskorsen i detta kapitel).
282. En ×-formad applicering av järnbanden skulle vara en påmin-
nelse om Kristus (där X är första grekiska bokstaven i namnet) men 
också påminna om specifika moment i det romersk-germanska 
invigningsformuläret såsom korsteckningen med krisma av tabu-
lan (PRG XL 139, 141) eller alfabetsriten, där biskopen med sin 
stav skriver det latinska och grekiska alfabetet i form av ett X över 
kyrkorummets golv (PRG XL, 25, 26).
283. Enligt Braun finns olika varianter på hur klamrarna har lagts 
över relikgömman i altaret: i ett av exemplen i Petersberg i Fulda 
och i högaltaret i domkyrkan i Milano har två klamrar fästs i varje 
sida; i Peterskyrkan i Rom (sidoaltaret i S:t Peters gravkrypta/con-
fessio, har de korsats över relikgömman, i Freiburger Münster im 
Breisgau har en enkel klammer lagts rakt över relikgömman; i S:ta 
Magdalena i Weitensfeld och ett av altarna i Petersberg i Fulda har 
lagts en klammer över varje hörn, en variant av denna lösning finns 
även i Hildesheimer Dom (1924, I, s. 595, 604).

De finns nämligen på ett sidoaltare i tornet i S:ta 
Maria kyrka i Vä och på minst en altarskiva i Lunds 
domkyrka. Mer oklart är när bruket upphörde, men 
inga mensae vilka är från eller troligen ska dateras till 
hög- eller senmedeltiden har metallklamrar.281 

Med ett eller ett par undantag finns det fyra hål att 
fästa metallklamrarna med. I dem finns det ibland 
rester av bly och järn, men i de flesta fall går inte att 
uppfatta några påtagliga materialrester. Vanligen är 
hålen placerade 2–3 cm från relikgömman, men i 
en altarskiva från Lunds domkyrka är de placerade i 
hörnen till urtagningen för täckskivan. Hur metalltrå-
darna har lagts över täckskivan är oklart, men i några 
fall finns det kvar så mycket bly och järn i fästpunk-
terna att det går att göra en bedömning. Järntrådarna 
över relikgömmorna på altarna i Lövestad och Västra 
Hoby har varit något tillplattade och tycks ha haft en 
parallell orientering i förhållande till mensas sidor. En 
sådan placering har den fördelen att täckskivans cent-
rala parti inte påverkas utan man kan ställa kalken 
där under mässfirande. Metallklamrarna kan också 
sitta i kors över täckskivan, vilket bildar ett Andreas-
kors och en slående symbolisk anblick. Ett sådant 
exempel finns enligt Braun i ett sidoaltare i S:t Petrus 
gravkrypta i Peterskyrkan i Rom,282 men i Lunds stift 
finns inga otvetydiga exempel.283 Ett altare i tornet i 
S:ta Maria kyrka i Vä har endast två hål på var sida 
om relik gömmans mitt, vilket betyder att klammern 

mensa vilket betyder att den är intimt förknippad med 
relikgömmornas utformning. 

Principen för förseglingen var att hål höggs på var 
sida om urtagningen för täckskivan i mensa. När 
relikerna hade lagts i relikgömman och täckskivan 
satts på plats lades trådar eller band av metall över den, 
vilka sedan göts fast med bly i de förberedda hålen på 
var sida om relikgömman. Täckskivan kunde sedan 
inte avlägsnas utan att förseglingen bröts.

Utbredningen av detta slags försegling med klamrar är 
något oklar. I Tyskland och Italien finns det enligt Braun 
flera exempel på klamrar i järn och brons och förseglade 
relikgömmor både i mensa och i stipes. De äldsta klam-
rarna (om de inte är sekundära) finns på två altarskivor 
i Petersburg i Fulda daterade till 800-talet.278 Ett sent 
exempel på klamrar över relikgömman finns i högalta-
ret i domkyrkan i Hildesheim, vilket Braun bedömer 
vara från senmedeltiden.279 I Norden, utanför Skåne, 
är metallförseglingar av relikgömmor mycket ovanliga. 
Exempel därpå finns i Tranderups kyrka på Ærø i Odense 
stift i och sannolikt i Holbøl kyrka på Jylland.280

I Lunds stift finns uppgifter om försegling med 
klamrar av 14 relikgömmor (figur 4). Det kan finnas 
fler, i några fall är nämligen relikgömmorna fyllda 
med cement och fästena för förseglingen kan ibland 
sitta nere i hörnen till urtagningen för täckskivan. De 
klammerförseglade relikgömmorna i Lunds stift finns 
endast i södra och mellersta Skåne; som nordligast i 
Brönnestads kyrka i södra delen av Västra Göinge 
härad. Med all sannolikhet introducerades metallför-
slutningar redan under första hälften av 1100-talet. 
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Figur 7. Förekomst av och placeringen av relikgömma i altaren i olika delar av Norden. Vad beträffar Gotland har symbolerna gjorts mindre 
och relikgömma i stipes har ej noterats eftersom de i stort sett alltid återfinns i altaren med mensa utan relikgömmor. Uppgifter från DK, SvK, 
NK, andra kortare kyrkobeskrivningar, egna observationer och Appendix I i denna bok.
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284. Braun 1924, I, s. 604.
285. … sigillum altaris non per alium set per episcopum suum 
dissoluatur” (DD I:4 nr 65).
286. Enligt Braun (1924, I, s. 600): ”Cum autem clausae fuerint 
reliquiae... accipiat episcopus bitumen et reponat super loculum 
sepulchri et septies figat ibi sigillum proprianuli”, alltså ungefär ”När 
relikerna har blivit nedlagda … tar biskopen jordbeck, lägger det över 
relikgömman och fäster där sju gånger sigillet från sin egen ring”. 
287. Sigillum som beteckning på själva förslutningsstenen finns i 
en text av påven Alexander III (1159–1181), som senare medtagits 
i en dekretalsamling från Gregorius IX:s tid (1227–1241). Enligt 
Braun finns viss sannolikhet för att begreppet har använts med 
samma betydelse av Honorius under 1100-talets första fjärdedel. 
Begreppet sigillum förekommer emellertid enligt Braun sällan i 
pontifikalerna och då först från 1300-talet (Braun 1924, I, s. 600).
288. Braun 1924, I, s. 600. Braun refererar till ett ställe i Honorius 

Gemma Animae där det heter att ”Reliquiae in altari sigillantur, quia 
animae in coelestibus collocantur” (PL 172, Lib. I, Cap. CLXVI). 
Det sista i meningen har inte återgivits korrekt av Braun som citerar 
”… eorum in coelo collocantur”. 
289. I en fotnot refererar Braun till ett pontifikale i Vatikanen från 
början av 1300-talet i vilket det heter, efter placeringen av täckplattan: 
”lineat eamdem tabulam cum calce… et postquam linita fuit et sigillata 
plumbo faciat crucem desuper de chrismate” (Braun 1924, I, s. 600 
not 4; jfr PRG XL avsnitt 141), alltså att ett ”han må bestruka tabula 
med kalk … och sedan den blivit bestruken och förseglad med bly må 
han göra ett korstecken däröver med krisma”. Liknande föreskrift om 
applicerandet av ett blysigill, meddelar Braun, finns i ett pontifikale 
från Monreale som dateras till 1300-talet (Braun 1924, I, s. 604).
290. Biläggande av sigillavtryck eller sigill i altaret är känt sedan 
800-talet till åtminstone 1400-talet. Många exempel finns från tyskt 
område, se Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters (Serie 1: M. Glad-
bach s. 11ff; Sankt Gereon s. 20; Serie 2: Boppard s. 3); Braun 1924, 
I, s. 605; Honselmann 1962 s. 160 med not 4; Friske 2001 s. 129; 
Stevens 2003 s. 72. Otvetydiga exempel på detta skick saknas från 
nordiskt område. Fyra biskopssigill från perioden 1236–45 har påträf-
fats tillsammans i Halltorps kyrka, men fyndet har förklarats på annat 
sätt (SHM 26330:90–93; Anglert 2001 s. 502f). Saxo berättar i Gesta 
Danorum hur kung Erik Ejegod under sin pilgrimsfärd i Konstantino-
pel fick ett ossiarium med reliker i gåva av kejsaren Alexios I, som, 
efter att ha försetts med kejsarens sigill, skickades hem till biskopen 
i Roskilde (Saxonis Gesta Danorum, bok 12, kapitel 7, avsnitt 4).

att någon form av försegling av bly skulle placeras på 
relikgömman.289 Så vitt bekant finns det inga sigill 
bevarade som har suttit utanpå relikgömmor, men 
det är välbelagt att biskopliga sigill eller sigillavtryck 
placerades i vissa relikgömmor.290

Den kanske mest plausibla bakgrunden till begrep-
pet ”sigillum”, som Braun märkligt nog inte tar upp, 
står att finna i den mest auktoritativa källan: Nya 
Testamentet. I Uppenbarelseboken berättas om de 
sju inseglen vars brytande förebådar världens under-
gång. När Lammet brutit det ”femte inseglet” (quin-
tum sigillum) ser Johannes ”under altaret själarna av 
dem som blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnes-
börd” (6:9). Begreppet ”sigillum” kan förslagsvis ha 
tagits från denna välkända vers och i en mer konkret 
mening överförts till de jordiska altarna med deras 
förslutningsstenar, metallklamrar och blysigill.

Placeringen av relikgömmorna – en jämförande 
utblick mot andra delar av Europa
För att pröva bärkraften i materialet, argumentationen 
och resultaten när det gäller altarna i Lunds stift och 
mer specifikt relikgömmorna, deras förekomst och 
placering, vill jag vidga det geografiska perspektivet 
något till det övriga Norden (figur 7). 

måste lagts rakt över täckskivans mitt. Förmodligen 
ska detta undantag ses mot bakgrund av att relik-
gömman är mycket liten (5 × 5 cm).

Vilken betydelse som ska tillmätas detta slag av sär-
skilda förseglingar av relikgömmorna är något oklart. 
Braun förefaller mena att deras främsta funktion var att 
ge ytterligare stadga till förslutningsstenarna.284Möjligen 
är det inte hela förklaringen. Det är också tänkbart att 
klamrarna i sig betraktades som en form av biskopliga 
sigill eller till och med att sigill fästes vid dem. I samband 
med klamrarna diskuterar Braun betydelsen av sigillum. 
Frågan är inte minst intressant ur den synpunkten att 
i ärkebiskop Anders Sunesens statuter tillkomna under 
perioden 1202–1223 fastslås att ”altarets sigill icke må 
lösas av någon annan än biskopen”.285 De äldsta beläg-
gen för begreppet ”sigillum” i samband med altaren 
finns i ett pontifikale från Narbonne och ett ceremoniale 
från Vich, båda från 1000-talet. I dem omtalas hur det 
biskopliga sigillet skulle placeras på relikgömmans för-
slutningssten.286 Enligt Braun är det emellertid mindre 
troligt att begreppet ska förklaras av att biskopen satte 
sitt sigill på förslutningsstenen; de två exemplen från 
1000-talet betraktar han som unika. Istället anser han att 
ursprunget till begreppet ska sökas i att förslutningsstenen 
i sin helhet betraktades som ett biskopligt ”sigill” och så 
länge den var orubbad var den ett intyg på att relikerna 
fanns i altaret.287 Från 1100-talet används nämligen ordet 
sigillum i flera källor också om själva förslutningsstenen. 
Braun refererar vidare till att Honorius Augustodunensis 
(† 1154) kallar själva akten med deponeringen av reli-
ker ”sigillare”, men det förefaller tveksamt om Braun på 
denna punkt har gjort rätt tolkning.288

Enstaka pontifikalen från 1300-talet föreskriver 
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291. Uppgifter om de gotländska altarna och kyrkorna är hämtade 
ur Sveriges Kyrkor och Stolt 2001.
292. Enligt Bengt Stolt saknas relikgömma i stipes i de norra sido-
altarna i Martebo, Norrlanda, Sundre och Träkumla (Stolt 2001 
s. 56f ). Relikgömma i stipes finns i de södra sidoaltarna i Bro och 
Väte och det norra sidoaltaret i Bro.

293. Gotländska kyrkor och altaren med relikgömmor på altar-
skivorna (uppgifter efter Sveriges Kyrkor): Akebäck (daterad till 
1100-talets senare hälft); Anga (absidkyrka från tidigt 1200-tal); 
Atlingbo (grunder till äldre stenkyrka påträffade); Bro, (kyrka från 
1100-talet har funnits); Burs (kyrka från 1200-talet, inga uppgifter 
om äldre kyrka?); Buttle (äldsta delarna av kyrkan från 1100-talet); 
Hamra (kyrka äldre än nuvarande?); Fole (grundmurar efter äldre 
kyrka påträffade); Hejnum (spår finns av äldre kyrka från 1100-
talet); Lau (inga uppgifter om äldre kyrka? Dopfunt av ”Sighraf”, 
Lye (kyrkans långhus daterat till 1100-talet); Martebo (romanskt 
torn från äldre kyrka); Sjonhem (grundrester påträffade av äldre 
kyrka); Tofta (grundrester av kyrka från 1100-talet); Vallstena (äldre 
absidkyrka påträffad); Vamlingbo (gravar, äldre torn från 1100-talet); 
Väte (äldre kyrka från 1100-talet har funnits).

tivt. En ledtråd till fördelningen kan vara altarskivornas 
profilering. De lösa altarskivorna med relikgömmor i 
kyrkorna i Lau, Hejnum och Vallstena är profilerade på 
tre sidor, som högaltarskivorna vanligen är, vilket tyder 
på att de tidigare har ingått i fristående altaren. Kan 
det vara så att en betydande del av sidoaltarskivorna 
med relikgömmor ursprungligen tillhörde högaltaren?

De gotländska altarna antas generellt vara samtida 
med eller något senare än den del av kyrkan där de 
uppförts, vilket innebär att en klar majoritet av de got-
ländska altarna ska dateras till 1200- och 1300-talet. 
Med tanke på att det vid ett stort antal gotländska 
kyrkor finns tydliga och påfallande många spår och 
rester (byggnadsdelar, grundmurar, reliefstenar och 
inventarier) kvar av äldre stenkyrkor som uppfördes 
under 1100-talet är det problematiskt att utgå från att 
samtliga element i altarna generellt sett är samtida. Hur 
altarna i dessa äldre och mindre kyrkor såg ut eller om 
delar av dem kan ha återanvänts har inte diskuterats, 
förmodligen på grund av att altarskivorna i sig, ur 
konstnärlig synvinkel, vanligen är anonyma produkter. 
Rimligen var högaltarna i den äldsta generationen 
av gotländska stenkyrkor från 1100-talet mindre än 
under 1200- och 1300-talet, men altarskivorna på 
1100-talets altaren kan ha gått att använda på senare 
sidoaltaren. De gotländska altarskivorna med relik-
gömma kan alltså tolkas som till största delen spolier 
från äldre romanska kyrkor. Ett undantag kan vara 
absidkyrkan i Akebäck, där en datering till 1100-talet 
föreslagits, och där högaltarets stenskiva, som i Sveri-
ges Kyrkor beskrivs som ”nödtorftigt tillhuggen”, kan 
tillhöra den äldsta stenkyrkan.293 Ännu en indikation i 
denna riktning är att högaltaret i Hejnums kyrka och 
södra sidoaltaret i Väte kyrka har relik gömma inte bara 
i mensae utan också i stipes. Ett skäl til det kan vara 

Uppmärksamheten ska först vändas mot Got-
land och dess omkring 100 kyrkor som i mycket hög 
utsträckning har bevarats sedan medeltiden.291 Det 
finns omkring 50 helt eller delvis bevarade högalta-
ren och 60 bevarade sidoaltaren varav 40 i långhusens 
sydöstra hörn och knappt 20 i deras nordöstra hörn. 
Bengt Stolt har i flera sammanhang diskuterat de got-
ländska altarna och även förekomsten och placeringen 
av relikgömmorna. Enligt Bengt Stolts studier har 
nästan samtliga gotländska högaltaren relikgömma i 
stipes. Vad beträffar sidoaltaren är förhållandet inte 
lika entydigt. Enligt Stolt syns inga spår av relikgömma 
i stipes på minst fyra sidoaltaren.292 Bakgrunden till 
variationen i placeringen av relikgömman utvecklas 
emellertid inte närmare. 

Vanligtvis är relikgömman på de gotländska altarna 
placerad i stipes övre del, strax under altarskivan (figur 
7). Relikgömma i mensa förekommer, men mer säl-
lan. På högaltaren förekommer relikgömma i mensa 
endast i kyrkorna i Akebäck och Hejnum. Det är 
däremot relativt sett vanligare att finna relikgömma 
i mensae på sidoaltaren, såsom i långhusens sydöstra 
hörn i kyrkorna i: Atlingbo, Bro, Hamra, Sjonhem, 
Tofta, Vamlingbo och Väte. Lösa altarskivor med 
relikgömmor finns i kyrkorna i: Anga, Burs, Buttle, 
Fole, Hejnum, Martebo (södra sidoaltaret?), Lau, Lye 
(sidoaltare norr?) och Vallstena. Altarskivan i Martebo 
kyrka kan antas ha tillhört ett nu försvunnet sidoaltare 
i söder och altarskivan i Lye kyrka ett sidoaltare i norr 
(i båda fallen kan högaltaren och sidoaltaren med pla-
cering i norr/söder uteslutas eftersom de är bevarade). 
Det är anmärkningsvärt att endast två av arton kända 
altarskivor med relikgömma återfinns i högaltaren. Av 
de övriga återfinns sju i sidoaltaren placerade i söder 
och ytterligare två har med stor sannolikhet tillhört 
sidoaltaren, ett i norr och ett i söder. Någon förkla-
ring till denna märkliga fördelning av relikgömmor 
har veterligen inte presenterats. 

Någon mer omfattande undersökning av de gotländ-
ska kyrkorna ryms inte inom den här avhandingens 
ram, så följande resonemang får betraktas som tenta-
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294. Om altarna och altarskivorna, se: Haderslev (DK, XX, s. 
128); Halk (ibid. s. 454); Hammelev (ibid. s. 617f ); Snedsted 
kyrka (DK, XII, s. 425); Sundby kyrka (ibid., s. 977f ). Tamdrup 
(DK, XVI, s. 5112).

295. Altaret i Øksendrup kyrka förefaller att vara av en ovanlig kon-
struktion. Enligt uppteckningar från 1934 fanns en liten nisch på 
stipes framsida, ganska nära golvet, men relikerna påträffades inne 
i altaret, 36 cm under ovansidan (Vellev 1976 s. 50f ).
296. DK, II, s. 435f med bild, s. 1128f, s. 1398.
297. Nicolaysen 1890 s. 142.
298. I Trondenes kyrka är två sidoaltaren i korets östra hörn beva-
rade som båda har små nischer i framsidan, av allt att döma relik-
gömmor. Dendrodateringar tyder på att koret uppfördes i slutet av 
1300-talet (Liepe 2001 s. 38f; se foto i Kroesen 2010 s. 128). Högal-
taret i Kvinnherad har en 12 x 12 stor och 35 cm djup relikgömma 
i västra sidan (NK, Hordaland fylke, bd 2, s. 157f ). 

svart kalksten, hade enligt en anteckning år 1893 en 
öppning ”foroven i bordet med åbning mod vest”, av 
allt att döma en öppen relikgömma. I Søllerøds kyrkas 
sengotiska östförlängning finns ett högaltare murat 
av tegel mot östväggen. Mitt på framsidan, i det näst 
översta skiftet i stipes, finns enligt Danmarks Kirker 
ett ”bomhul”, vilket skulle svara till andra bomhål 
som finns i väggen. Med tanke på placeringen är det 
dock troligen inte alls ett bomhål utan en relikgömma. 
Denna tolkning av altaret i Søllerød kan indikera att 
det finns fler altaren i Danmark där relikgömma i 
stipes inte har uppmärksammats eller dokumente-
rats . Endast enstaka sidoaltaren är helt bevarade. I 
Tjæreby kyrka på Själland finns ett sidoaltare i sten i 
långhusets nordöstra hörn. Visserligen är det putsat, 
men enligt Danmarks Kirker finns det förmodligen 
ingen relikgömma i dess ovansida.296

Förhållandena med relikgömmor i altaren i Norge 
är oklara. Kyrkoverket Norges Kirker förefaller vara 
inkonsekvent och kortfattat vad gäller uppgifter om 
altaren. Nicolay Nicolaysen hävdade att relikgömmor 
i norska altaren endast förekom i altarskivan.297 Det 
är möjligt att detta har varit det vanligaste, men det 
finns flera exempel på relikgömmor i stipes.298

Avslutande diskussion
I tidigare nordisk forskning har placeringen av relik-
gömman i altaren inte diskuterats. Hur olika kon-
struktioner fördelat sig, kronologiskt och geografiskt, 
har varit oklart. Joseph Brauns uppfattning i frågan är 
dunkel och motsägelsefull. Han tycks mena å ena sidan 
att placering i stipes var vanlig redan före omkring år 
1000 och blev ännu vanligare från 1200-talet, å andra 
sidan att placering i mensa blev alltmer populär med 
början på 1000-talet och var förhärskande efter refor-

att på 1200-talet blev relikgömma i stipes föreskrivet 
eller etablerat som norm, och även om det redan fanns 
relikgömma i en äldre altarskiva som återanvändes har 
en ny gjorts i stipes. 

Vänder vi blicken västerut mot Jylland är förhållan-
dena vad gäller relikgömmans placering rakt motsatta 
de på Gotland. I jämförelse med Lunds stift är kyrkor-
nas medeltida högaltaren bättre bevarade. En möjlig 
förklaring är att altarskivorna oftare utgjorts av en hel 
sten (vanligen granit), som även i de efterreformatoriska 
kyrkorummen och efter eventuella flyttningar av altaren 
kan ha betraktats som välfungerande och hedersamma. 
De publicerade delarna av Danmarks Kirker ger ett tyd-
ligt intryck av att altarnas relikgömmor normalt sett är 
placerade i mensa. Några undantag från detta mönster 
är högaltaret i Tamdrups kyrka för vilket föreslagits en 
datering till ca 1500–1520; en liten nisch i stipes västra 
sida strax under dess ovansida är med all sannolikhet en 
relikgömma. Högaltarskivorna i kyrkorna i Haderslev, 
Halk och Hammelev på södra Jylland är av kalksten, 
förmodligen från Gotland, och saknar relikgömmor. 
I kyrkan i Halk finns i stipes ett litet schakt i framsi-
dan som leder in till ett närmast T-format utrymme, 
sannolikt en relikgömma. Förmodligen har även de 
två andra kyrkornas altaren haft relikgömmor i stipes. 
Sidoaltaren är betydligt sämre bevarade än högaltaren 
och det finns få uppgifter om relikgömmor i dem. I 
Snedsteds kyrka finns en lös altarskiva med relik gömma 
som kan ha tillhört ett sidoaltare. I Sundby kyrka finns 
en altarskiva som är profilerad på tre sidor men saknar 
relikgömma. Trots profileringen får det antas att den 
härrör från ett sidoaltare; en annan altarskiva ligger 
nämligen på högaltaret294 

I det nuvarande Danmarks östra delar, kanske i 
synnerhet på Själland, förefaller de medeltida altarna 
att vara sämre bevarade än på Jylland. Men uppgif-
terna i Danmarks Kirker pekar entydigt på att relik-
gömma i mensa var den dominerande placeringen även 
där. Det finns ett fåtal exempel på altaren med relik-
gömma i stipes, såsom högaltaret i Øksendrup kyrka 
på Fyn.295 Högaltaret i Søborgs romanska tegelkyrka 
på Själland, murat av tegel och med en altarskiva av 
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299. Braun 1924, I, s. 594.

heten att placera större behållare i altaret förefaller ha 
utnyttjas (se avsnittet ”Relikbehållare”). 

Olika stift och regioner skiljer sig åt, inte bara 
avseende frekvensen av olika typer av placeringar av 
relikgömman, utan också avseende andra detaljer som 
hör till gömman. Karakteristiskt för Skånes mellersta 
och södra delar är att många relikgömmor i mensa har 
varit förseglade med järnklamrar över gömmans täck-
skiva. Med undantag för ett par exempel i nuvarande 
Danmark är denna extra försegling okänd i Norden. 
En annan egenhet, nämligen avsaknaden av fals för 
täckskivan, har noterats på flera relikgömmor längs 
den skandinaviska halvöns västra sida, från södra Hal-
land till södra Norge.

Frågan om det funnits eller finns altaren utan relik-
gömmor och reliker och som således inte invigts i full 
enlighet med det romersk-germanska invigningsformu-
läret är svår att besvara. Med tanke på att det, i varje 
fall på Island och i England funnits kyrkor och altaren 
som inte fått full vigning av en biskop, kan likartade 
förhållanden även ha varit aktuella i Norden. Altaren 
kan således, ur den aspekten, ha varit mer eller mindre 
heliga. I Lunds stift och även i andra områden finns ett 
mindre antal altaren, oftast sidoaltaren, som saknar yttre 
tecken på att de har en relikgömma. Utan att riva dem 
går det inte att utesluta att de innehåller reliker, men om 
man antar att det finns likheter mellan hur högaltaren 
och sidoaltaren konstruerades i samma historiska och 
geografiska kontext verkar det sannolikt att det faktiskt 
finns och har funnits altaren, framförallt sidoaltaren, 
utan relikgömma och reliker. Det kan tänkas att dessa 
altaren fick en slags ofullständig konsekration men kan-
ske är det mer troligt att de betraktades som kvasi-al-
taren, egentligen endast som bord på vilka man kunde 
placera ett portabelt altare när man skulle fira mässa. 

Tabulae

Inledning
Enligt kyrkoinvigningsritualen (PRG XL) ska biskopen, 
efter att ha renat altaret och kyrkan med vatten, smort 
hela altaret med olja och korstecknat tolv ställen i 
kyrkan, återvända till altaret där han under bön och 
sång smörjer och välsignar tabulan på altaret (tabu-
lam super altare). På två ställen nämns att denna sten 
ska vara metallisk eller polerad. Det är sedan tidigare 

mationen. Det förefaller som om han uttalade sig uti-
från ett ganska litet och ur en kronologisk synvinkel 
osäkert material. Möjligen hade Braun en förföreställ-
ning om en typologisk utveckling som drevs framåt 
av funktionsaspekter. Enligt Braun är relikgömma i 
mensa mest praktisk vid invigningen av altaret. Det 
som talade emot denna konstruktion var enligt Braun 
att altaret blev mindre likt en grav och förlorade den 
symbolik som vilar på skrifterna, tidigast företrädd i 
Johannes uppenbarelse 6:9 om ”martyrerna som vilar 
under altaret”. Det var denna symbolik som enligt 
Braun gjorde att relik gömma i mensa slog igenom 
först efter reformationen.299 

Den närmare granskningen av förhållandena i 
Lunds stift och jämförelserna med delar av övriga 
Norden har visat att placeringen av relikgömman 
är avhängig både kronologi och geografi och att 
Brauns generella slutsatser och diskussion i denna 
fråga måste ifrågasättas. Det står helt klart att det finns 
en geografisk fördelning av relikgömmans placering i 
helt eller delvis bevarade altaren: relikgömma i mensa 
är vanligare i västra delen av Norden, kanske med 
tyngdpunkt i det nuvarande Danmark, medan relik-
gömma i stipes är vanligare på Gotland samt, som 
det förefaller, på Öland och överhuvudtaget i östra 
delen av Norden (framförallt Svealand, Norrland och 
Finland). Även inom Lunds stift kan det ha funnits 
geografiska skillnader. I Blekinge saknas belägg för 
relikgömmor i altarskivor, däremot finns det flera 
altarskivor utan relikgömma, vilket kan indikera att 
relikerna var placerade i stipes.

Troligen har de olika placeringarna av relikgömman 
även en kronologisk dimension. I Norden är det svårt 
att påvisa relikgömmor i stipes före omkring 1200. För-
hållandena på Gotland är i detta sammanhang av stor 
vikt. Enligt den här framförda tolkningen av utveck-
lingen på ön har det före omkring 1200 varit vanligt 
med relikgömma i mensa, därefter blev relikgömma 
i stipes helt dominerande. Gotlands viktiga roll som 
exportör av sten och stenprodukter före och särskilt 
efter 1200 kan ha bidragit till att denna konstruktion 
också vann insteg i andra geografiska områden.

Generellt sett är relikgömmorna i stipes betydligt 
större än de i mensa. Det var troligen inte ett huvud-
skäl till att denna konstruktion valdes, men möjlig-
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300. Begreppet tabula används flera gånger i ordningen för kyrkoin-
vigning i PRG XL. I sentida litteratur om altaren används begrep-
pet vanligen om den lilla täckskivan över relikgömman. Ordet har 
med denna betydelse också använts i kyrkoinvigningsformuläret i 

PRG XL. I ett sammanhang uppstår dock en tvekan om tabula har 
denna betydelse eller om ordet också använts för att beteckna altarets 
mensa. I stycke 65–70 omtalas hur biskopen smörjer tabula med 
olja under sjungande av en prefation och sedan välsignar (Benedictio 
tabulae) det med böner. I litteraturen finns olika översättningar av 
vad som här avses med tabula. Per Ström översätter tabula i detta 
sammanhang med ”altarskiva” och ”bord” (1997 s. 49). Brian Repsher 
översätter ordet med ”tablet” vilket han förklarar är den som täcker 
relikgömman (”cover the confessio”) (1998 s. 54f ). Inte någon av 
översättarna har tagit upp just detta ställe som ett särskilt problem. 
Till saken hör att i senare källor och pontifikalen finns exempel 
på att ordet tabula även används för altarets mensa eller altarskiva 
(jfr Pontificale G. Durandi: tabulam altaris (Liber II, 2, 67), mense 
seu tabule (ibid., 3, 67); Durandus Rationale divinorum officiorum 
(lat.), I, VI: 34). Sammanhanget bör dock ge understöd till någon 
av tolkningarna. De närmast föregående handlingar som beskrivs 
består i reningsrit där altaret korstecknas fem gånger med vatten 
varefter även kyrkan renas (42–48). Biskopen går sedan åter till alta-
ret som igen korstecknas, men denna gången med olja (52). Hela 
altaret smörjs därefter med olja (53). Under en annan sång smörjs 
altaret ännu en gång (54). Därefter korstecknas altaret fem gånger 
med krisma (55). Efter att tolv ställen i kyrkan korstecknats med 
krisma återvänder biskopen till altaret varpå följer sång och böner 
till altarets konsekration vilket avslutas med en antifon Confirma 
hoc...(”Stadfäst detta...” (64). Det är nu som biskopen låter smörja 
tabula med olja och välsigna denna under bön (65–70). Det som 
talar för att tabula ska översättas med täckskiva över reliker är att 
föregående handlingar har bildat en väl komponerad dramaturgi 
som avslutas med korsteckningen med krisma, böner och sång. 
Det är märkligt om altarskivan återigen ska smörjas med olja; hela 
altaret har ju smorts tidigare. En annan omständighet som talar för 
att tabula inte betyder altarskiva ger en kommentar till kyrkoin-
vigningsritualen Quid significent duodecim candelae (”Vilken bety-
delse har de tolv ljusen”), vilken visserligen dateras till 800-talet, 
men som Repsher har visat bör vara en kommentar till en kyrko-
invigningsritual som är mycket lik eller identisk med den i PRG 
XL. I den besvaras en frågan om varför altaret smorts tre gånger, två 
gånger med olja och en gång med krisma, vilket enligt samma källa 
bör ha skett före sjungandet av antifonen Ecce odor (58). Jämförs 
denna uppgift med PRG XL omtalas, före denna antifon, smör-
jandet av altaret två gånger med olja och sedan korsteckning med 
krisma. Där omtalas alltså inte någonstans smörjande med krisma. 
När krisma används sker det i samband med korsteckning. I den 
äldre PRG XXXIII ska däremot även altaret smörjas med krisma 
(Ström 1997 s. 49). De romersk-germanska pontifikaliena från Lund 
och Roskilde motsvarar inte helt de äldre versionerna av PRG XL. I 
dessa versioner korstecknas altaret tre gånger med olja och sedan en 
gång med krisma (Pontificale Lundense f. 51r–52r; Pontificale Roscil-
dense f. 44r–45v). Därefter följer smörjandet av tabula och direkt 
därpå den fortsatta ritualen med relikernas nedläggning i altaret. 
Sammanhanget står här klarare eftersom avsnittet om välsignandet 
av kyrkans utrustning, till skillnad från PRG XL, har brutits ut och 
bildar egna kapitel. Den engelska Pontificale Ecgberthi från 900-
talet har på flera punkter likhet med PRG. Däri omtalas att, efter 
deponeringen av reliker i relikgömman, ”Deinde ponatur tabula 
desuper, id est, mensa altaris, et lineatur calce...”, alltså ungefärli-
gen: ”placeras tabula däröver, det vill säga, på altarets mensa, och 
förslutes med kalk” (s. 46).

känt att täckskivan över relikerna i de fixerade altarna 
ofta är en slipad sten, men egentliga undersökningar 
av täckskivorna saknas. Det är således inte känt i vil-
ken mån verkligheten svarade mot invigningsritualens 
beskrivning. 

Tabula i portabla altaren är bättre undersökta. Beva-
rade portabla altaren varav de flesta är konstnärligt högt-
stående produkter, finns i Mellaneuropa och visar att 
”exotiska” bergarter ofta användes som tabula. I Norden 
finns endast få portabla altaren bevarade. Det är oklart 
exakt hur många eftersom det med några undantag 
endast är själva stenen som är bevarad, och då är det 
svårt att avgöra om den har suttit som tabula i ett fixerat 
eller portabelt altare. En tänkbar hypotes är att många 
stenar först satt i portabla altaren, sedan i fixerade. 

Under de senaste decennierna har jordfunnen exo-
tisk och slipad sten från vikingatid och medeltid upp-
märksammats i forskning om Nordeuropa och Brittiska 
öarna. Den förhärskande tolkningen i nordiska bidrag 
är att stenarna har suttit i portabla altaren. Men, vilket 
närmare kommer att redogöras för, bör andra tolknings-
möjligheter prövas. De svårigheter som ofta uppstår 
kring att definiera de slipade och exotiska stenarnas 
tidigare placeringar och funktion, som tabulae i fixerade 
eller portabla altaren eller för något annat syfte, gör att 
hela fenomenet förtjänar en mer integrerad diskussion. 
Jämförelser av stenar från olika funktionsområden eller 
fyndkontexter kan förhoppningsvis räta ut en del av 
frågetecknen och bidra till fler perspektiv och bättre 
tolkningar. I detta avsnitt kommer jag att diskutera 
stenar på först fixerade och sedan på portabla altaren 
och avslutningsvis kategorin ”jordfunnen” sten. I slu-
tet presenteras ett försök till samlad tolkning av vilka 
egenskaper ansågs åtråvärda för stenen i tabulae och 
sambanden med jordfunnen exotisk sten. 

Tabulae i fixerade altaren 
– kyrkoinvigningsritualer och föreskrifter
Det romersk-germanska kyrkoinvigningsformuläret 
föreskriver att biskopen genom smörjelse och böner 
ska välsigna altarets tabula.300 Först ber biskopen att 
Gud må välsigna och göra stenen helig (65), att Gud 
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301. Detta sätt att tolka berättelsen om Jakobs sten återfinns långt 
senare i Biblia pauperum (s. 92) men torde inte ha varit främmande 
även under 800-/900-talet.

302. Se följande stycken i Liber Sacramentorvm Gellonenis: 2436 
(jfr PRG XL, 68), 2437 (jfr XL, 70), 2439 (jfr XL, 69). Eric Palazzo 
(2001 s. 254) menar att dessa verser inte finns i senare pontifikalen, 
exempelvis det romersk-germanska, men i sådana fall har inte upp-
märksammats att de ingår i konsekrationen av det fixerade altaret.
303. Det är oklart om Braun har observerat likheterna mellan 
invigningsformuläret för tabula i det fixerade altaret i pontifikalen 
i den romersk-germanska traditionen och invigningen av tabula i 
Sacramentarium Gellonense. Han diskuterar inte detta som ett pro-
blem. Han kommenterar dock invigningstexterna i den engelska 
så kallade Pontificale Ecgberthi (i äldre forskning daterad till perio-
den 732–766), med att invigningstexterna för portabla altaren ”in 
Sinnloser Weise” har placerats in i sammanhang med invigningen 
av fixerade altaren (Braun 1924, I, s. 694, jfr Pontificale Ecgberthi 
s. 41, 46f ). Med tanke på att detta pontifikale i senare forskning 
anses vara från 900-talet (Vogel 1986 s. 228) föreligger risken att 
Braun delvis har missuppfattat eller blandat samman förhållandena 
mellan olika invigningstexter för tabulae i fixerade och portabla alta-
ren. Denna senare texttradering uppfattar Braun som ”fullständigt 
flytande”(1924, I, s. 734), men det är kanske en något överdriven 
eller rentav felaktig slutsats?
304. Braun 1924, I, s. 38, 446, 599.

huius expolitam materiam”.302 Varken rubriken eller 
sammanhanget ger tydliga anvisningar om huruvida 
invigningsformuläret avser tabula i fixerade eller porta-
bla altaren. Enligt Joseph Braun, som även konsulterat 
andra och något yngre besläktade texter, råder inget 
tvivel om att det är portabla altaren som avses. Om 
det stämmer finns det alltså en liturgisk och textmässig 
brygga mellan invigningsformulären för tabula i portabla 
och i fixerade altaren. Det skulle i sin tur indikera att 
konstruktionen med en nedsänkt tabula (över reliker) 
i fixerade altaren utvecklades ur det portabla altaret.303 

Enligt Joseph Braun är det under 800-talet som 
ordet tabula (’tavla’, ’skiva’) börjar användas i ordines 
för kyrkoinvigningar för att beteckna den sten som 
skulle försluta relikgömman. Ordet hade använts i 
samband med altaren, åtminstone sedan 500-talet, 
men tycks i äldsta tid i första hand ha betecknat det 
bärbara altaret.304 Tabula som beteckning på täckste-
nen över relikgömman i fixerade altare verkar fram-
träda någorlunda samtidigt som de äldsta fysiskt beva-
rade och kända exemplen på relikgömmorna i mensa 
uppträdde i Europa, närmare bestämt i Fulda år 836. 
In i modern tid har ordet tabula använts i pontifika-
len för att beteckna täckstenen i det fixerade altaret. 
Men genom århundradena har ordet tabula i sam-
band med altaret genomgått betydelseförskjutningar. 
Braun pekar på att i senare pontifikalen och i texter av 

må upplysa stenen med sitt eviga ljus och på den ta 
emot och välsigna hostian (66). I den följande bönen 
liknas stenen vid patriarken Jakobs klippa, som Jakob 
smorde med olja och Gud gjorde helig, och en vädjan 
uttalas om att mysteriet konsekrerat på altarets sten 
ska göra människorna fria från synd (67). Hela tabula 
smörjs med olja och i välsignelsebönen beds Gud att 
förläna all sin helighet till det ”polerade materialet” 
i tabula som ska beröras av himmelska offer (”… ut 
metalli huius expolitam materiam supernis sacrificiis 
imbuendam ipse tuae dotare sanctificationis ubertate 
digneris…”). Tabula liknas i samma bön vid de tavlor 
där det gamla förbundet stod skrivet (68). I den föl-
jande bönen upprepas förhoppningarna om att Gud 
må ta emot offer och att den som frambringar votivet 
må belönas, genom honom som vill kallas hörnstenen 
(angularem lapidem; om hörnstenen jfr exempelvis Job 
38:6; Apg 4:11) och stenen icke formad av männis-
kohänder (saxum sine manibus excisum), Jesus Kristus 
(69). Avslutningsvis ännu en bön till Gud, skaparen 
av allt (rationabilis artifex), skaparen av den metalliska 
stenen (lapideum metallum), så att altaret blir förberett 
för Guds offer (70). 

Genom att tabula välsignas i kyrkoinvigningsritua-
len blir den ett redskap i en slags byteshandel mellan 
människan och Gud. Liknelserna i invigningstexten ger 
extra resonans till altarets och tabulas betydelse. I en 
historisk mening påminner Jakobs sten och Mose lag-
tavlor om det gamla förbundet, medan liknelsen med 
hörnstenen Kristus påminner om det nya förbundet. 
Dessa parabler kan också ses ur allegorisk och mora-
lisk-tropologisk synvinkel, så att exempelvis stenen 
står för Kristus och Jakob står för den troendes själ.301 

Materialet i tabula förefaller att vara av viss betydelse 
eftersom det två gånger nämns att det ska vara metallisk 
eller polerad sten (egentligen material), och liknelsen 
med hörnstenen talar för att stenen helst bör vara fyr-
kantig. Flera av de texter som används i invigningen 
av tabula enligt det romersk-germanska pontifikalet 
återfinns i Sacramentarium Gellonense från slutet av 
700-talet. Under rubriken ”Ordo ad tabvlas benedi-
cendas” (”Ordning för välsignelse av tabulae”) återfinns 
bland annat den bön som innehåller orden ”metalli 
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305. Braun 1924, I, s. 599. Durandus använder ordet tabula som 
ett slags ”teknisk” term: ”… mensa, id est superior tabula in qua sit 
principaliter consecratio…”, det vill säga (min övers.): ”mensa, det 
är den övre skivan på vilken konsekrationen (av altaret) huvudsak-
ligen sker” (Rationale divinorum officiorum, I, VI: 32).
306. Braun 1924, I, s. 599.

kyrkor (Borrie, Ivö, Kiaby, Löddeköpinge, Raus, 
Tryde). Beskrivningarna av materialet i stenarna är 
kortfattade och oprecisa, men i samtliga fall verkar 
det vara kalksten eller marmor. Täckskivan i Borrie 
kyrka var en ”blå” sten, gissningsvis svart komstad-
kalksten. I Ivö och Kiaby kyrkor beskrivs stenen 
som ”Ölandzsten” vilket kan tyda på en likhet med 
rödaktig kalksten från Öland som då var vanlig som 
golvsten. I Raus var stenen en ”hwitsteen”, troligen 
också det kalksten. Och i Löddeköpinge och Tryde 
var tabulae av ”marmorsten”, vilket möjligen betyder 
att den inte var gjord av den svarta komstadkalkste-
nen som fanns närmast till hans. I Tryde var stenen 
brungrå. De förlorade täckskivorna verkar indikera 
att svart kalksten eller komstadkalksten kanske inte 
varit ett så vanlig material som de få bevarade täck-
skivorna kan tyda på.

Samtliga bevarade täckskivor är finhuggna och sli-
pade. På täckskivan i Västra Hoby kyrka är de olika 
bearbetningsteknikerna mest tydligt framträdande: 
undersidan är finhuggen med tydliga spår av mejseln, 
medan ovansidan och sidorna har slipats i det närmaste 
helt jämna. Att det ligger ett mer överlagt val bakom 
materialet i täckskivorna än i mensa, framgår av att 
de bevarade exemplen på tabula är placerade i mensae 
utförda i sandsten, kritsten eller tegel. Endast i ett fall, 
i ett altare i Grönby kyrka, användes komstadkalks-
ten både till mensas centralblock med relikgömma 
och tabula. Varken de bevarade täckskivorna eller de 
som beskrivs i äldre källor har haft någon inristning 
i form av kors eller dylikt.

Bevarade täckskivor och urtagningar kan ge en 
uppfattning om täckskivornas storlek och tjocklek. 
Få urtagningar för tabulae (5 av 33) har sidor som är 
mindre än 10 cm. I medeltal är långsidan 19,4 cm 
och kortsidan 16,4 cm. De bevarade täckskivorna ger 
ungefär samma siffror: storlek är i genomsnitt 23,2 × 
21 cm och tjockleken på de bevarade stenar som gått 
att mäta är oftast ca 2,5–3,0 cm.

Tabulae i fixerade altaren i andra delar av 
Norden
Även i andra delar Norden tyder allt på att bergarter 
som varit möjliga att slipa och polera har föredragits 
för det fixerade altarets tabula, alltså kalksten, marmor 
och porfyr. De flesta och mest utförliga uppgifterna 

liturgiker, som Innocentius IV (påve 1243–1254) och 
Durandus, betecknar ”tabula” ibland altarskivan.305 
Enligt Braun hänger denna betydelseförskjutning 
samman med att om relikerna är placerade i stipes 
kan hela altarskivan, mensa, betraktas som en form 
av tabula.306

Tabulae i fixerade altaren i Lunds stift
I Lunds stift finns det minst åtta helt eller delvis beva-
rade täckskivor för relikgömmor: i Jonstorp, Grönby, 
Gårdstånga (?), Mölleberga, Sankt Olof på Österlen, 
Tåstarp, Viby, och Västra Hoby. I något enstaka fall, 
såsom när det gäller tabula i altaret i Kävlinge kyrka, 
råder stor osäkerhet om dess ursprungliga placering, 
men vissa omständigheter kan tala för att den har 
ingått i ett portabelt altare. Än större osäkerhet råder 
om ett äldre fynd av polerad grön porfyr utan när-
mare känd proveniens (LUHM 19326; Appendix VI). 
Eftersom det av allt att döma hör till Lunds univer-
sitets historiska museums äldre samlingar är det nog 
mer sannolikt att det kommer från en kyrka än att 
det påträffats någon annanstans.

Det vanligaste materialet i de bevarade täckskivorna 
är svart kalksten. Det återfinns i fem täckskivor från 
kyrkorna i Jonstorp, Grönby, Tåstarp, Viby (?) och 
Västra Hoby. Materialet i tabulae i Grönby och Västra 
Hoby är med ganska stor säkerhet komstadkalksten. 
Bergarten har brutits i stenbrott i sydöstra Skåne och i 
Fågelsångsdalen utanför Lund. Bergarterna i de övriga 
exemplaren är mer osäkra, men rimligen är det fråga 
om skånsk kalksten. Täckskivorna i Mölleberga och 
i Sankt Olofs kyrka på Österlen är fixerade i altarna 
och deras ovansidor är närmast helt täckta med färg 
och puts. På mindre ytor går det dock att se att de 
består av fläckig eller flammig kalksten som går i gult 
och grönt. Av täckskivan i Gårdstånga finns det endast 
kvar mindre bitar som murats i relikgömman, och ser 
ut att bestå av ljus kalksten.

I källor från 1700- och 1800-talet finns det upp-
gifter om ytterligare nu försvunna täckskivor i sex 
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307. Det kan noteras att fyra täckskivor i Danmark har bedömts 
såsom varande av sandsten: Bevtoft, Døstrup, Hassing ochVejlby 
(Appendix V). Av dem har en från Hassings kyrka inristat årtalet 
1598, vilket kan tyda på att den helt och hållet är eftermedeltida. 
En annan från Vejby kyrka betecknas som sandsten men uppges 
vara polerad, vilket i sådana fall tyder på kalksten.
308. SvK, vol. 114, s. 28.

309. Kyrkor och högaltaren där täckskivorna av grön porfyr påträf-
fats, i storleksordning (cm): Hallenslev (grön serpentin) 7,5 Ø × 1,6 
tjock; Yding 8,3 × 5,4 × knappt 2; Malling 10,3 × 3,7 × 1,1–1,4; 
Sigersted 13,5 × 10,5 × 2,1. Ett jordfynd av porfyrsten i koret i 
Horreby kyrka, möjligen från högaltaret (?), har storleken 5,5 × 4 
× 1,5 cm. I Nørre Kirkeby påträffades i högaltaret ”Et lille 6-kantet 
brudstykke… isprængt grønne årer” (Appendix V).
310. En berättelse från 1896 omtalar att relikgömman i högaltaret 
i Jyllinge kyrka på Själland täcks av en 24 x 21 cm stor platta av 
”serpentin” (DK, III, s. 766). Enligt en observation 1902 ska relik-
gömman i altaret i Rørvigs kyrka på Själland i mynningen vara 30 
x 24 cm stor och täckt med en skiva av ”porfyr” (DK, IV, s. 2069).

Svårigheten att säkert bedöma det närmare använd-
ningsområdet för tabulae, även när de har ursprung i 
en kyrka, finns även i Norge. Det kan hur som helst 
konstateras att oavsett om de bevarade tabulae varit 
placerade i fixerade eller portabla altaren har man 
nästan utan undantag använts bergarter som har varit 
möjliga att slipa och polera. Sandsten förefaller alltså 
endast att ha använts undantagsvis. 

Uppgifter om täckskivornas storlek saknas ofta i 
litteraturen. De mått som redovisas i Danmarks Kirker 
tyder på att täckskivorna var ungefär lika stora i det 
nutida Danmark (i medeltal 19,5 × 15,7 cm) som i 
Lunds stift (23,2 × 21 cm). Intressant i en sådan jäm-
förelse är huruvida tillgången till vissa mer exklusiva 
bergarter har haft betydelse. I det nuvarande Danmark 
finns ett antal altaren med uppgifter om gröna täckski-
vor vilka betecknas som porfyr eller ibland serpentin 
och vilka i de flesta fall har importerats från tidigare 
romerskt område. Tyvärr saknas ofta uppgifter om 
de exotiska och fjärrimporterade stenarnas storlek, 
men en sammanställning av storleken på 4–5 stenar 
där både mått och bergartsbedömning verkar rimligt 
säkra tyder på att de i medeltal är betydligt mindre 
och att de ibland är assymetriskt utformade. En av de 
minsta täckskivorna torde vara den man fann in situ 
i högaltaret i Hallenslev kyrka. Den var rund (!), 7,5 
cm i diameter och 1,6 cm tjock. Andra relativt små 
porfyrstenar har påträffats i flera högaltaren och kyr-
kor.309 Dock behöver inte all importerad sten bestå av 
mindre bitar. Över en relikgömma i Seem kyrka låg en 
normalstor täckskiva av travertin (19 × 15 × 2,5 cm), 
troligen ifrån i Köln. Det finns uppgifter i Danmarks 
Kirker som, om de är korrekta, tyder på täckskivor av 
porfyr eller serpentin som är över 20 cm stora, men 
det har inte kunnat bekräftas.310 

finns från det nuvarande Danmark, vilket delvis 
beror på att relativt många kyrkor beskrivits i Dan-
marks Kirker (1933–) och att uppgifter om denna 
detalj ofta står att finna. I de hittills utkomna delarna 
beskrivs materialen i tabula från 48 kyrkor och altaren 
(Appendix V). Det vanligaste materialet i tabula är 
porfyr eller serpentin – det senare torde vara en äldre 
beteckning på samma bergart – med 14 registrerade 
exemplar. Bergarten har ganska jämn spridning över 
landet. Sedan kommer i fallande ordning kalksten (12 
ex.), marmor (10 ex.), skiffer (6 ex.), sandsten (3 ex.), 
travertin (1 ex.), granit (1 ex.) och alabaster (1 ex.). 
Av dessa bergarter är det endast sandsten som inte 
går att bearbeta till en blankpolerad yta. Säkerligen 
är inte alla bergartsbedömningar korrekta, särskilt 
med tanke på att många uppgifter är från 1700- 
och 1800-talet, men det är tydligt att bergarter som  
varit möjliga att polera har föredragits och i jäm- 
förelse med det relativt begränsade materialet  
från Lunds stift tycks porfyr, oftast grön, ha använts 
mer.307 

Sporadiska uppgifter om täckskivor finns från det 
övriga Norden. Från det medeltida Sverige finns minst 
20 bevarade tabulae från kyrkor. Ett säkert exempel 
på att grön porfyr har använts som täckskiva i fixe-
rade altaren finns från Örberga kyrka i Östergötland 
(Appendix V). Men i de flesta fall är det svårt att avgöra 
om de bevarade tabulae suttit i fixerade altaren eller i 
portabla. Även äldre källor kan vara otydliga vad gäller 
deras användningsområde: en tabula från Sjösås kyrka 
i Småland beskrevs redan 1757 som ”… ett bäraltare, 
som i påwdömet brukades när Sochnebud skiedde, och 
är det en sten af marmor, så stor som en bok 2ne finger 
tiock i 8o, hwilken öfwer et hol mit på altaret legat, 
hwilket och wid Dref och Hornaryd är til att se”.308 
Citatet kan tolkas som att stenarna hade varit tabula 
i både portabla altaren och i fixerade altaren, eller så 
avser skribenten att de fixerade altarna hade speciella 
försänkningar avsedda att placera de portabla altarna i. 
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311. Pontificale Romanum, XII, Tome I, s. 198f (se handskrift L). 
Joseph Braun har delat in invigningsformulären för portabla altaren 
i sex olika ”typer” som i stora drag också beskriver en kronologisk 
utveckling. I den femte och sjätte typen, från 1100-talet, ingår 
deponeringen av reliker som ett element (1924, I, s. 732–744).

hade som huvudgärd och som han, efter drömmen 
med trappan där änglarna gick upp och ner, dedice-
rade till Gud genom att smörja den med av olja (PRG 
XL, 121). Liknelserna känns igen från invigningen av 
tabula för fixerade altaren. Avslutningsvis tar biskopen 
stenen och låter stänka vigvatten på den och omsvepa 
den med rökelse samt konfirmerar invigningen med 
krisma i form av ett kors (PRG XL, 122).

Till skillnad från invigningen av tabula för fixerade 
altaren innehåller invigningstexten för portabla altaren 
inga direkta anspelningar på att tabula ska ha speciella 
fysiska egenskaper, förutom att den ska vara av sten 
och bör ha fyra hörn (jfr om ”hörnstenen”). Det finns 
inte heller några anvisningar om deponering av reliker. 

I senare pontifikalen från 1100-talet börjar depone-
ring av reliker förekomma i invigningen.311 I Durandus 

Portabla altaren – kyrkoinvigningsritualer, 
föreskrifter och skriftliga notiser
Efter att tabula för det fixerade altaret har invigts ska 
enligt det romersk-germanska kyrkoinvigningsformu-
läret de mobilier som ska användas i den nya kyrkan 
helgas. Särskilda invigningsriter finns för ett antal olika 
typer av föremål, däribland portabla altaren, tabulae iti-
nerariae (PRG XL, 120–122). I de bevarade pontifika-
lena från Lund och Roskilde har texterna för invigning 
av särskilda föremål lyfts ut från kyrkoinvigningsfor-
muläret. Man kan föreställa sig att dessa mindre invig-
ningar många gånger utfördes efter huvudinvigningen 
av kyrkan och de fixerade altarna eller när biskopen vid 
andra tillfällen visiterade kyrkan (Figur 8).

Texten som rör invigningen av portabla altaren är 
relativt kort i det romersk-germanska pontifikalet. I 
en första prefationsbön liknar biskopen stenen vid 
hörnstenen huggen ur berget icke av människohän-
der och ber Gud låta sitt ljus upplysa stenen och off-
ret till honom (PRG XL, 120). Konsekrationsbönen 
innehåller en liknelse om Jakobs dröm och stenen han 

Figur 8. Engelsk biskop invi-
ger tre portabla altaren. 
Illustration i pontifikale. Clif-
ford MS 79, f. 192 v. Corpus 
Christi College, Cambridge.
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312. Pontificale Durandi, Liber secundus, IV, s. 498–504.
313. Jfr Braun 1924, I, s. 738.
314. De portabla altarna omtalas såsom: ”Marmoreos lapides duos 
et unum de argento” (Monumenta Germaniae Historica, Tom. 25, 
s. 502 f ). Jfr Helander 2001 s. 56.
315. DD I:4 nr 65.
316. Scriptores minores historiæ danicæ medii ævi, II, s. 271. Över-
sättning till danska i Thomsen 2010 s. 16, jfr även s. 26 not 18. I 
en tidigare kommentar kring denna episod av Tage E. Christiansen 
(1981 s. 168f ) tycks han mena att det handlade om en täckskiva 
över reliker i ett fixerat altare. 
317. DS nr 311.

318. Ett ganska stort antal påvligt beviljade ansökningar är kända. 
Exempelvis gavs tillåtelse till att bruka portabla altaren till Valdemar 
IV Atterdag och en lång rad av hans riddare och undersåtar (DD 
III:2 nr 4; III:7 nr 25), den påvliga skattekollektorn Guido (III:6 
nr 378) och prästen Regner Svendsen i Lunds stift (IV:9 nr 138).
319. Ärkebiskopen Johannes i Uppsala tillät 1417 medlemmar 
i domkapitlet att medföra portabla altaren på resor (SD 2415). 
Ärkebiskop Aslak Bolt av Nidaros gav 1434 liknande tillstånd till 
hövitsmannen på Akershus (Diplomatarium Norvegicum, bd 3, nr 
725) och ärkebiskop Tue 1466 till väpnaren Lave Brock och hans 
hustru (LÄU IV nr 86).
320. Poul Grinder-Hansen (1992) drar samma slutsats.
321. LÄU VI nr 14.
322. Olle Källström har påpekat att i några enstaka kyrkoinventarier 
gör de använda begreppen det svårt att skilja portabla altaren från 
de paxtavlor som användes från 1200-talet eller senare vid den så 
kallade fridskyssen. Kring dessa tavlors spridning och utseende är 
litet känt. En del av dem verkar att ha haft ett slätt område centralt 
på plattan med en inlagd sten eller liknande, men plattan i övrigt 
utsmyckad med ett kors eller liknande (Källström 1939 s. 133f ).

beviljats lekmän, ofta kungar eller andra ur samhällets 
elit, ibland präster.318 Enstaka liknande tillstånd har 
också beviljats av biskopar.319 Tillstånden har i de flesta 
fall varit knutna till personer som skulle använda dem 
under resor och på platser som inte var kyrkor. Det får 
antas att de handhades av egna kapellaner eller tillkall-
ade präster när man firade mässa. I enstaka fall bevil-
jades tillstånd i samband med att en kyrka varit under 
ombyggnad. Så lät till exempel ärkebiskop Tue år 1462 
borgarna i Halmstad hålla gudstjänster i rådhuset vid 
en ”wigd altersteen” medan sockenkyrkan byggdes om. 

Formuleringarna och språkbruket indikerar att dis-
penserna inte handlade så mycket om att få inneha 
altarna, som om att få använda dem utanför kyrkan, i 
huvudsak för att fira mässa privat eller inom en min-
dre krets.320 Personer kunde ha mer än ett portabelt 
altare. I en inventarieförteckning från 1503 över kon-
fiskerat lösöre på den mördade högfrälsemannen Poul 
Laxmands huvudgård Åkarp utanför Lund, noterades 
”ii altere steene”.321 Det är därför tveksamt om tillstån-
den från påvar och biskopar avspeglar användningen 
av portabla altaren på ett mer generellt plan. Flerta-
let portabla altaren behöver inte ha krävt tillstånd för 
användande om de ägdes av och brukades av kyrkor 
och kyrkliga institutioner och inom deras murar. I 
några fall beviljades präster tillstånd att inneha por-
tabla altaren, men antagligen av speciella skäl. 

Få medeltida inventarieförteckningar från kyrkor 
eller altarstiftelser är bevarade i Norden, men i några av 

pontifikale från slutet av 1200-talet omtalas deponering 
av reliker inledningsvis som en möjlighet men är inte 
föreskrivet i ritualen.312 Man kan dock ha deponerat 
reliker i portabla altaren även om det inte ingått som 
en del i biskopens invigningsritual; de kan ha lagts 
dit före invigningen. Ett portabelt altare kan också 
ha fungerat som ett relikvarium.313

Kunskapen om spridningen och bruket av porta-
bla altaren i Norden under medeltiden är på det hela 
taget mycket bristfällig. De första missionärerna bör 
ha haft portabla altaren med sig. Den fördrivna Upp-
salabiskopen Siwardus, som dog som abbot i klostret 
Rastede i Tyskland, ägde när han dog tre portabla 
altaren, varav ett utfört i silver.314 Ärkebiskop Anders 
Sunesens synodalstatuter (1202–23) reglerar firandet 
av mässa i ”herrarnas gårdar”, vilket väl förutsätter por-
tabla altaren. Gudstjänsterna fick firas sedan biskopen 
givit sitt medgivande och skulle hållas i särskilda hus 
endast avsedda för detta.315 Det finns en intressant 
episod i en levnadsskildring om biskop Gunner av 
Viborg (1222–1251). Biskopen kom under en av sina 
visitationsresor till Åle kapell och bevistade mässan. 
Han frågade varför kyrkans altare inte var invigt: Var 
är altarstenen som Ni brukar inviga Kristi lekamen 
och Kristi blod på? Prästen svarade att den invigda 
stenen låg i en bokgömma nära altaret. Som bot för 
försummelsen erbjöd prästen biskopen en svart ko.316

I de skriftliga källorna omnämns portabla altaren från 
mitten av 1200-talet och mer frekvent från mitten av 
1300-talet. Ansökningar till påven om att inneha porta-
bla altaren beviljas i allt högre grad från mitten av 1200-
talet. Påven Innocentius IV gav 1244 dominikanorden 
ett allmänt tillstånd att medföra flyttbara altaren när de 
befann sig bortom städer och byar.317 De flesta påvliga 
tillstånd för att inneha portabla altaren har emellertid 
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323. Catalogus reliquiarum sanctorum in ecclesia lundensi s. 21, 30.
324. Det finns dock exempel på arbeten i Norden som påminner 
om portabla relikaltaren, men de saknar sten i locket. Det har 
föreslagits att de trots detta kan ha varit portabla altaren, men det 
får anses som tveksamt. Här kan nämnas ett skrin från 1100-talet 
påträffat 1872 i en mosse i Frøslevs socken, Jylland (Grinder-Hansen 
1992 s. 165f ) och ”bäraltaret” från Norrala kyrka (af Ugglas 1948 
s. 89–120). Från undersökningen av augustinklostret i Kungahälla 
1891–92 kommer en smal kopparremsa ornerad med gravyr i fem 
fält samt täckt av emalj i blått, rött, grönt och vitt som möjligen är 
en rest av portabelt altare, troligen från 1200-talet. Fyndet gjordes 
intill kyrkans högaltare (SHM 9520:1; jfr Widéen 1961). 
325. DK, XIX, s. 404.
326. Åbo domkyrkas svartkonstbok nr 723; jfr Stolt 2001 s. 31. 
Flera inventarieförteckningar från svenska kyrkor innehåller svårtol-
kade uppgifter om föremål som kan vara portabla altaren. I Växjö 
domkyrka omnämns 1545 ”Een huitt taffla”, vilken antagligen var 
ett pax tecum eller portabelt altare. Svårtolkade uppgifter finns från 
samma tid från Varnhems och Vadstena kloster (Källström 1939 
s. 115, 134, 285f ).
327. En viss Cecilia Elofsdotter skänker en ”lapidem altaris” till Hjorts-
berga kyrka i Småland (DS nr 951). Prästen Henrik i Åbo testamen-
terade 1313 en kalk med konsekrerad altarsten till brodern Johannes 
Gladda, ”calicem viaticum cum lapide altaris consecrato” (DS 5157).

328. Se sammanställning av skriftliga källor om de isländska altar-
stenarna i Skúladóttir 2011 s. 48–54.
329. För en översikt över isländska máldagar och altarstenar, se 
Smedberg 1973; Stolt 2001 s. 29f; Skúladóttir 2011.
330. I ett visitationsprotokoll över kyrkor tillhörande dekanen 
och domkapitlet vid S:t Paulus kyrka i London från åren 1249–52 
(Visitations of Churches belonging to St. Paul’s Cathedral 1249–1252) 
noteras bland annat följande: I kapellet i Tuiferd var altaret inte 
invigt, men det fanns ett ”superaltare” benedicerat och tillfyllest; 
på två sidoaltaren utanför koret var altarskivorna av trä (ibid. s. 4); 
i kyrkan i Pellham Fornell fanns ett fullgott altare som ej var invigt, 
men ett litet ”superaltare” kunde duga för stunden (ibid. s. 19); i 
kyrkan Pellham Arsa som kallades Jungfru Marias kyrka och ej var 
invigd fanns också ett altare av sten, ej invigt, men ett benedicerat 
och dugligt superaltare fanns (ibid. s. 21); i kyrkan i Nastok hade 
ett ”superaltare” gått sönder (ibid. s. 23); kyrkan i Walton hade en 
altarskiva som var mycket ringa och två andra stenskivor av något 
slag varav den ena inte kunde vara invigd (ibid. s. 27). Jfr Bond 
1916 s. 34ff.
331. Uppgiften om altarstenen i Helgeandskapellet, Jönköping, 
återges i SvK vol. 48 s. 17. Om Millesviks kyrkas äldsta inventarium 
från 1695, se Millesviks kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, LIa:1, 
s. 1; om 1739 års omnämnande, se Stolt 2001 s. 27. Fler exempel 
finns på möjliga portabla altaren. I Häverö kyrka i Uppland omta-
las 1688 en ”Fyrkantig Telliesten på altareth” (SvK vol. 8 s. 46). 
332. Föremålet omtalas ej i föregående inventarieförteckningar från 
visitationerna 1703, 1733 och 1754, men från 1788 regelbundet 
(K. H. Johansson 1951). Vid Snabbinventeringen 1926 omtalas 
den som ”griffeltavla” (Stolt 2001 s. 37, efter handlingar i ATA).

mycket vanliga i kyrkorna. Ibland ägde kyrkorna flera 
altarissteinar, som kunde vara av skiftande slag: vigda, 
ovigda, med eller utan ramar och reliker.328 I dessa käl-
lor förefaller inte ordet ”portatile” användas i samband 
med stenarna, ett språkbruk som möjligen kan ha varit 
främmande om altarna huvudsakligen var ämnade för 
bruk i de olika kyrkor som ägt dem.329 Även exempel 
från England tycks peka på att portabla altaren inte 
var någon ovanlig företeelse i kyrkorna, särskilt inte 
om de fixerade altarna var oinvigda.330

Enstaka omnämndanden av portabla altaren har 
uppmärksammats i efterreformatoriska inventarieför-
teckningar från svenska kyrkor. I Helgeandskapellet 
i Jönköping fanns år 1644 en ”altarsten” och enligt 
den äldsta inventarieförteckningen från Millesviks 
kyrka i Värmland från 1695 fanns det en ”Altar sten 
af telgsten lijten gammal”. Samma sten omtalas 1739 
såsom ”En altaresten för boken”. 331 En bevarad tabula 
i Hjärtlanda kyrka i Småland upptogs i en inventa-
rieförteckning i samband med en biskopsvisitation 
1788, ”1 st. bär altare af marmorsten”. I en senare för-
teckning nämns att den användes som ”bokbräde”.332  

dem förekommer portabla altaren.322 I en förteckning 
över Lunds domkyrkas reliker och skatter från slutet 
av 1400-talet nämns två speciella relikvarier: På ett 
skrin var det anbragt en sten varunder en rad reliker 
förvarades. Och ett annat relikskrin, som brukade stå 
till vänster på högaltaret, hade i sin överdel en dyrbar 
sten, fyrkantig och till färgen grå.323 Relikvarier i form 
av skrin med en sten i locket finns bevarade i Mellan-
europa, i huvudsak dateras de till slutet av 1000-talet 
och 1100-talet. Praktfullt utformade portabla altaren, 
med texter och bilder i högklassigt metallarbete, har 
med största sannolikhet också funnits vid många stora 
kyrkor i Norden. Inget av dem är emellertid bevarat.324 

Förutom exemplen från Lunds domkyrka finns 
enstaka notiser om portabla altaren i andra betydande 
kyrkor. En senmedeltida inventarieförteckning från 
Ribe domkyrka upplyser om att det till S:ta Katarinas 
altare och kapell hörde en sten, varpå kalken placerades, 
ett bäraltare.325 En annan senmedeltida inventarieför-
teckning, över S:t Laurentius altare i Åbo domkyrka, 
nämner en altarsten (vnus lapis altaris).326 Uppgifter 
finns också om att portabla altaren skänktes i gåva 
från privatpersoner till kyrkor eller mellan präster.327 

Enligt de medeltida biskopliga inventarieförteck-
ningarna (máldagar) för Islands kyrkor, varav de äldsta 
är från början av 1300-talet, var ”portabla” altaren 



90  |  konstruktionen av det heliga

333. Johansson 1952. Bengt Stolt har pekat på ett testamente från 
1287 (DS nr 951) i vilket Cecilia Elofsdotter bland annat betänker 
kyrkan i Hjärtlanda med en mässhake och kyrkan i Hjortsberga med 
en altarsten, lapidem altaris. Han tänker sig att det är denna sten 
som i en överenskommelse slutligen kommit till Hjärtlanda (Stolt 
2001 s. 37). Det ska noteras att kyrkorna inte är grannsocknar, så 
ett eventuellt utbyte kan inte ha skett genom en pastoratsgemen-
skap. Resvägen mellan kyrkorna är idag 7 mil.
334. Johansson 1952.

perstad är det endast epitetet ”bäraltare” i 
inventarieförteckning som möjligen kan 
ge vägledning om dess tidigare funktion. 
I båda kyrkorna verkar högaltarna av 
sten, som vi får anta en gång fanns, ha 
försvunnit före 1800-talet.334

Portabla altaren i Lunds stift
Om bevarade medeltida portabla altaren 
från Lunds stift finns det inga upplys-
ningar i litteraturen, men under inven-
teringarna inför denna undersökning 
påträffades två stenskivor som kan vara 
eller ha ingått i tidigare portabla altaren. 

I Kävlinge kyrka finns det i högalta-
ret och över en ”relikgömma” (dock ej 
ursprunglig och förmodligen sent till-

kommen) en slipad och polerad skiva av grön mar-
mor med vita fält (20 × 15 × 2,5 cm). Stenen finns 
inte beskriven i litteraturen. Bergarten påminner om 
varianter av grön marmor som fortfarande bryts i Ita-
lien (figur 9). Den bör ha framkommit efter det att 
altaruppsatsen togs ned omkring 1950. Det finns inga 
uppgifter om att en sådan sten har införskaffats i sen 
tid, inte heller tyder något i stenens utformning på det. 
Däremot tyder altaret och relikgömmans utformning 
på att den inte är ursprunglig i högaltaret. Högaltaret 
flyttades mot väster i slutet av 1700-talet. I en nisch 
på altarets baksida finns det ett block med en liten 
relikgömma som troligen är högaltarets ursprungliga. 
Förmodligen har den gröna stenen sparats för sin 
ovanliga färg och struktur och sedan ansetts pryda sin 
plats i ett nytt stenaltare. Samtliga sidor av stenen är 
slipade och på ena flatsidan har kanterna blivit något 
nedslipade, som en avfasning. Det finns inga spår av 
kvarsittande bruk eller puts som skulle tyda på att den 
har varit inmurad, och inga spår av brytmärken. Det 

I den närliggande kyrkan i Skepperstad nämndes  
”1 st. Bär- eller resealtare i träd inlagdt” första gången 
i en inventarieförteckning 1797. Redan vid denna tid 
bör stenen ha haft den träram och den utformning 
som bokpall av typiskt 1700-talsnitt som den fortfa-
rande har.333 I Hjärtlanda kyrka är stenen insatt i en 
kvistren ekbräda av enkelt slag som mycket väl kan 
vara medeltida, men när det gäller tabulan i Skep-

Figur 9. Tabula från Kävlinge kyrka. Av grön marmor. Skala 1:2. 
Presenteras närmare i Appendix V.

Figur 10. Korsmärkt stenskiva från Båstads kyrka. Skala 1:2. 
Presenteras närmare i Appendix V.
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Kävlinge kyrka. Stenen är av vit kalksten, slipad och 
polerad. På ena sidan finns fem inristade kors, ett i 
mitten och fyra i hörnen. Korsen är inte parallella 
med skivans sidor, utan liknar kryss eller andreaskors. 
Stenens ursprung är oklart. Det får antas att den har 
tillhört kyrkan länge, men inventarieförteckningar 
och dylikt från kyrkan är tyvärr dåligt bevarade. På 
stenens sidor finns små spår av färg, möjligen rester av 
en kurbitsliknande dekor. Inristade kors på portabla 

går inte att med säkerhet säga något om den gröna 
skivans tidigare funktion, men det exklusiva materi-
alet, att den av allt att döma är sekundär i nuvarande 
stenaltare och inte passar i dess bevarade relikgömma 
samt att den saknar spår av att ha varit inmurad kan 
tyda att den tidigare har haft sin plats i ett portabelt 
altare, gissningsvis av ett mer dyrbart utförande. 

En annan stenskiva har påträffats i Båstads kyrka 
(figur 10). Den är av en helt annan karaktär än den i 

Figur 11. Korsmärkta tabulae från olika kyrkor i 
det medeltida Sverige. Ovan till vänster: Tabula 
av kalksten, påträffad vid undersökning 1952 i 
Österåkers kyrkas sakristia (SHM 24802). I likhet 
med skivan i Båstads kyrka är korsen placerade 
diagonalt i förhållande till kanterna. Ovan till 
höger: Fragment av täljstensartad skiffer från Eds-
bro kyrka, Uppland, med ett kors i ena hörnet, 
fanns 1952 bland kyrkans ”grejor” (SHM 24726). 
Till vänster: Fragment av kalksten påträffat i 
korportalen i Långlöts kyrka på Öland (SHM 
29370:1). Nedan till vänster: Tabula av granit 
från okänd kyrka (SHM 31071). Skala ca 1:3. 
Presenteras närmare i Appendix V. 
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335. Michael Budde anser att konsekrationskors regelmässigt åter-
finns på tabula på portabla altaren först under 1400-talet (1998, 
III, s. 319). Det äldsta exemplet på konsekrationskors på ett por-
tabelt altare återfinns på St. Cuthberts från andra hälften av 600-
talet (ibid., I, s. 13, 92; II, nr 1). Det äldsta exemplet som Braun 
omnämner finns i Augsburg och daterar sig till 1417. Tabulan har 
fem grekiska kors (Braun 1924, I, s. 443; Budde 1998, II, nr 128). 
En tabula med fem malterserkors i ett portabelt altare i Münster 
domkyrkomuseum anses vara från 1500-/1600-talet (Budde 1998, 
II, nr 48), en annan med fem kors (fyra grekiska) i Narbonne anses 
vara från slutet av 1400-talet (III, nr 125), ytterligare en i Narbonne 
med fem kors från andra hälften av 1400-talet eller 1500-talet (nr 
126); fem kors på tabula i Augsburg med inskriften 1497 (nr 137); 
Freising domkyrkomuseum med fem kors daterad 1506 (nr 141); 
en från Rheinland eller Westfalen tidigare i Köln med fem kors från 
första hälften av 1500-talet (nr 144); Trier med fyra grekiska kors 
och ett i mitten på undersidan daterad 1561 (nr 147); Paris fem 
ankarkors från mitten av 1500-talet (nr 149). Ett engelskt ponti-
fikale, som tillhört Clifford, biskop av London 1406–36, har en 
illustration visande en biskop stående framför ett altare varpå lig-
ger ett portabelt altare med fem kors på (Bond 1916 s. 40 not 1).
336. Skriften Summa summarum av Silvester de Prierio från 1516 
beskriver olika typer av portabla altaren med utgångspunkt från 
deras materiella utformning (Braun 1924, I, s. 428).

337. Enligt Danmarks Kirker kan träskivan där relikerna och por-
fyrplattan är infattad ha tillkommit omkring 1730. Det var kring 
denna tid som relikerna första gången påträffades i altaret för att 
sedan läggas tillbaka. Det finns emellertid inget i äldre beskriv-
ningar av fyndet som utesluter att konstruktionen är medeltida. En 
beskrivning från 1768 om att fyndet gjorts i ”alterfoden” lämnar 
öppet för flera tolkningar.
338. Stolt 2001 s. 35f.

gelbundna sidor. Tabulan av kalksten (23 × 17,5 cm) 
i Hjärtlanda kyrka i Småland är infattad i en skiva av 
ek (28 × 14,5 × 4,5 cm).

På Jylland har man gjort några märkliga fynd av 
stenar infattade i träramar. I Gosmers kyrka påträf-
fades 1866 i altaret en fyrkantig träskiva av ek (27 × 
26,5 × 3,8 cm). Centralt på den är en grön porfyrsten 
(7,0–7,3 × 6,5 × 1,5–1,7 cm) placerad och under den 
finns en urtagning för reliker. Den täckande porfyrski-
van har hållits på plats med en träkloss som satts fast 
i sidan med en dymling. I klossen är det inristat ett 
kryss eller Andreaskors och ett litet likarmat kors.337 
En tabula av granit (11 × 11 × 1,8 cm) infattad i en 
rektangulär ekplanka (29 × 18 × 4 cm) kommer från 
Hodsagers kyrka. Relikgömma saknas. Den påträffa-
des i högaltaret i ett lager med kalkbruk. Ett liknande 
fynd gjordes i högaltaret i Engum kyrka 1979. Under 
en senare tillkommen träskiva visade sig ”altarsock-
elns” övre mittparti vara fyllt med grus och sex cen-
timeter ned i grusen fanns en ram av ek (21,5 × 19 × 
3 cm) med en infälld marmorskiva (8,5 × 6,5 × 1,5 
cm) och under den en relikgömma (2,5 × 2,5 × 0,5 
cm). Från Hjerm kyrka kommer en ekplanka (30,7 
× 19,2 × 4,2 cm) med en infattad kalksten (14,5 × 
10,5 × 2,2 cm), varunder finns en tom relikgömma 
(4,5 × 3 × 1,5 cm).338 

Även i flera norska kyrkor har man funnit träin-
fattande flata stenar. I Loms kyrka påträffades 1971 i 
ett hålrum i altaret en träskiva (12,5 × 6,5 × 2,3 cm) 
med en infattad liten grön porfyrplatta (4 × 2,7 cm). 
Även något större marmorskivor har infattats i trära-
mar gjorda i ett stycke trä, till exempel i kyrkorna i 
Rødvens (stenen: 21 × 15,5 × ca 2 cm), Ænes (stenen: 
21 × 14 × 2 cm) och möjligen Aalfoten (stenen: 23 
× 20 × 3 cm).

På Island har det bevarats flera stenar som troli-
gen varit portabla altaren, varav några fortfarande är 
infällda i träramar. Från Hvammurs kyrka kommer 
en grön oval porfyrsten (14 × 7,6 × 1,2 cm) som är 

altaren förefaller att vara en företeelse som blir vanligare 
under senmedeltid i Mellaneuropa.335 Paralleller till de 
kryssformade kors som finns på stenskivan i Båstad 
finns på en högaltarskiva i Egby kyrka på Öland och 
på en tabula, antagligen för ett portabelt altare, som 
påträffades i Österåkers kyrka i Uppland (Figur 11). 

Portabla altaren i övriga Norden
Svårigheterna att skilja mellan tabulae från portabla 
och fixerade altaren har redan diskuterats ovan. En 
omständighet som kan indikera att en tabula har ingått 
i ett portabelt altare är givetvis om stenen är infattad 
i en träram, antingen en hel urgröpt bräda eller i en 
sammansatt ram. Under medeltiden förekom dock 
portabla altaren som enbart bestod av själva tabula.336 
En annan sådan omständighet är om det finns konse-
krationskors på tabula. (För uppgifter och hänvisningar 
till nedanstående diskuterade exempel, se Appendix V.)

I Norden tyder de bevarade träinfattade tabulae på 
att man vanligen använde en hel bräda och gröpte ur 
den för att placera stenen. I Sverige uppmärksammade 
Emil Ekhoff tidigt ett fynd gjort i Hedareds stavkyrka 
i Västergötland. Uppspikad under predikstolen satt en 
enkel träskiva (28 × 14,5 × 4,5 cm) med en infattad 
slipad grön porfyrsten (9,7 × 6 × 1,8 cm) med ore-
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339. Så vitt bekant finns inga kända exemplar av tabula med 
konsekrationskors från det medeltida Danmark, med undantag 
av exemplet i Båstad. Den genomgångna litteraturen har inte gett 
några exempel från Island och Norge.

340. Stolt 1970; 2001 s. 25–39. Boktyngderna har inte undersökts 
av författaren. Uppgifterna om deras beskaffenhet utgår helt efter 
Stolts beskrivning av dem.

kors skiljer ut sig genom sin storlek och sitt material 
(granit). I ett fall, Arby kyrka i Småland, uppges att 
tabulan, som är märkt med smala ristade kors, har 
legat över relikerna i det rivna högaltaret. Det går inte 
att med säkerhet säga något om i vilka ursprungliga 
sammanhang dessa tabulae en gång ingått. De som 
förvaras i Statens historiska museum har inga spår av 
kalkbruk som indikerar att de har varit inmurade. De 
korsmärkta tabulae är i genomsnitt ungefär lika stora 
som tabulae i fixerade altaren men något större än de 
träinfattade. Stenskivornas storlek varierar mellan 29 × 
23 cm (Arby) och 157 × 132 (Österåker). Medelläng-
den är 21,8 cm, vilket kan jämföras med 17 cm för 
tabulor med träramar (ej inräknat de med porfyrsten). 
Det finns i praktiken inget som hindrar att en tabula 
som ursprungligen använts i ett portabelt altare sedan 
placerats i ett fixerat eller tvärtom. Men mot bakgrund 
av de senmedeltida exemplen på kontinenten och att 
tabula kan ses i analogi med eller som pars pro toto av 
mensa (som kan ha konsekrationskors), är det mer 
sannolikt att flertalet av de korsmärkta tabulae har 
ingått i portabla altaren. 

En speciell kategori av föremål är de gotländska 
portabla altarna eller boktyngderna. Att dessa ramför-
sedda stenar lämnats utanför diskussionen har sina skäl. 
Bengt Stolt har gjort gällande i flera texter sedan slutet 
av 1960-talet att dessa stenar primärt har fungerat som 
portabla altaren och sekundärt som boktyngder. Om 
denna tolkning är rätt ger det en något annorlunda bild 
av portabla altares beskaffenhet. De sju boktyngderna 
finns i kyrkor på södra och mellersta Gotland.340 Att de 
åtminstone under 1700-talet användes och betraktades 
som boktyngder framgår av att samtliga har en latinsk 
inskription med ordalydelsen ”Prelum hiantes codices 
præcludens muscis”: ”en tyngd för gapande böcker, ute-
stängande flugor”. Därefter följer namnet på dåvarande 
kyrkoherden och i samtliga fall (utom i Roma kyrka) ett 
årtal. Stenarna är ungefär rektangulära, mellan 22 och 
29 cm långa och mellan 2,5 och 4,8 cm tjocka. Enligt 
Stolt finns det inga uppgifter i inventarieförteckningar 
eller i kyrkornas räkenskaper som ger information om 
stenarna. Han menar att frånvaron av anteckningar om 

infattad i en träskiva. Under stenen har man gjort 
plats för en relikgömma. Från Melakirkja kommer 
en gråsvart kalksten (15,5 × 12,4 cm) som är infälld i 
en ekram (23,6 × 17,5 cm). Den största stenen, från 
Skalholts domkyrka, är av vit marmor (46,6 × 28 cm) 
och infälld i en ram av furu (50 × 31,5 cm).

I de flesta av de säkra portabla altarna i Norden 
placerades tabulae i en urgröpning i en hel träskiva 
istället för i en sammanbyggd ram. För att infatta små 
och oregelbundna stenar kan det förstnämnda ha varit 
en tekniskt sett bättre lösning. Såvitt bekant har det 
inte gjorts undersökningar av de olika slagen av trä-
infattningar kring stenarna för att försöka fastställa 
deras ålder, exempelvis med en analys av tekniken 
de är framställda i eller en dendrokronologisk analys. 
Det kan således inte helt uteslutas att det bland de 
ovannämnda exemplen, i synnerhet de portabla alta-
ren som saknar relikgömma, finns de som tidigare har 
suttit som täckskiva i ett fixerat altare och först senare, 
kanske under efterreformatorisk tid, har försetts med 
en träinfattning. 

Korsmärkning förekommer sällan på tabulae (oav-
sett om de varit placerade i fixerade eller portabla 
altaren). Ingen av de träinfattade tabulae har kors, 
däremot ett mindre antal lösa tabulae, bland annat 
den från Båstads kyrka, som kan ha varit ett portabelt 
altare. Det kan tänkas att det fanns mindre anledning 
att korsmärka tabulae för fixerade altaren, det finns ju 
ofta konsekrationskors på de fixerade altarnas mensa. 
Att korsmärka både mensa och tabula är naturligtvis 
möjligt, men mindre troligt med tanke på att konse-
krationskorsen är förknippade med talsymbolik och 
normalt är fyra eller fem. Dessa olika omständigheter 
gör att korsmärkning av tabula kan ha varit vanligare 
på portabla altaren och särskilt under senmedeltiden.

Den korsmärkta stenskivan i Båstads kyrka kan 
jämföras med några liknande fynd i kyrkor i Sverige 
och Finland: Långlöt på Öland och Österåker i Upp-
land (lösfynd i golven), Edsbro i Uppland (i kyrkans 
ägo), Hagby i Småland (använd i solvisare) och Lemu 
kyrka i sydvästra Finland (oklar bakgrund).339 Ett 
stenskiva med okänd proveniens och med inhuggna 
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341. Stolt 2001 s. 25f.
342. Denna boktyngd anser Stolt vara så enkel ”att det är tveksamt 
om det är fråga om en lös altarsten” (!) och föreslår att den gjorts 
efter inspiration av den i annexkyrkan i Grötlingbo (2001 s. 38f ). 

Det kan emellertid konstateras att det i Norden finns 
ett mindre antal tabulae i träramar, som har påträf-
fats under varierande omständigheter, varav rimligen 
flertalet verkligen är medeltida portabla altaren. Till 
det ska läggas ett mindre antal korsmärkta tabulae 
som på betydligt svagare grunder har förts till samma 
grupp. Det finns förstås stora likheter mellan tabu-
lae i fixerade och portabla altaren: I båda grupperna 
dominerar bergarter som vid slipning och polering får 
en speciell lyster. Undantagsvis förekommer sandsten 
eller helt eller delvis naturligt formade flata stenar (se 
sammanställning i Appendix V). 

Tabulae utförda i bergarter som bedöms vara impor-
terade till Norden förekommer i båda typerna av 
altaren. Den grönfläckiga porfyren finns i fixerade 
altaren med spridning över större delen av det nuva-
rande Danmark. Bland bevarade och i denna under-
sökning registrerade tabulae från området utgör de ett 
ganska betydande inslag (uppskattningsvis 20–30% 
med hänsyn tagen till felaktiga beskrivningar). Från 
det medeltida Lunds stift finns däremot inte ett enda 
säkert bevarat exemplar. I det medeltida Sverige finns 
endast en känd bevarade tabula i ett fixerat altare, 
i Örberga kyrka i Östergötland. Stenen är av grön 
porfyr. Bland de portabla altarna finns fyra exem-
plar med grön porfyr från hela Norden (Danmark, 
Norge, Sverige, Island), vilket innebär att en tredjedel 
av tabulae i träramar är av grön porfyr, alltså ungefär 
samma andel som för de fixerade altarna.

Den närmare sammansättningen av den sten som 
med stor sannolikhet härstammar från Norden måste 
man uttala sig om med försiktighet. I litteratur och 
andra källor förekommer varierande bergartsbedöm-
ningar. Sett till hela beståndet av tabulae är det dock 
tydligt att sten som gått att skaffa i närområdet eller 
via frekventa handelsvägar har utgjort ett betydande 
inslag. I Skåne är svart kalksten av komstadtyp ett 
vanligt material. I det medeltida Sverige förekommer 
ofta rödaktig eller rödbrun kalksten som gissningsvis 
har brutits på Öland, och troligen har en del av denna 
sten också nått Skåne och längre västerut. Skiffer har 
använts i flera stenar på Jylland och Fyn, troligen med 
härkomst i just den regionen. 

En påtaglig skillnad mellan tabulae i den impor-
terade gröna porfyren och i bergarter med nordisk 
härkomst är storleken. I genomsnitt mäter tabulae i 
fixerade altaren 23 cm på långsidan. När det gäller 

deras inköp betyder att de har funnits i kyrkorna sedan 
medeltiden och att det enda som hör 1700-talet till är 
inskrifterna och den nya funktionen.341

Vissa aspekter av de gotländska ”portabla altarna” är 
märkliga. Slående är att fem av sju stenar är tillverkade 
av sandsten. Det avviker från de bergarter som i allmän-
het användes till tabula i både fixerade och portabla 
altaren, och på Gotland också från altarskivorna som 
där nästan uteslutande är gjorda av kalksten. Stenarna 
bär årtalen 1727 (Grötlingbo), 1729 (Burs), 1730 (Fol-
lingbo och Källunge), 1741 (Fide) och 1793 (Hejde). 
En sten från Roma kyrka saknar årtal, men inskriften 
måste ha tillkommit då den kyrkoherde som nämns 
på stenen tjänstgjorde: 1723–1750. Förutom stenen i 
Hejde kyrka har samtliga tillkommit under en relativt 
kort period, kanske endast fjorton år. Minst två har fästs 
i träramen med pluggar som förankrats i hål i stenarnas 
sidor (Burs, Grötlingbo); en metod för att fästa tabula i 
ett portabelt altare som veterligt inte beskrivits tidigare. 
En sten i Fide kyrka är infälld i en grönmålad bräda med 
parallelltrapetsform.342 Stenen med den yngsta inskriften 
från 1793 är tjockast, 4,8 cm, och undersidans kortsidor 
har en 1 cm bred avtrappning eller fals. Stolt har före-
slagit att denna avtrappning kan vara en indikation på 
att stenen tidigare legat som tabula över relikgömman 
i ett fixerat altare. En annan, enklare, förklaring är att 
falsen gjordes som fingerfattning, för att göra det lätt-
are att hantera stenen, särskilt på ett plant underlag. 
Den något avvikande utformningen av denna sten kan 
indikera att den i sin helhet är tillverkad senare och 
efterbildar de några decennier äldre förlagorna. De frå-
getecken som finns kring de gotländska boktyngderna 
gör att tanken att de är återanvända portabla altaren 
måste ifrågasättas. Av det skälet lämnas de utan beak-
tande i undersökningens slutsatser.

Likheter och skillnader mellan tabulae 
i fixerade och i portabla altaren 
Likheterna mellan tabulae i fixerade och i portabla 
altaren gör det svårt att säkert skilja mellan de olika 
kategorierna och att göra några som helst jämförelser. 
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343. Beräkningar av medelvärden efter mått redovisade i Appendix V. 
Uppgifter om längd finns ej på samtliga kända exemplar av tabulae i 
grön porfyr i fixerade altaren. Från kyrkorna i Hallenslev, Malling?, 
Sigersted och Yding i Danmark och Örberga i Sverige finns upp-
gifter där bergart, mått och placering synes vara säkerställda. Från 
kyrkorna i Jyllinge och Rørvig finns korta notiser från omkring 1900 
om betydligt större porfyrstenar, 24 respektive 30 (relik gömmans fals) 
cm, men dessa är idag dolda. Med tanke på att de så avsevärt skiljer 
sig i storlek från övriga fynd av grön porfyr i Norden, kan man hysa 
vissa tvivel om bergartsbeskrivningarna är korrekta.
344. Till portabla altaren med tabula av grön porfyr räknas Gos-
mer (Danmark), Hedared (Sverige), Lom (Norge) och Hvammar 
(Island). De med tabula av annan bergart är: Engum, Hjerm, Hod-
sager (Danmark), Hjärtlanda (Sverige), Rødvens, Aalfoten, Ænes 
(Norge) och Melakirkja (Island). Beräkningar av medelvärden efter 
mått redovisade i Appendix V.

345. Tesch 2007. I Norden har andra tolkningsalternativ egentli-
gen inte diskuterats, jfr Stolt 2001 s. 34; Gustafsson 2008; Dengsø 
Jessen 2010.
346. Lynn 1984; Ó Floinn 1997 s. 264f. 
347. För exempel på kyrkor med mosaikgolv i England och Tysk-
land, bland annat av porfyr, se Faymonville 1909 s. 85–90; Lynn 
1984 s. 24; Tatton-Brown 2002.

jordfynden för det, vilket kommer att diskuteras mer 
ingående nedan. 

Grön porfyr var alltså vanligare i tabulae i både 
fixerade och portabla altaren under tidig medeltid än 
under hög- och senmedeltid. Flera olika faktorer kan 
ha legat bakom denna utveckling, från att inhemsk 
slipad och polerad sten var svår att uppbringa under 
tidig medeltid i Norden, till att den exotiska stenen i 
sig betraktades som åtråvärd. För att komma vidare i 
denna fråga är det nödvändigt att granska den jord-
funna porfyren och annan ”exotisk” sten som upp-
märksammats alltmer under senare år och vanligen 
tolkas som rester av portabla altaren.

Jordfunnen exotisk sten – lämningar av altaren? 
En betydande del av de kända exemplaren av grön 
porfyrsten har påträffats som jordfynd, inte sällan i 
samband med arkeologiska undersökningar. I Nor-
den är det först under senare år som fynden av porfyr 
har uppmärksammats och man försökt tolka deras 
funktion. Det nordiska materialet har mest utförligt 
presenterats och tolkats av Sten Tesch. Enligt Tesch 
och flera andra forskare, däribland Bengt Stolt, ska 
fynden av importerad porfyr tolkas som tabulae eller 
delar av tabulae i portabla altaren.345 

I den nordiska litteraturen förefaller samtliga fynd 
av små stenskivor av exotiska bergarter tolkas som 
tabulae i altaren, företrädesvis portabla. Den utom-
nordiska forskningen har däremot under lång tid varit 
öppen för andra tolkningar. Särskilt de många fynden 
i profana miljöer har ansetts tala emot altartolkningen. 
Alternativa tolkningar och förslag har handlat om att 
stenar infattats i relikvarier och dylikt eller använts i 
smycken.346 Bevisligen har porfyr använts i mosaikgolv 
i exempelvis vissa större kyrkor i England och Tysk-
land, men om det användningsområdet förekommit 
längre norrut är oklart.347 Det har också föreslagits att 
stenarna inte behöver ha haft någon avgränsad estetisk 

tabulae av grön porfyr i fixerade altaren har de en 
längd av mellan 7 och 14 cm.343 Samma skillnad i 
storlek mellan bergarter finns inom gruppen portabla 
altaren. I detta sammanhang har räknats endast dem 
vars tabula är insatt i en träram eller planka, ett tecken 
på att de faktiskt har varit portabla altaren. Fyra med 
tabula av grön porfyr har långsidor på mellan 4 och 
14 cm (medelvärde 8,8 cm), medan åtta med tabula 
av annan bergart har långsidor på mellan 8,5 och 23 
cm (medelvärde 17 cm). En tabula av marmor i ett 
portabelt altare, från Skàlholt domkyrka, skiljer ut 
sig genom sin betydande storlek (46,5 × 28 cm) och 
har exkluderats från beräkningen.344 De avsevärda 
skillnaderna i storlek mellan tabula i grön porfyr 
och i andra bergarter kan tolkas som att den särpräg-
lade och exklusivare porfyren var mer åtråvärd och  
att mindre stenar därför kunde accepteras som tabu-
lae. 

En svårfångad aspekt är huruvida och i sådana fall 
på vilket sätt valet av bergart och storleken på tabula 
förändrades med tiden. Metodmässigt är det en allt-
för omfattande uppgift att datera enskilda fixerade 
altaren för att sortera tabulae kronologiskt. Vad gäller 
portabla altaren finns en utförlig katalog av Michael 
Budde (1998) med 150 exemplar från hela Europa. 
En sammanställning visar att av 104 portabla altaren 
med bevarade tabulastenar daterade före omkring 
1300 är 29 av grön och 23 av röd porfyr. De flesta 
porfyrstenar är från perioden 1000–1200 och mycket 
tyder på att det var under samma tidsperiod som den 
större mängden av grön porfyr och även annan exo-
tisk sten importerades till Norden. Inte minst talar 
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348. Den importerade porfyren i Hedeby och Slesvig har föresla-
gits ha haft en ”amulettartige Bedeutung” (Bracker-Wester 1989 s. 
15). Fyndet i Finland har tolkats på liknande sätt (Vuorinen 2009 
s. 232). På Irland har föreslagits att porfyren varit souvenirer, se Ó 
Floinn 1997 s. 264f; jfr Lynn 1984. 349. Bracker-Wester 1989.

finns korta beskrivningar och hänvisningar). Antalet 
fynd och deras spridning har till viss del att göra med 
med vilken intensitet och under vilka förutsättningar 
arkeologiska undersökningar har bedrivits på olika 
platser. I Norden har flest bitar påträffats i Sigtuna: 
sju bitar grön grekisk porfyr och en bit ”serpentin”, 
de flesta i lager daterade till omkring 1000–1200. I 
Hedeby har det påträffats två bitar importerad porfyr 
daterade till 800-talet och i Slesvig sex bitar daterade 
till 1000-talet.349 I Roskilde har två bitar grön porfyr 
påträffats i ett verkstadshus daterat till 1000-talet. 
Till denna lista kan läggas tre fynd från Lund som 
påträffats i profana miljöer och i lager som dateras till 
tidig medeltid. Ytterligare enstaka fynd har gjorts på 
en lång rad andra platser, både i tidiga städer och på 
landsbygden. Från andra platser i Lunds stift kommer 
ytterligare fyra bitar. Utanför Norden har många fynd 
gjorts på Brittiska öarna. På Irland har det påträffats 
femton bitar importerad porfyr (kända 1989), varav 

och praktisk funktion utan ett snarast magiskt eller 
symboliskt och religiöst värde.348

Det finns således anledning att granska den för-
härskande tolkningen att samtliga fynd av exotiska 
slipade stenskivor har varit tabulae i altaren, inte bara 
för att fastställa funktionen av ett antal stenar men 
utan också för att söka förstå lockelsen i att använda 
exotisk sten. För denna granskning har samman-
ställts de fynd som nämns i litteraturen från de delar 
av norra Europa som helt eller delvis beboddes av 
skandinaver (Norden och Brittiska öarna). Materi-
alet har kompletterats med exemplar påträffade i 
arkiv och museer, exempelvis här för första gången 
fynden från Lund.

Fynd av grön porfyr och annan exotisk sten har 
gjorts i hela norra Europa (figur 12; i Appendix V 

Figur 12. Karta över Nordeuropa. Spridningen av mindre bitar grön och röd porfyr. För detaljer, se Appendix V.
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350. Ó Floinn 1997 s. 264f; jfr Lynn 1984.
351. Andersen et al. 1986 s. 42f.
352. Tesch 2007 s. 47. Stenen saknar hål för upphängning, men 
den del där denna kan förmodas ha suttit är borta. En bit av den 
smalaste och yttersta delen av triangeln är rakt avslutad. Om stenen 
ursprungligen utgjort en perfekt, lite långsträckt triangel, kan det 
möjligen tolkas som en bild av treenigheten.
353. Tesch 2007 s. 48.

354. Huruvida de kyrkliga bestämmelserna som reglerade på vilka 
platser det var tillåtet av fira mässa följdes kan naturligtvis diskute-
ras, men det är viktigt att påpeka att de var tydliga på denna punkt. 
Dekretisten Burchard av Worms menade (1008–12) att mässa endast 
kunde firas på platser konsekrerade av biskopen, såvida detta inte 
var tvunget av omständigheterna. Mässa fick inte firas i privata 
hem. När en präst måste fira utanför en kyrka, exempelvis under 
en resa, så skulle det ske på en ”ren” plats, i ett tält och inte utan 
ett konsekrerat altare (Levy 2012 s. 403). Liknande bestämmelser 
upprepas i senare dekretaler, såsom de av Anselm av Lucca (1083) 
och Gratianus (1140) (ibid. s. 409, 416f ).
355. I bulla från 1165 uppmanar påven Alexander III ärkebiskopen 
i Uppsala och hans suffraganer att straffa barnamord, incest, tidelag, 
att upplösa icke kyrkligt konfirmerade äktenskapliga förbindelser, 
men även att förbjuda prästerna att utdela mässoffret i form av 
torkat vindrägg och brödbitar doppade i vin. Påvens förmaning 
kan möjligen vara en respons på kompromisser som har gjorts med 
föreskrifter runt firandet av mässan, exempelvis att man i det vin-
fattiga Norden ”återanvänt” gammalt vin (DS nr 56, jfr Westman 
1915 s. 152f ).

ett eget altare. Även om man antar att flera av fynden 
är fragment av större stenskivor, får man förmoda att 
det rör sig om ett avsevärt antal.

En så omfattande spridning av portabla altaren i det 
tidigmedeltida Sigtuna och på andra orter står i stark 
kontrast till hög- och senmedeltida förhållanden, när 
innehavet verkar ha varit begränsat till kyrkor och till 
enstaka personer som fått tillstånd. De få uppgifter 
som finns om biskopar och präster som verkade i mis-
sionsområden – de som egentligen hade tillåtelse att 
fira mässa – tyder på att de förde med sig egna porta-
bla altaren för bruk på olika platser och lokaler.354 De 
kyrkliga förhållandena var naturligtvis hela tiden stadda 
i utveckling och särskilt i nyligen kristnade områden 
som norra Europa uppstod det i mötet med en gammal 
tro och samhällsstruktur särdrag som kyrkan för en 
tid måste överse med. 355 Det förefaller dock märkligt 
att det skulle ha funnits ett så stort behov av portabla 
altaren att de tillverkades i sådana mängder. Är det 
verkligen möjligt att all importerad porfyr användes i 
(konsekrerade) portabla altaren? Kan spridningen av 
exotisk sten ha andra förklaringar? 

I Sigtuna påträffades samtliga bitar importerad 
porfyr på profan mark, vilket föranledde Sten Tesch 
att tolka dem som lämningar efter tidig kristen kult 
i profana byggnader. Det kan dock tyckas egendom-
ligt att de sakrala stenarna i sådan omfattning kasta-
des eller slarvades bort redan under tidig kristen tid. 
Överhuvudtaget har en anmärkningsvärt stor andel 

sju i Dublin. I Skottland har det påträffats åtta bitar.350 
Fynd har också gjorts i England men goda översikter 
saknas. Om även jord- och lösfynd från vissa engelska 
och tyska kyrkor inkluderas blir antalet porfyrbitar 
mycket stort. 

Porfyrbitarna är i regel endast några få centimeter 
stora, i medeltal 5 cm. De från profana miljöer tenderar 
att vara några millimeter mindre än de från kyrkliga 
miljöer. Den minsta stenen är 1,5 cm och den största 
12 cm. Stenarna har alltid två flata sidor, vilket vittnar 
om att de tidigare använts i romerska mosaiker och 
som infattningsstenar. Minst en sida är alltid slipad, på 
den andra kan det finnas spår av sågtänder eller så är 
även denna sida slipad. Stenarna är ofta oregelbundet 
formade och sidorna är ofta kantiga och råa. Ytterst 
få stenar har spår av bearbetning som kan antas vara 
postromersk. En av två bitar från en verkstadstomt i 
Roskilde har en spets vilket har tolkats som att biten 
kan vara ett förarbete till ett hänge.351 På en sten från 
Armagh på Irland har gjorts ett försök att genomborra 
stenen och ett par sidor har slipats. En bit ”serpent-
insten” (i en annan färg än grön) påträffad i Sigtuna 
är formad som en långsträckt triangel (3,9 × 3,0 cm) 
och är endast 0,4 cm tjock.352 Formmässigt för den 
tanken till ett hänge.

På vissa platser har många fragment av importe-
rad porfyr påträffats och inom en relativt begränsad 
yta. Sten Tesch har konstaterat att fynden i Sigtuna 
kommer från arkeologiska undersökningar som mot-
svarar fem procent av det beräknade medeltida stads-
området.353 Det lär alltså finnas betydligt fler stenar i 
Sigtuna än de åtta man funnit. Om denna fyndtäthet 
extrapoleras på hela stadsområdet motsvarar det minst 
160. Därtill måste man räkna med en felkälla som är 
svår beräkna, nämligen att inte alla stenar inom de 
redan arkeologiskt undersökta ytorna tagits tillvara. 
Om varje liten skiva eller flisa med importerad porfyr 
i Sigtuna representerar ett portabelt altare, vilket Tesch 
tycks luta åt, måste det betyda att varje hushåll ägde 
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356. Vuorinen 2009 s. 232.

konstruktioner. På Elmelunde kyrkogård på Møn 
upptäckte klockaren år 1640 en mindre konstruk-
tion i tegel som endast innehöll en grön porfyrsten 
(den inleverades till Oldsagskommissionen). Ett lika 
märkligt och svårtolkat fynd gjordes 1877 i Hunday på 
Orkneyöarna: en bit grön porfyr i något som beskri-
vits som en ”urna” av sten. Det har har tolkats som 
en kremationsgrav från vikingatiden, men avgörande 
stöd för det tycks saknas.

Flera fynd har gjorts i konstruktioner eller i nära 
förbindelse med byggnader. Vid undersökningen av 
Þórarinsstaðir träkyrka på Island, daterad till ca 1050–
1200, påträffades en bit porfyrsten i fyllningen längst 
ned i ett stolphål. Liknande fynd har även gjorts i 
Armagh på Irland i tidigmedeltida lämningar: ett fynd 
av röd porfyrsten i botten på ett stolphål och i bot-
ten på två närliggande brunnar ytterligare två gröna 
porfyrstenar. I en by i Raisio Ihala i Finland påträffa-
des en porfyrsten intill härden i ett boningshus som 
användes ca 1000–1280, en placering som har tolkats 
som ett offer till husets andar.356

I några fall har mer än en porfyrsten påträffats inom 
en relativt begränsad yta, inom gränserna för samma 
tomt eller bebyggelseenhet. Fynden från Armagh på 
Irland har redan nämnts och även flera fynd i Dublin 
(närmare lägesangivelser än gata och kvarter saknas) 
torde ha gjorts nära varandra. Vid undersökningar 
av en mindre vikingatida bosättning i Bornais i Yttre 
Hebriderna påträffades två porfyrstenar. I en verk-
stadsmiljö från 1000-talet i Roskilde framkom två 
porfyrstenar och bland övriga stenfynd på tomten ska 
noteras en slipad neolitiskt yxa.

Sammanfattningsvis: a) Ett stort antal porfyrstenar 
har påträffats inom relativt begränsade ytor, exempel-
vis inom en stadsbildning eller fler än en på samma 
tomt, b) Flera fyndsammanhang – i stolphål, brunnar, 
hus eller andra konstruktioner samt gravar (varav en 
barngrav) – kan tyda på en medveten deponering, c) 
Enstaka stenar visar tecken på sekundär bearbetning 
eller försök till bearbetning. 

Fyndomständigheterna för flera porfyrstenar talar 
emot den förhärskande tolkningen att porfyrstenarna 
är rester av portabla altaren. Det tvivel som finns kring 
altartolkningen är relaterat till en rad antaganden om 

av de jordfunna importerade exotiska stenarna i norra 
Europa påträffats i profana miljöer. I Lunds stift har 
det gjorts flera fynd. I staden Lund har i arkeologiska 
undersökningar påträffats minst tre fynd av grön porfyr 
och ett av travertin (?), samtliga från profan tomtmark 
som kan kopplas till bebyggelse från ca 1000–1200. 
Vid en undersökning av en profan huvudgårdsbyggnad 
från tidig medeltid väster om Bjäresjö kyrka påträf-
fades ett litet fragment. Från Bornholm kommer två 
lösfynd. En sten insamlades redan 1870 i samband 
med undersökningar av den guldrika järnåldersläm-
ningen i Smørenge. 

Av den gröna porfyren, som förmodligen är den 
mest iögonfallande och dominerande exotiska ber-
garten, har det i norra Europa påträffats minst 74 
jordfynd (inklusive lösfynd). Många porfyrstenar har 
påträffats i kyrkliga miljöer, sammanlagt 27 procent 
(kyrkor 13 procent; kyrkogårdar och gravar 3 procent 
och klostermiljö 1 procent). Den största delen om 64 
procent (46 ex.) kommer emellertid från profana mil-
jöer, från tidiga städer och landsbygden. En sten kan 
komma från en vikingatida kremationsgrav (Hunday 
på Stronsay i Orkneyöarna). Återstoden av stenarna, 
13 procent (9 ex.), kan med tillgängliga uppgifter inte 
säkert föras till någon av kategorierna.

Arkeologiskt undersökta och daterade kulturlager 
och lämningar tyder på att huvuddelen av porfyrste-
narna importerades, brukades och kasserades under ca 
800–1200. De äldsta och någorlunda säkra datering-
arna är från Hedeby (2 ex.), början av 800-talet, och 
Dorestad (1 ex.), 800-talet. Generellt verkar tyngd-
punkten ligga i 1000-talet och upp till 1100-talet. De 
yngsta dateringarna, 1300- eller 1400-talet, kommer 
från Bornais på South Uist i Yttre Hebriderna. 

I några fall finns det mer precisa beskrivningar av 
fyndomständigheterna. Några fynd verkar ha depone-
rats medvetet för att fylla någon speciell funktion. Tre 
fynd har påträffats i kristna gravar: En låg på bröst-
korgen på en man i 40-årsåldern som hade begravts 
i Varnhem under tidig medeltid. Av de två stenar 
som fanns i gravar i Skottland låg den i Barhobble 
intill huvudet på ett barn som hade begravts inne i 
kyrkan. Fyndet i Varnhem har tolkats som en präst 
som begravdes med sitt portabla altare, men en sådan 
förklaring förefaller mindre trolig när det gäller barn-
graven i Barhobble.

Porfyrstenar har också påträffats i gravliknande 
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357. Ett möjligt exempel kommer ifrån nunneklosterkyrkan i Ver-
den: en grön porfyrsten (nu i Westfälisches Landesmuseum) av 
mindre dimensioner (2,9 x 2,1 x 0,5 cm). Stenen är slipad på alla 
sidor, alltså i ett ursprungligt skick. Utmärkande är att sidorna har 
nedslipade skråkanter. Denna omständighet och det lilla formatet 
kan tyda på att den innefattats som smyckessten på ett föremål 
(Stiegemann & Kroker 2009 s. 302f ).
358. Se exempelvis uppslagsordet ”probersten” i Sven Rinmans 
Bergwerkslexicon (1788–89), bd 2, s. 382f.

359. Wolska 1997 s. 49–55. Användandet av grön färg för att 
uttrycka idén om livsträdet användes redan från slutet av 900-talet. 
Ett grönfärgat enkelt kors återfinns i exempelvis en miniatyr från 
biskop Bernwards evengeliarum i Hildesheim ca 1000–1025 (Wol-
ska 1997 s. 108, för fler exempel ibid. s. 72, 102f, även Cohen 2000 
s. 58f, 217 not 23). Ett grönfärgat kors symboliserande livsträdet 
finns på det portabla altaret i Stablo daterat till 1100-talets andra 
hälft (Wittekind 2004 s. 102, 133). Om korset som förebild och 
symbol för det kristna altaret, se Sauer 1924 s. 157ff. Otto Norn 
har i artiklar berört den nära rumsliga kopplingen i kyrkorummet 
mellan kors/krucifix, altare och eukaristin (Norn 1976, 1980).
360. Gjedssø Bertelsen 2006 s. 41ff.
361. Wolfram von Eschenbach var riddare och poet (1170- ca 
1220). Wolfram uppgav att historien hämtats från en i övrigt okänd 
poet från Provence kallad Kyot; något som varit mycket diskuterat 
i forskningen. Möjligen var han, såsom föreslagits, endast en kon-
struktion av Wolfram (Johnson 2012 s. 109–111).
362. Wolfram von Eschenbach, Bok 5, L. 468–469. I ett manuskript 
som beskrivs som mindre bra läses lapis, men i de flesta andra lap-
sit. Roger Sherman Loomis menar att det är oklart vad Wolfram 
egentligen skrev, men att det sannolikt varit lapis, eftersom han 
längre fram identifierar Graalen såsom en sten och kände till tex-
ten Iter Alexandri ad Paradisum, som handlar om Alexander den 
Store som kommer över en sten från paradiset (Loomis 1963 s. 
209 not 2, 212f ).

förstås färgen. Med tanke på hur nära rumsligt för-
bunden tabula är med altarkrucifixet och mässoffret är 
det intressant att konstatera att i kristen symbolik har 
färgen grönt sedan 1000-talet använts för att betona 
att Kristi kors också kan betraktas som paradisets livs-
träd (arbor vitae) och en symbol för uppståndelsen.359 
Kristi kors avbildat som livsträdet är för övrigt ett 
vanligt motiv i nordiska runristningar från slutet av 
vikingatiden och början av medeltiden.360

Uppenbart finns det paralleller mellan det kristna 
altaret, närmare bestämt dess tabula, och den heliga 
Graal i Wolfram von Eschenbachs versepos Parzival 
från omkring 1200–1210.361 I Wolframs berättelse är 
Graalen en sten (”der stein ist ǒch genant der grâl”) 
som också går under namnet lapsit exillis.362 Den har 
märkliga egenskaper: den kan föryngra och väcka 
till liv och alla som ser den är immuna mot döden i 
en vecka. Stenen vilade på eller var täckt av en grön 
sidenklädnad och varje långfredag kom en duva och 
lade en oblat på den. Forskningen kring Parzival är 
omfattande och Graalens natur har varit en knäck-
fråga. Bodo Mergell förde 1952 fram tanken att Wol-
frams Graal var en altarsten och gjorde en djärv tolk-
ning av stenens namn, lapsit exillis, i vilket han såg en 
underfundig ordrebus med tio möjliga betydelser. Om 

bruket av portabla altaren under nordisk tidigmedel-
tid: att de har hanterats med stor försiktighet, i syn-
nerhet om de konsekrerats av en biskop, att de i hög 
utsträckning förvarats inom en kyrka eller överlåtits 
mellan präster och att deras antal någorlunda svarat 
mot antalet präster. Dessa antaganden kan vara mer 
eller mindre felaktiga. Men för dem som företräder 
tolkningen att alla exotiska porfyrstenarna i norra 
Europa är rester av portabla altaren återstår att visa 
att bruket av dem och deras religiösa värde var radi-
kalt annorlunda i Norden jämfört med förhållanden 
i Mellaneuropa eller i Norden under senare perioder. 

Idén att porfyrsten använts som infattningsstenar i 
metallarbeten eller som smycken har två problem, dels 
att exemplen på bearbetad lösfunnen sten är så få och 
dels att exempel saknas på att grön porfyr använts i 
utsmyckningen på bevarade metallarbeten (exempelvis 
krucifix, relikvarier och portabla altaren).357 En möj-
lighet, särskilt med tanke på att många porfyrstenar 
återfunnits i hantverksmiljö, är att de har haft någon 
praktisk funktion, till exempel som probersten för guld 
och silver. I litteraturen finns det emellertid ingenstans 
beskrivet att porfyr har haft eller är lämpad för någon 
praktisk användning av det slaget.358

Avslutande diskussion
Det är alltså svårt att förklara de många jordfynden i 
Norden av exotisk sten med att de hade någon praktisk 
funktion. I litteraturen har det föreslagits att porfyren 
användes i magi eller att prilgrimer tog med sig dem 
hem som minnen, men tankarna har inte närmare 
utvecklats. Det är också tänkbart att de bakomliggande 
skälen till porfyrens popularitet var att vissa allmänna 
föreställningar eller associationer förknippats med 
bergarten, vilka haft betydelse både för dess funktion 
som tabula i altaren men även i andra sammanhang. 

Det mest utmärkande för den gröna porfyren är 
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363. A. D. Horgan ansåg att Graalen var av sakramental karaktär 
och drog paralleller till Bibliska utsagor (jfr Korintierbrevet 10:1–13, 
”klippan var Kristus”) med vissa drag av ett altare (Horgan 1974). 
G. R. Murphy påstår sig ha funnit förlagan till Wolframs Graal i 
det portabla altaret i Bamberg (2006).
364. Foote 1972 spalt 115–118.
365. ”Menn scolo eigi fara meþ steina. eþa magna þa til þess at binda 
á menn eþa a fé manna. Ef meN trva a steina til heilindis ser. eþa fé. 
oc varþar fiorbavgs Garþ” (Grágás, Kristinna laga þáttr, avsnitt 7), 
alltså ”Människor ska inte göra saker med stenar eller fylla dem med 
magisk kraft med avsikt att binda dem vid människor eller kreatur. 
Om en människa sätter tro till stenar för sin egen eller sina kreaturs 
hälsa, ska det straffas som laglöshet av lägre grad” (min övers.). 
366. Leany 1981 s. 102.
367. En utbredd uppfattning i Europa var, fram till upplysningen, 
att torsviggar och ”thunderbolts” uppstod vid blixtnedslag. Utpla-
cerandet av en torsvigg verkade mimetiskt och förhindrade blixten 
att slå ned (en gång till). En bonde i Ståstorp (Skytts härad) i Skåne 
hade under 1800-talets första hälft flera ”dönnestenar” i väggen 
som skydd mot blixten (Bruzelius 1850 s. 53). För en idéhistorisk 
och etnologisk sammanfattning i ämnet från medeltid till upplys-
ningen, se Balfour 1929.

368. Carelli 1996, 1997.
369. Kilian Stobaues berättar om fyndet i Mellangrevie kyrka i sin 
avhandling om stenåldersredskap från 1738 (Tab. 1). Om fyndet i 
altaret i Blentarps kyrka, se Appendix I. Fynd av stenyxor har rap-
porterats från andra kyrkor. Vid rivningen av Åryds kyrka i Blekinge 
år 1873 påträffades två yxor av flinta, varav en tätt intill kyrkans 
grund (Wibling 1895 s. 216). 
370. Det äldsta skriftliga belägget om ”Jakobsmusslan” är från 
1106. Gjutna pilgrimsmärken tillverkades vid 1100-talets slut i 
Rom, Köln, Rocamadour och Canterbury (Andersson 1989 s. 16).
371. Överhuvudtaget har 1000- och 1100-talet betecknats som 
en period med ett intensifierat resande i Europa och även med ett 
betydande nordiskt inslag. För sammanställningar av det historiska 
källmaterialet och analys, se Krötzl 1994 s. 102–110; Wassenho-
ven 2006, särskilt s. 15, 76–104. Knut den store upprättar vid sin 
pilgrimsresa till Rom år 1027 ett härbärge för danskar och andra 
nordbor (DD I:1 nr 422). Erik Ejegod upprättar vid sin resa från 
Rom och Bari ett härbärge i Piacenza år 1098 för alla som talade 
med dansk tunga (Knytlinge Saga, kap. LXXIV, s. 104). Välkänd är 
en broderskapsbok från klostret Reichenau i vilken har upptecknats 
omkring 700 pilgrimer med nordiskklingande namn som där gjort 
uppehåll under resan, de äldsta från tidigt 1000-tal (Jørgensen & 
Jonsson 1923).
372. Wassenhoven 2006 s. 60, 79, 88, 90,149, jfr exempel på s. 
152, 260, 332f.

genom åren påträffats flera sådana exempel.368 Magin 
var inte begränsad till profana platser utan var så all-
mänt tankegods att den gjorde avtryck i uppförandet 
av kyrkor och altaren. När ett sidoaltare i Mellangre-
vie kyrka kollapsade 1690 påträffades en dolk av flinta 
och vid rivningen av högaltaret i Blentarps kyrka 1754 
påträffades flera ”torsviggar”.369 

Irländska forskare har föreslagit att grön porfyr och 
annan exotisk sten kan ha varit souvenirer som pilgri-
mer tog med sig hem från sina resor. Direkta utsagor 
om en sådan hantering saknas men det är välkänt att 
andra material, förutom reliker, togs hem från pil-
grimsmål . Från Santiago de Compostela i Spanien, 
där aposteln Jakob sades vila, hemfördes från början 
av 1100-talet musslor. Produktionen av pilgrimsmär-
ken på andra pilgrimsorter inleddes först i slutet av 
1100-talet.370 Redan under 1000-talet vallfärdade pil-
grimer från Norden i relativt stor omfattning till Rom 
och Jerusalem.371 Köln, som anses vara det närmaste 
ursprunget till mycket av porfyren i Norden, är en 
ofta omnämnd förbindelsenod i det nordiska resandet 
under 1000- och 1100-talet.372

Preferensen för den grön porfyren som tabula i 
altaren kan ha haft flera orsaker. Bergarten användes 
i stor omfattning i altaren i Mellaneuropa, fram förallt 

Mergell hade läst den romersk-germanska kyrkoinvig-
ningsritualen skulle han ha kunnat lägga till en elfte 
betydelse. Tabulan kallas där också lapis excisus, alltså 
”stenen som höggs ur (klippan)”. Andra forskare har 
även senare varit inne på att Graalen eller stenen kan 
liknas vid ett altare eller att stenen i själva verket är 
en sinnebild för Gud.363 

Wolframs Graalmystik kan läsas på ett symboliskt 
plan men Graalens undergörande krafter var inte så 
väsensskilda från hur stenar användes i praktiken i magi 
och medicin. Flera antika skriftställare har uppehållit 
sig kring olika bergarters betydelse och påverkan på 
kroppen och själen. Denna kunskap fördes vidare inom 
kristenheten och en litterär genre skapades: lapidaria, 
stenböcker, som ofta tog sin utgångspunkt i Jerusalems 
tolv ”apokalyptiska stenar” som figurerar i Johannes 
uppenbarelse.364 I Norden fanns redan före kontak-
terna med den antika och kristna idévärlden en egen 
magisk tradition, vilken också omfattade användandet 
av stenar. Den isländska lagsamlingen Grágás från mit-
ten av 1200-talet förbjuder bruket av stenar som fyllts 
med magisk makt för att användas på människor och 
djur.365 Andra norröna källor talar om ”livsstenar” och 
stenar som kan läka, underlätta barnafödslar, stämma 
blod, göra någon osynlig och få önskningar att uppfyl-
las.366 Välkänt är bruket av förhistoriska stenredskap i 
magi. 367 I Lund har vid arkeologiska undersökningar 
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373. Braun 1924, I, s. 599–608. Braun omtalar att det finns ”talrika 
exempel” på senmedeltida altaren vars relikgömmor förslutits med 
stenkuber, men nämner som konkret exempel endast de korsmärkta 
i koromgången i cisterciensklosterkyrkan i Altenberg (ibid. s. 
602, 604 ). Av sammanhanget att döma är också de korsmärkta 
förslutningsstenarna i sidoaltaren i domkyrkan i Regensburg och 
St. Gereon i Köln placerade i stipes (ibid. s. 604). 
374. Rationale divinorum officiorum (lat.), I, VI: 34–36. Det ska 
noteras att Durandus menar, kanske i synnerhet där relikerna pla-
ceras i stipes ovansida, att altarskivan då kommer att ta sigillstenens 
plats, ”… sed principalis mensa superposita loco sigilli habetur…” 
(ibid. I, VI: 34).

375. Borromeo 1577, Libri I, C. 15; jfr Braun 1924, I, s. 605.
376. Förslutningsstenar tillhörande relikgömmor i altarstipes omtalas 
från följande kyrkor på Gotland: Alskog, Barlingbo, Bro, Ekeby, 
Garde, Guldrupe, Hemse, Rone och Sjonhem (SvK, vol. 31 s. 260; 
vol. 33 s. 443, 485; vol. 68 s. 305, 369; vol. 118 s. 206; vol. 131 
s. 256; vol. 145 s. 306; vol. 150 s. 405f ). Om Guldrupe, se även 
Hildebrand 1898–1903, III, s. 255.

på att Durandus i detta sammanhang talar om relik-
gömmans placering i stipes, förefaller han att här 
uttala sig om en sten som används för att försluta en 
relikgömma i sidan av altaret, men det är osäkert. Att 
han inte ger några hänvisningar till att denna sten 
bör vara polerad eller dylikt och inte heller kommen-
terar betydelsen av tabula, såsom den omtalas i det 
romersk-germanska pontifikalet, kan tala för denna 
tolkning. Enligt Durandus ska denna förslutning, 
hursomhelst, vara av sten. Biskopen och den fram-
stående teologen Carlo Borromeo, som var verksam 
kring 1570, menade att förslutningsstenen, särskilt 
om den satt i stipes, skulle vara märkt med ett kors 
så att det var tydligt var relikerna fanns.375

Dokumenterade fynd
Det finns mycket få dokumenterade eller bevarade för-
slutningsstenar, vilket säkert delvis hänger samman med 
att de inte identifieras som sådana. En genomgång av lit-
teratur som berör Norden har endast resulterat i mycket 
kortfattade beskrivningar av några förslutningsstenar på 
Gotland. Av beskrivningarna i Sveriges Kyrkor framgår 
det oftast inte om stenarna bedöms vara medeltida eller 
vilket material de är tillverkade av. Det finns dock inget 
i beskrivningarna som antyder att stenarna skiljer ut sig 
från kyrkornas byggnadsmaterial i övrigt. Åtminstone 
tre av stenarna bör vara medeltida eftersom de på en 
sida har uthuggna kors: ett mantuanskt kors i Guld-
rupe, ett grekiskt kors i Sjonhem och ett ej närmare 
beskrivet kors i Barlingbo.376

De få bevarade exemplen på förslutningsstenar för 
relikgömmor i stipes kan tolkas som att de utöver 
den praktiska betydelsen bara har varit ämnade att 
påminna om relikernas placering. För detta syfte kan 
korsmärkning av stenarna ha varit fullt tillräckligt. 
Deras enkla utförande i jämförelse med många altar-
skivor och i synnerhet tabulae kan, förslagsvis, ses i 
mot bakgrund av att de inte är i beröring med kalken 
och duken och förvandlingsundret i mässan.

i Tyskland. Den gröna färgens symboliska betydelse 
i den kristna konsten, särskilt hur den använts i för-
bindelse med korset och livsträdet, kan ha spelat in. 
Genom kopplingar till reliker och eukaristin kan tabu-
lae ha förknippats med mystik – när Wolfram von 
Eschenbach beskriver Graal i Parzival förefaller han 
ha tänkt på en altarsten. Till detta ska läggas bruket av 
stenar i den magiska traditionen. För pilgrimen kan 
den gröna stenen ha varit en påminnelse om besökta 
orter och helgedomar.

Förslutning av relikgömma 
i stipes sida med rätblock

Inledning och bakgrund
Hur relikgömmor placerade i stipes sidor (i sällsynta 
fall i altarskivan sida) förslöts vet vi mycket mindre om 
än om tabulae på relikgömmor på fixerade och porta-
bla altaren. Joseph Brauns beskrivning av förslutningar 
på relikgömmor i stipes är inte särskilt ingående. Han 
konstaterar att man har använt antingen en stenplatta 
eller en tärnings- eller blockformad sten (Steinwürfel). 
Det senare förefaller ha varit det vanligaste under senare 
delen av medeltiden. Den närmare diskussionen om 
förslutningarnas utformning blir något dunkel eftersom 
Braun inte gör någon tydlig skillnad mellan stenar som 
förslutit relikgömmor i stipes och i altarnas ovansidor. 
Av sammanhanget att döma finns det enligt Braun 
altaren i Tyskland där förslutningsblocken i stipes är 
intakta. Ofta förefaller de vara korsmärkta.373 

De medeltida skriftliga källorna ger få och svår-
tolkade upplysningar. Durandus nämner i Rationale 
divinorum officiorum från slutet av 1200-talet att relik-
gömman försluts med en ”liten sten” (parvus lapis), 
som betecknas som altarets sigillum.374 Med tanke 
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377. Norberg 1956 s. 109.
378. Stolt 2001 s. 47f.

379. Braun 1924, I, s. 289.
380. Braun 1924, I, s. 289. Kyrkoinvigningsritualen ingår i hand-
skriften Leabhar Breac, en sammanställning av äldre texter från ca 
1408–11. Två översättningar av invigningsritualen har gjorts till 
engelska (Olden 1900; Stokes 1901). En översättning till norska 
och kommentar av samma invigningsritual har publicerats av Jen-
senius (1997, särskilt s. 88f ). 
381. Braun 1924, I, s. 289.
382. Enligt Thietmar av Merseburgs berättelse om ett av ärkebis-
kop Gero († 976) införskaffat krucifix, skulle det ha försetts med 
en ”Riss” i huvudet. Krucifixet anses bevarat men inga spår syns av 
denna behandling idag (Angenendt 1997 s. 217). Det kan noteras 
att en madonnabild från mitten av 1200-talet från Rängs kyrka i 
Skåne är ristad med fyra kors i ansiktet (LUHM 18638b).

kors eller kors som biskopen tecknade med olja och 
krisma. I den senare står det visserligen att biskopen 
ska göra fyra kors med kniven (cum cultro) i hörnen 
på tabula, men Braun tvekar om betydelsen av ordet 
”tabula” och utesluter inte ett skrivfel. 379 

Ett kyrkoinvigningsritual från Irland (av Braun 
daterat till 1000- eller 1100-talet) är explicit om 
konsekrationskorsen: biskopen ska med en kniv rista 
sju kors på mensa: fyra i hörnen, ett i mitten och två 
med placering i västra och östra delen mellan korsen 
i hörnen. Dessutom ska han rista fyra kors i kyrkans 
hörn.380 Formuläret ger mycket konkreta anvisningar 
om de närmare omständigheterna kring korsens ris-
tande, att det sker under ceremonin och av biskopen. 
Det är högst oklart om den iriska kyrkoinvigningsli-
turgin eller någon liknade i detta avseende påverkade 
utvecklingen i Norden, men den kan säga något om 
i vilken situation som konsekrationskors kan ha till-
kommit. 

I föreskrifter från kyrkliga synoder har Braun endast 
påträffat en text som nämner konsekrationskors på 
altaret. Walter, biskop i Durham, skrev år 1255 i en 
statut att ärkediakonen vid visitation i stiftet skulle 
kontrollera vilka altaren som var invigda och huruvida 
de invigda altarna kunde uppvisa kors som tecken på 
vigningen (crucis charactere sint sigillata).381 

Bruket att rista eller hugga in kors efter vigningen 
av altaret förefaller alltså endast undantagsvis ingå i 
kyrkoinvigningsformulären. Såvitt bekant förekom 
inte heller någon sådan rekommendation i samband 
med invigningen av andra föremål för kyrkligt bruk, 
exempelvis dopfuntar och bilder, ändock förekom-
mer det att även det slags inventarier har ristade eller 
inhuggna kors.382 Passar ristandet av kors överhuvud-

Konsekrationskorsen

Inledning och bakgrund
Korsteckningen är ett återkommande element i kyrko- 
och altarinvigningen och för övrigt också i invig-
ningshandlingarna för kyrkans inventarier. Enligt det 
romersk-germanska invigningsformuläret ska biskopen 
korsteckna altaret med vatten och olja en gång och 
med krisma två gånger (PRG XL, 42, 52, 55, 142) 
och tabula på både under- och översidan (ibid. 139, 
141). Den sista gången biskopen korstecknar altaret 
med krisma är efter förseglingen av relikgömman. Det 
är rimligt att anta, liksom tidigare har gjorts i forsk-
ningen, att de inristade eller inhuggna kors som finns 
på många altaren har en anknytning till biskopens 
korsteckning i samband med invigningen. 

Flera förhållanden kring altarnas ”konsekrations-
kors” är emellertid höljda i dunkel. Få liturgiska texter 
föreskriver att biskopens korsteckningar ska ges ett 
permanent fysisk uttryck, men de är trots det vanligt 
förekommande i flera områden. Korsens symboliska 
betydelse kan ha växlat: variationen i deras utbredning 
i tid och rum och deras varierande utseende och olik-
artade tekniska utförande kan tyda på det. Förutom 
Joseph Brauns diskussion i ämnet har forskningen 
inte ägnat konsekrationskorsen något större intresse. 
Rune Norberg menade i en kort artikel (1956) att 
medeltida altarskivor som saknade kors förmodligen 
hade tillhört sidoaltaren men förklarade inte hur han 
kommit fram till det.377 Kanske ansåg han att sidoal-
taren i mindre utsträckning var invigda. Bengt Stolt 
har emellertid bidragit till en ökad kunskap om kon-
sekrationskorsen på altarna på Gotland. I sina studier 
drar han bland annat slutsatsen att de ristade korsen 
är äldre än de inhuggna.378 

Föreskrifter om konsekrationskors
Enligt Joseph Brauns genomgång av invigningstex-
ter nämns konsekrationskors på altaren endast i ett 
franskt pontifikale från 1300-talet och ett sakramen-
tarium tillhörande Ratold från Corbie från 900-talet, 
men texternas tolkning är inte entydig. Vad gäller 
den förra är det oklart om den talar om inhuggna 
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383. I Gamla Testamentet finns flera referenser till att rista: om ris-
tandet av namnen på Israels söner på sten (2 Mos. 28:9, 11), om 
ristande på en ”blomma av guld” (ibid. 28:36), om det förkastliga 
i att rista på kroppen (3 Mos. 19:28, 21:5; 5 Mos. 14:1, Jer. 16:6, 
47:5; Mik. 5:1), om ristande på tavla (Jes. 8:1, Hes. 4:1).

384. PRG XL, 57, jfr den i det närmaste likalydande texten i Pon-
tificale Lundense f. 34r.

korsen som målats på kyrkornas väggar. Inte heller det 
föreskrivs vanligen i liturgin. Enligt den romersk-ger-
manska kyrkoinvigningsritualen skall biskopen i ett 
skede röra sig runt kyrkan och med krisma teckna 
tolv kors på väggarna.384 I pontifikalet från Roskilde 
finns ett intressant tillägg: biskopens korsteckning 
ska göras där tolv kors är avbildade och där tolv ljus 

taget in bland invigningsformulärens noga utvalda 
texter och symbolmättade handlingar med vatten, 
olja och krisma? Visst förekommer det i Bibeln att 
ting eller kroppar ristas, men handlingen i sig före-
faller ofta vara mer prosaisk eller betraktas som direkt 
negativ (om det är kroppar som ristas).383 Den tyd-
ligaste parallellen till konsekrationskors på altaren är 

Kyrka Ristad/huggen Enkelt/ornamenterat Armarnas utformning

Avaskär Ristade/huggna Ornamenterade Utböjda armar, kluvna

Dalby Huggna Ornamenterade Utböjda armar, kluvna

Eljaröd Ristat Enkelt

Falsterbo, S:ta Gertrud Ristade/huggna Ornamenterade

Felestad Ristade/huggna Enkla

Fosie Ristade? Enkla?

Grönby Ristade/huggna Ornamenterade Utböjda armar, kluvna

Gualöv Ristad/huggen Enkelt kors

Hallaröd Ristade/huggna Ornamenterade Nötta

Hallaröd Ristade/huggna Ornamenterade Nötta

Halmstad, högaltare Ristade Enkla

Lund S:t Laurentius Ristade/huggna Ornamenterade Utböjda armar, rakt avslutade

Lund, S:t Peters kl. Ristade Enkla kors

Lövestad Ristat Ornamenterat

Maglarp 1 Ristad/huggen Enkelt kors

Maglarp 2 Ristade/huggna Enkla kors

Malmö, S:t Petri Ristade Enkla kors

Malmö, S:t Petri Huggna Ornamenterade Utböjda armar, kluvna

Malmö, S:t Petri ? Ornamenterat Utböjda armar, avslutning oklar.

Norra Vram Huggna Ornamenterade Osäkert utförda

Ottarp Ristade/huggna Ornamenterade Utböjda armar, kluvna

Ronneby, högaltare Huggna Ornamenterade Utböjda armar, oklara 
avslutningar. Slarvigt/nött

Ronneby, sakristian Huggna Ornamenterade Utböjda armar, kluvna

Simris ristad/huggen Enkelt kors

Stehag Ristade/huggna Enkla

Stehag Ristade Enkla kors

Stora Köpinge Ristade Enkla

Torhamn Ristade/huggna Ornamenterade Utböjda armar. Kluvna?

Torrlösa Ristade/huggna Enkla

Trelleborg, S:t Nikolai Huggna Ornamenterade Utböjda armar, kluvna

Älvsåker Ristade Ornamenterade Kryckkors

Figur 13. Konsekrationskors på altaren i Lunds stift (för detaljerade uppgifter se Appendix I). / = eller.
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Felestads kyrka. 
Altarskiva på högaltaret.

Eljaröds kyrka Fragment
av altarskiva. 

Grönby kyrka. Altarskiva
från sidoaltare. 

Gualövs kyrka. Högaltaret. Lunds domkyrka. Centrala
sidoaltaret i kryptan.  

Maglarps kyrka, sidoaltare.

Malmö, S:t Petri kyrka. Altarskiva, 
förmodligen från sidoaltare.

Malmö, S:t Petri kyrka.
Altarskiva på högaltaret. 

Maglarps kyrka. Högaltaret.

Dalby klosterkyrka, Skåne
Altarskiva från sidoaltare?

Falsterbo kyrka. Södra 
sidoaltaret i koret.

Falsterbo. Altarskiva, 
i sen tid placerad på 
högaltaret.  

0 10 cm
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Ronneby kyrka. 
Sidoaltare i sakristian.

Ronneby kyrka. Altarskiva 
på högaltaret. Återanvänd 
gravsten med årtalet 1387.

-
.

Torhamns kyrka. Altarskiva, 
nu på högaltaret.  

Ottarps kyrka, Skåne. 
Altarskiva i golvet. 

Älvsåkers kyrka. Altarskiva. Nu på
högaltaret-  

Trelleborg, S:t Nikolai kyrka. 
Altarskiva,antagligen 
från sidoaltare.

Stehags kyrka. Altarskiva, 
förmodligen från högaltaret.

Stora Köpinge kyrka. 
Högaltaret.

Stehags kyrka. Altarskiva
från sidoaltare. 

Figur 14. Konsekrationskors i Lunds stift. Avbildningar av flerta-
let kända konsekrationskors på altaren i Lunds stift. Skala 1:10.

.
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Malmö, S:t Petri kyrka. Altarskiva, 
förmodligen från sidoaltare.

Malmö, S:t Petri kyrka.
Altarskiva på högaltaret. 

Maglarps kyrka. Högaltaret.

Dalby klosterkyrka, Skåne
Altarskiva från sidoaltare?

Falsterbo kyrka. Södra 
sidoaltaret i koret.

Falsterbo. Altarskiva, 
i sen tid placerad på 
högaltaret.  
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385. I pontifikalet från Roskilde: ”Postea vero vadat episcopus per 
circuitum ecclesie et faciat crucem per parietes cum pollice suo cum 
chrismate in duodecim locis, vbi duodecim crvces depicte sunt. Et 
duodecim cerei incendi debeant...”(Pontificale Roscildense f. 28r). De 
målade korsen bekräftas även av Durandus redogörelse om kyrkoin-
vigningen (Rationale divinorum officiorum (lat.), I, VI: 6, 27). I en 
tryckt redaktion av det romerska pontifikalet från 1520 (Venedig) 
illustreras hur biskopen står på en stege medan han korstecknar ett 
redan förberett kors på kyrkans vägg (Riley 1908 fig. 36).

386. Braun 1924, bd I, s. 294, jfr Stolt 2001 s. 46.
387. Asymmetrisk placering av korsen finns på mensae som bör 
vara relativt sena, såsom högaltaret i Stora Köpinge (1280-talet?), 
S:t Petri kyrka i Malmö och Avaskär (1300-talet) men samtidigt 
finns exempel på symmetrisk placering på altarskivor: förutom 
ovan nämnda i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo kan nämnas de 
i kyrkorna i Fosie (efter 1372) och i sakristian i Ronneby kyrka 
(1300-talet?).

i mitten. På Gualövs högaltare finns möjligen endast 
ett, på en oregelbundet formad sten som kanske redan 
ursprungligen förslöt relikgömman.

Korsen är alltså placerade i hörnen och mitten av 
mensae, men vid närmare betraktande är de ofta asym-
metriskt arrangerade: de har en dragning åt ena lång-
sidan, den sida som varit den västra, vilket lämnar 
ett ibland ganska stort tomt utrymme i öster. Braun 
har observerat detta på en rad altaren i Mellaneuropa 
och föreslår att det beror på antingen att biskopen 
under hela denna del i riten stod väster om altaret och 
måste göra korsteckningen inom högst en armslängds 
avstånd eller att altarets östra del upptogs av eller var 
reserverad för uppställning av en bild. Bengt Stolt har 
noterat samma asymmetriska placering av konsekra-
tionskorsen på gotländska altaren och lutar åt att det 
har att göra med att det skulle placeras bilder på den 
östra delen.386 

Möjligen kan både bekvämlighetsskäl och hänsyn 
till eventuella bilder ha haft betydelse för korsens pla-
cering. Tolkningen försvåras av att en bild inte tvunget 
behöver ha stått på själva mensa, som i S:ta Gertruds 
kyrka i Falsterbo kan ett särskilt podium ha byggts. 
Denna altarskiva har för övrigt konsekrationskorsen 
arrangerade symmetriskt på stenen. Det finns inget 
tydligt samband mellan altarnas datering och place-
ringen av korsen.387 Det kan hur som helst noteras 
att i Lunds stift är inga kors placerade på ett vis som 
gör dem omöjliga eller mycket besvärliga att nå från 
altarets västra sida. I några fall är alla kors faktiskt 
relativt väl samlade, placerade med en dragning mot 
mitten och väster på mensae, till exempel i kyrkorna 
i Felestad, Hallaröd (två altaren) och Stehag, vilket 
innebär att biskopen inte ens behövde ta ett steg åt 
sidorna för att kunna teckna samtliga kors. I analogi 
med att relikgömmorna i mensae ofta är placerade 
med en dragning mot väster, för att åstadkomma en 
närmare förbindelse med hanteringen av kalk och 

brinner.385 Korsen skulle alltså ha målats i förväg, så 
att de under invigningen kunde ta emot biskopens 
krisma och välsignelse. Det är emellertid oklart vid 
vilken tidpunkt denna passus om de förberedda kor-
sen infogades i texten. 

Konsekrationskorsen i Lunds stift
Inhuggna eller inristade kors förekommer på minst 34 
mensae (av 80) i Lunds stift (figur 13, 14). Förmod-
ligen har de varit vanligare än vad dessa siffror visar: 
i några fall går det inte säkert att avgöra om kors har 
funnits på grund av att stenens yta visar tydliga tecken 
på nedslitning, och grunda ristningar kan alltså ha 
försvunnit. Flera kors går enbart att uppfatta i släp-
ljus. Om mensae har tjock puts går det inte heller att 
uppfatta eventuella kors. I minst elva fall uppvisar 
mensae inga tydliga spår av kors. Vad gäller återsto-
den, 35 mensae, saknas uppgifter på grund av att de 
är nedslitna, fragmentariska eller dolda av puts.

Antalet kors på mensae verkar i princip alltid ha 
varit fyra eller fem. I flera fall har dock något kors 
försvunnit eller är dolt. Antalet kors på mensae står i 
relation till förekomsten av relikgömma. På mensae 
med relikgömma och bevarade hörn förekommer 
korsmärkning i minst tio fall, men endast i tre av 
dem kan påvisas att ett femte kors finns på stenen. 
Ett undantag finns i S:t Nikolai kyrka i Halmstad 
där en altarskiva med relikgömma har fem inristade 
kors. Korset mitt på stenen är dock djupare inhugget 
och kan ha gjorts vid ett senare tillfälle än korsen i 
hörnen. En ovanlig variant av korsmärkning finns på 
en högaltarskiva med relikgömma i Stehags kyrka: ett 
femte kors är inristat mitt på altarskivans rakhuggna 
västra sida. Möjligen har även fem kors varit ristade 
på altarskivan i Älvsåker, där ett av två bevarade kors 
sitter invid ena långsidan. På de nio altarskivorna 
utan relikgömmor finns korsen i de fyra hörnen och 



konstruktionen av altaren  |  107

388. Braun 1924, bd I, s. 298, jfr Stolt 2001 s. 47f. En viss Gus-
tav Schönermark menade redan 1889 (s. 189) i en kortare studie 
att korsen på altaren från romansk tid ”förefaller snarast inristade 
än inhuggna”.

kniv eller dylikt och korsen har ristats in. I andra fall 
är redskap och teknik mer svårbedömda. 

Något vanligare är att enkla kors har fått en orna-
mental prägling. Oftast har den bestått i avslutande 
utböjda armar som bildat flikar, exempelvis på altar-
skivor i kyrkorna i Grönby, Ronneby och Trelleborg. 
I ett enstaka fall (Lunds domkyrka 1) ser armarna ut 
att avslutats utböjda men utan flikar. Kryckkors finns 
på mensae i Lövestads kyrka och Älvsåkers kyrka. Utan 
paralleller är ett konsekrationskors på en altarskiva i 
Dalby klosterkyrka, som förutom utböjda armar som 
slutar i flikar också har försetts med halvmåneformade 
ornament utanför varje arm. 

Dateringen av konsekrationskors är problematisk. 
Det är svårt att peka på någon tydlig kronologisk 
utveckling i utförandet av konsekrationskorsen, vilka 
dessutom kan ha tillkommit långt efter altarets till-
komst. Enkla grekiska kors förekommer på altaren som 
förmodligen är romanska men också på altaren som bör 
vara från slutet av 1200-talet eller senare, exempelvis 
högaltaret i Stora Köpinge eller S:t Petri kyrka i Malmö 
och sidoaltaret helt i tegel i Maglarps kyrka. Flera av de 
bäst utförda och ornamenterade konsekrationskorsen 
förefaller emellertid att återfinnas på altarskivor som 
mot bakgrund av dateringen av de byggnader där de 
finns bör vara relativt sena, från omkring 1300 och 
framåt, till exempel altarskivor i kyrkorna i Avaskär, S:t 
Gertrud i Falsterbo, Ronneby (sakristian) och S:t Petri 
i Malmö. Materialet i och utförandet av några andra 
altarskivor med ornamenterade konsekrationskors i 
kyrkorna i Grönby, Torhamn, S:t Nicolai i Trelleborg 
och Dalby klosterkyrka talar för tidigast 1200-talet. 
Ovannämnda ornamenterade kors är mellan 7 och12 
cm stora. De ornamenterade korsen på altarskivan i 
domkyrkans krypta skiljer sig från mängden genom 
att endast vara omkring 3 cm stora. 

En förklaring till det hafsiga intryck som de enkla 
ritsade eller inhuggna korsen ofta ger kan vara att de 
faktiskt tillkom under själva invigningen. Flera av de 
ornamenterade korsen är emellertid huggna och så 
väl utförda att de måste ha tillkommit antingen före 
eller efter invigningen. Praktiska skäl talar för att de 
gjorts på förhand, förmodligen av den stenhuggare 
som tillverkade altarskivan. Ett sådant förfarande är i 
analogi med passusen i Pontificale Roscildense om att 
konsekrationskorsen på kyrkans väggar redan hade 
markerats eller målats. Möjligen finns det fler paral-

paten i mässan, förefaller det möjligt att liknande 
bekvämlighetsskäl ligger bakom asymmetrin i kon-
sekrationskorsens placering.

I det föregående stycket har ett viktigt antagande 
inte diskuterats, nämligen att korsen är ristade på precis 
de ställen på altaret som biskopen korstecknat under 
invigningen. Det är förstås omöjligt att veta om de 
verkligen är det, men frågan är intressant ur minst en 
aspekt. Omedelbart efter invigningen förbereds altaret 
för den första mässan och täcks då med en duk. Senast 
vid denna tidpunkt bör de ställen som biskopen kors-
tecknade ha fått någon form av varaktiga igenkänn-
bara kors, åtminstone om de skulle ristas in på samma 
ställen som biskopen hade korstecknat. Med tanke på 
den tidsrymd som i sådana fall stod till förfogande var 
det endast möjligt att göra hastigt inristade kors (vilka 
förstås kan ha förbättrats efter mässan). Eller så fanns 
korsen redan på altaret före invigningen. 

Konsekrationskorsen på altarna i Lunds stift är i 
regel av enkelt slag, antingen grunda och med oskarpa 
konturer eller smala och sneda. Ett mindre antal kors 
är gjorda med större precision och omsorg. Den stora 
bredden i det tekniska utförandet observerades av 
Braun, som i huvudsak vill beteckna korsen som 
antingen enkla tecken (Merkzeichen) eller ornamen-
tala. De förra är ofta ristade och de senare inhuggna. 
De ornamentalt utformade korsen blev enligt Braun 
vanligare under senmedeltiden. Bengt Stolt har stud-
erat konsekrationskorsen på altarna på Gotland och 
menar sig kunna se en liknande utveckling där. 388

En stor del av konsekrationskorsen i Lunds stift 
kan karakteriseras som antingen ristade eller huggna, 
men många är dock så nötta att bedömningarna blir 
mycket osäkra. Utförande och grad av ornamentering 
varierar kraftigt, från enkla ristade eller huggna kors, 
till huggna och väl ornamenterade kors. Däremellan 
finns kors med osäker eller slarvigt utförd ornamen-
tering. Något färre än hälften av konsekrationskorsen 
på mensae har ristats eller huggits i form av enkla (gre-
kiska) kors, oftast 5–10 cm stora. Inte sällan är armarna 
i samma kors olika långa. I enstaka fall, såsom i S:t 
Peters klosterkyrka i Lund, verkar man ha använt en 
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389. Jfr Niels M. Saxtorph som menar att romanska invigningskors 
är något ”meget sjældent” (i varje fall i Danmark) (1986 s. 225). 
Korsen uppträder ofta utan sammanhang med övrigt måleri och 
är av den anledningen svåra att datera. Bland de äldsta exemplen 
torde vara de i Ål kyrka på Jylland som bör vara samtida med övriga 
målningar från ca 1200–25. Fler exempel finns i databasen ”Kalk-
malerier i Danmarks kirker” (www.natmus.dk). De enda kors som 
förs till 1100-talet är de i kyrkorna i Sæby (kraftigt retoucherade) 
och Skibby på Själland, men bakgrunden till dateringarna är oklar.
390. Rationale divinorum officiorum, Bok 1, kap. 6, st. 6, 27; över-
sättning s. 62f, 69.
391. På stilmässiga grunder och tekniskt utförande kan Braun påvisa 
konsekrationskors från exempelvis kyrkan i Le Ham i Normandie 
(speciell korstyp) daterade till 600–700-talet och från början av 
1000-talet på högaltaret i basilikan i Aquileja i norra Italien (utförda 
i relief ) (1924, bd I, s. 290f ).
392. Braun 1924, I, s. 290f.

393. Se följande kyrkor i DK: Dybbøl (XXIII, s. 585), Holbøl (XXII, 
2014f ), högaltaren av tegel i Lyngby och Voerladegård, högaltare 
från 1479? i Århus domkyrka (XVI, s. 486, 1626, 3858), högalta-
ren med kalkstensskivor (alla från Gotland?) i kyrkorna i Haderslev, 
Halk och Hammelev (XX, 128, 454, 617f ). 
394. Se följande kyrkor i DK: Elmelunde med högaltare av tegel, 
Tyvelse med sidoaltare av tegel, Vollerslev med tidigare altare utfört 
i kritsten (VI s. 259, 688, 984); Holmstrup och Rørvig med högal-
tare av tegel (IV s. 1823, 2069).

lagt märke till att altarskivorna på Jylland vanligen inte 
är korsmärkta. Vilka orsaker som kan ligga bakom 
variationen i utbredningen av konsekrationskors dis-
kuterar inte Braun, förutom att han kommenterar att 
frånvaron av dem på Jylland kan tillskrivas granitens 
hårdhet och olämplighet för sådan märkning.

Om man betraktar förhållandena i Norden närmare 
blir variationen i konsekrationskorsens förekomst och 
utförande tydligare. Brauns uppfattning om konse-
krationskorsens sällsynthet på Jylland synes bekräftas: 
på Jylland förekommer konsekrationskors endast på 
enstaka altarskivor, att döma av beskrivningarna i 
Danmarks Kirker. De flesta av dem finns på altaren 
och mensae som är murade i tegel eller på altarskivor 
av kalksten som uppges vara från Gotland. I Århus 
domkyrka har en gravsten återanvänts i högaltaret 
som förmodligen är från 1479. Förutom fyra kors i 
hörnen finns centralt på stenen en ristad kvadrat (ca 
31 × 31 cm), vilken kan markera läget för en relik-
gömma under skivan.393 Uppgifter om konsekrations-
kors saknas från Fyn och Odense stift. På Själland har 
Danmarks Kirker endast uppgifter om fem altaren 
med konsekrationskors, varav ett sidoaltare. De flesta 
altarna är murade i tegel.394 Än mer sällan verkar kon-
sekrationskors förekomma i Norge, i varje fall finns 
det inga uppgifter om det i Norges Kirker. I de östra 
delarna av Norden, närmare bestämt östra delarna av 
Svealand, Götaland, Öland, Gotland och Finland, är 
konsekrationskors på altaren vanliga.

Flera faktorer kan ligga bakom att förekomsten av 
konsekrationskors på altaren varierar starkt mellan 
olika områden. Braun pekar på en geologisk förklaring, 
när han menar att den hårda graniten, som många 
altarskivor på Jylland framställdes av, tyglat lusten 
till att rista eller hugga, men det verkar inte så över-
tygande med tanke på att landskapet har mycket rik 
granitskulptur från romansk tid och runstenar av granit. 
En kronologisk faktor kan inte uteslutas. Exempelvis 

leller mellan konsekrationskorsen på altarna och på 
kyrkans väggar. En aspekt som ägnats föga intresse är 
huruvida de målade konsekrationskorsen i Norden 
uppträdde samtidigt som de äldsta romanska figura-
tiva målningarna eller om de är en senare utveckling. 
Intrycket är, utan att mer ingående studier ägnats 
frågan, att väggmålade konsekrationskors var mycket 
ovanliga före omkring 1200.389 Förberedda inhuggna 
konsekrationskors på altaren kan, förslagsvis, ha införts 
under påverkan av de målade konsekrationskorsen på 
kyrkans väggar. De senare korsen hade enligt Durandus 
ingen annan funktion än att avskräcka demoner och 
i andra hand att visa att altaret var invigt till Kristus. 
Större symbolisk tyngd tycks ha lagts vid ljusen invid 
korsen, vilka representerade apostlarna.390

Konsekrationskors i Europa och Norden
Konsekrationskors var alltså vanligt förekommande i 
Lunds stift, åtminstone från omkring 1200. En utblick 
mot övriga Norden och Europa visar en mycket ojämn 
fördelning. Enligt Braun kan endast ett litet antal kon-
sekrationskors dateras till tiden före omkring 1100. I 
vissa områden, som Italien och Spanien, utvecklades 
överhuvudtaget ingen tradition att göra konsekra-
tionskors.391 I Frankrike blev däremot konsekrations-
kors vanliga under senare medeltid, likaså i England, 
åtminstone från 1200-talet. Det förefaller att döma av 
Brauns exempel som att konsekrationskors också var 
mycket vanliga på altaren i Tyskland i slutet av medel-
tiden.392 Vad gäller förhållandena i Norden har Braun 
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395. Flera senmedeltida bokillustrationer visar altardukar med fem 
kors, se Dearmer 1910: Plate XIII, IX (Frankrike ca 1419), XXII, 
XXIII (Frankrike, slutet av 1400-talet).

396. Rationale divinorum officiorum, Bok 1, kap. 7, st. 14, 32, 34; 
översättning s. 80, 86f ).
397. Ström 1997 s. 148. Se också 1100- och 1200-talets teologiska 
kommentarer sammanfattade i Sauer 1924 s. 155–166 särskilt s. 159f.
398. Sauer 1924 s. 72f.
399. Peringskiöld 1719 s. 273.
400. Till exempel Bond 1916 s. 16.

I den ovan nämnda kommentaren till kyrkoin-
vigningen från 800-talet betraktades korsteckningen 
med krisma som en allegori för hur det nya förbun-
det hade skapats i Jerusalem och spridits till de fyra 
världshörnen. Någon direkt koppling till Kristi person 
gjordes inte. Durandus menade att det femte kor-
set i mitten betecknar mitten av världsalltet, Jerusa-
lem, där Kristus led offerdöden. Han lade på ett helt 
annat sätt tonvikten på altaret som symbol för Kristus. 
Korsteckningen på altaret med vatten, olja och krisma 
menade Durandus var en påminnelse om Kristi fem 
sår, den femfaldiga nåden samt människans fem sinnen 
som måste användas för goda gärningar.396 Denna kri-
stologiska tolkning av altaret delades av många andra 
kommentatorer under 1100- och 1200-talet.397 Talet 
fem har även förbundits med en rad andra kristna 
mysterier.398 Långt senare, omkring 1700, var anti-
kvitetforskaren Johan Peringskiöld övertygad om att 
de (vanligen) fem konsekrationskorsen symboliserade 
Kristi fem sår.399 Samma tolkning är allmängods i 
sentida populärtexter om teologi och symbolik.400 
Under senmedeltiden kom temat med Kristi fem sår 
bli en viktig del i kult och fromhetsliv. Motivet kan 
ha påverkat tolkningen av konsekrationskorsen och 
utformningen av dem under 1400-talet, vilket kan 
förklara att de då tycks ha blivit vanligare på portabla 
altaren. Kulten av Kristi fem sår var förmodligen inte 
utbredd under 1200-talet då de fint ornamenterade 
konsekrationskorsen började bli allt vanligare. Kopp-
lingen mellan altarnas konsekrationskors och Kristi 
fem sår kan således vara en senare tolkning eller efter-
handskonstruktion. 

Avslutande diskussion
Konsekrationskorsen kan i huvudsak indelas i hastigt 
ristade eller huggna enkla grekiska kors och orna-
menterade kors. De senare förefaller ha blivit vanli-
gare från 1200-talet. Med viss sannolikhet tillkom de 

är intrycket att de bevarade altarskivorna av granit på 
Jylland generellt är äldre än de som framställdes av 
kalksten på Gotland och även spreds runt Östersjön. 
Konsekrationskorsens innebörd behöver heller inte ha 
varit densamma under hela medeltiden. Steget från 
hafsigt ristade kors till fint ornamenterade kan tyda 
på en förändring i deras betydelse. Dessa förklaringar 
till konsekrationskorsens förekomst, utformning och 
varierande spridning får betraktas som skisser eller 
hypoteser. Mer detaljerad data om konsekrationskors 
på altaren kan insamlas och bilda ett bättre underlag. 

Konsekrationskorsen i Lunds stift och jämförelser 
med andra delar av Norden pekar på att konsekra-
tionskorsen till en början, på 1100- och 1200-talet, 
vanligen ristades eller höggs i mensa, ofta av allt att 
döma hastigt och utan experthjälp. I områden där 
relikgömman vanligen varit placerad i mensa, såsom 
exempelvis på Jylland, är det en påtaglig signal om 
att altaret har invigts och ytterligare kors som tecken 
på konsekrationen var kanske inte påkallade. Något 
som kan tyda på det är att på mensae med relikgömma 
och konsekrationskors finns det i regel endast kors i 
hörnen, inte i mitten. De enkla korsen kan i äldsta 
tid i högre grad än senare ha betraktats som tecken 
på altarets invigning med krisma. Det skulle förklara 
varför biskopen i Durham, England, år 1255 önskade 
att de skulle kontrolleras vid visitationsresor. 

De fint huggna och ornamenterade konsekrations-
korsen torde ha blivit vanligare under loppet av 1200-
talet. Åtminstone de som är skickligt utförda får man 
föreställa sig vanligen huggits före invigningen, i likhet 
med hur de tolv konsekrationskorsen på kyrkans väggar 
kan ha förberetts. Med tanke på att altarnas mensae 
under större delen av året, förutom vid påsk, förmod-
ligen var täckta med dukar kan det förefalla märkligt 
att överhuvudtaget hugga in fina konsekrationskors. 
Den tid och energi som lades på utförandet av korsen 
kan tyda på en betydelseförändring, att korsen från 
att ha betraktats mer som tecken på invigningen bör-
jade betraktas mer som symboler. En indikation för 
det senare kan vara att en del altardukar under sen-
medeltiden försågs med kors i en liknande formation 
som de på mensae.395
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401. Braun 1924, bd I, s. 635.
402. Braun 1924, bd I, s. 641.
403. Se exempelvis Rydbeck 1926 s. 61–74 med hänvisningar.
404. Braun 1924, bd I, s. 646.

symbolisk och ur en funktionell synvinkel. Paralleller 
mellan sarkofager och relikbehållare tyder enligt Braun 
på att från tidigkristen tid och fram i eftermedeltid 
hämtades element från en gemensam gravsymbolik, 
men särskilt under tidig kristen tid var detta mer utta-
lat.401 Han utvecklar inte de symboliska aspekterna 
närmare efter att ha lämnat diskussionen om den 
tidigkristna perioden. För den period som omfattar 
nordisk medeltid betonar han framförallt praktiska 
aspekter på relikbehållarna.

Att man använde små lådor av bly som yttre behål-
lare för relikerna anser Braun berodde på att de var 
enkla att tillverka, genom att böja till en blyplåt, och 
lätta att placera i ett litet utrymme, dvs. altarets relik-
gömma.402 Han berör inte huruvida blyets speciella 
popularitet också ska ses mot bakgrund av att det 
under medeltiden, kanske speciellt före senmedeltid, 
använts flitigt i ett slags inre sarkofager när världsliga 
och andliga aristokrater begravdes.403 

Braun berör kort frågan om en eventuell kronologisk 
utveckling av relikbehållarna. Han finner belägg för att 
andelen relikbehållare utförda i keramik, glas och trä 
ökade under senare delen av medeltiden och menar 
att det kan förklaras av två förhållanden: att behållare 
av dessa material, särskilt trä, hade bättre möjlighet att 
överleva från en senare del av medeltiden än en tidigare 
och att andra material än bly användes när de var mer 
lämpliga och fanns för handen. Enligt Braun har således 
dessa behållare till skillnad från relikbehållarna i bly till-
verkats primärt för profant bruk utan att det fanns någon 
särskild tanke bakom valet av material eller former.404

Huvuddragen i Brauns uppfattning om relikbehål-
lare kan vara korrekt. Men geografiska variationer, en 
dimension som han inte tar upp, kan tyda på att valet 
av relikbehållare rymmer fler aspekter. 

Relikbehållarnas material och form
Det i särklass vanligaste materialet i bevarade relik-
behållare i Norden är bly. Behållarna är vanligen kva-
dratiska eller rektangulära och har tillverkats genom 
att en blyplåt skurits till och sidorna vikts ihop. Ofta 

enkla korsen i direkt anslutning till konsekrationen 
och markerar de ställen som korstecknats med krisma. 
De äldsta korsen kan tolkas som tecken som markerar 
att altaret har invigts. 

De ornamenterade korsen, vilka är tydliga och lätta 
att uppfatta, tillkom sannolikt före eller efter invig-
ningen. De kan ses som uttryck för ett ökande intresse 
för korsens symbolvärde, det vill säga de är inte endast 
tecken på altarets konsekration utan är symboler. De 
kan ha uppfattats som ontavvärjande och, förmodligen 
något senare, som en påminnelse om Kristi fem sår. 
Den stora geografiska variationen i utbredningen av 
konsekrationskors på altaren i Norden beror troligen 
på flera samverkande faktorer. Brauns tanke om att 
den hårda graniten på Jylland låg bakom att där i så 
hög utsträckning saknas konsekrationskors kan inte 
uteslutas, men med tanke på de fina produkter som i 
övrigt framställts i detta material är den inte överty-
gande. Av större betydelse kan ha varit att mensae med 
förseglad relikgömma, som var vanligt förekommande 
i Danmark, betraktades som ett gott och tillräckligt 
tecken på att altaret var invigt. En annan tänkbar 
faktor till konsekrationskorsens utbredning är skilda 
konjunkturer i kyrkobyggandet. I östra delarna av 
Norden och särskilt på Gotland är konsekrationskors 
allmänt förekommande från 1200-talet. Det medel-
tida Danmark påverkades åtminstone delvis av denna 
tradition; det finns talrika exempel i Lunds stift men 
även i rikets övriga delar. 

Relikbehållarna

Inledning och bakgrund
De avslutande avsnitten av det romersk-germanska 
invigningsformuläret föreskriver att först tre bitar av 
invigd hostia och rökelse och därefter relikerna ska 
placeras i relikgömman (confessio). Dessförinnan har 
dessa objekt, åtminstone relikerna, placerats i sär-
skilda behållare, ett moment som inte nämns i invig-
ningsformuläret utan får betraktats som underförstått. 
Praxisen att placera relikerna i hårda behållare är väl 
belagd genom ett stort antal fynd. Ofta tillverkades 
de av bly, men ibland av andra metaller eller av trä. 
Om flera reliker placerades i altaret låg oftast flera i 
samma behållare. 

Joseph Braun betraktade relikbehållarna både ur en 
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Kyrka/ort Altare  Påträffad år / 
äldsta omnämnande

Status Beskrivning Längd × bredd × 
höjd (mm)

Balkåkra Högaltare? 1929–1930 Bev. Blykapsel* 39 × 36 × 15

Blentarp Högaltare 1754 Förk. Blykapsel (—)

Blentarp Högaltare 1754 Förk. Blykapsel (—)

Borrie Högaltare Ca 1750 Förk. Blykapsel (—)

Brunnby Högaltare Ca 1831–1832 Förk. Blykapsel (—)

Grönby Högaltare? 1830 Förk. Blykapsel (—)

Gualöv Högaltare 1952 Bev. Blykapsel* 25 × 23 × 13

Hyby Högaltare? 1795 Förk. Blykapsel (—)

Hörby Högaltare 1841 Förk. Blykapsel (—)

Höör Högaltare 1843 Förk. Blykapsel (—)

Igelösa Högaltare 1731 Förk. Blykapsel (—)

Ignaberga Högaltare ca 1920 Bev. Blykapsel* 45 × 32 × 15

Ignaberga Högaltare Ca 1920 Bev. Trädosa, svarvad, utan lock 100 × 100 × 70

Ingelstorp Högaltare? Före 1805 Bev. Blykapsel* 45 × 28 × 29

Ivö Högaltare 1726–29 Bev. Blykapsel* 50 × 40 × 7

Jonstorp Högaltare 1950 Bev. Blykapsel* 45 × 25 × 20

Köpinge Högaltare 1953 Bev. Blykapsel* 50 × 32 × ca 10

Lilla Harrie Högaltare? 1729 Förk. Blykapsel (—)

Linderöd Högaltare? Ca 1900 Bev. Blykapsel, ask och lock av två plåtar 45 × 35 × 20

Lund, domkyrkan, okänt altare ? Ca 1800 Bev. Blykapsel* 62 × 57 × 34

Löddeköpinge Högaltare 1751 Förk. Blykapsel (—)

Mjällby Sidoaltare 1728 Förk. Blykapsel (—)

Nedraby Högaltare? 1958–1960 Bev. Blykapsel* 38 × 38 × 6

Nedraby Sidoaltare? 1958–1960 Bev. Blykapsel* 45 × 35 × 8

Norra Mellby ? 1955 Bev.? Blykapsel* (—)

Onslunda Högaltare Före 1830 Förk. Blykapsel (—)

Råbelöv ? Före 1853 Bev. Blykapsel* av korsformad plåt 48 × 34 × 20

Sankt Olof Altare 1770-talet Förk. Blykapsel (—)

Skummeslöv Högaltare? 1700-talet Förk. Blykapsel (—)

Skummeslöv Högaltare 1700-talet Förk. Blykapsel (—)

Skåne? Okänd kyrka 1 ? Ca 1800 Bev. Blykapsel* 50 × 50 × 40

Skåne? Okänd kyrka 2 ? Ca 1800 Bev. Blykapsel* av korsformad plåt 47 × 45 × 34

Skåne? Okänd kyrka 3 ? Ca 1800 Bev. Blykapsel* 44 × 36 × 18

Skåne? Okänd kyrka 4 ? Ca 1800 Bev. Blykapsel* 45 × 20 × 12

Skåne? Okänd kyrka 5 ? Ca 1800 Bev. Blykapsel*av korsformad plåt 50 × 40 × 22

Sövestad Högaltare 1700-t. första hälft Förk. Blykapsel (—)

Tolånga Högaltare 1828 Bev. Blykapsel 45 × 40 × 13

Tranås Högaltare Före 1830 Förk. Blykapsel (—)

Tryde Högaltare 1798 Bev. Blykapsel* av korsformad plåt 49 × 32 × 21

Tåstarp Högaltare 2006 Bev. Blykapsel** 57 × 45 × 14

Ullstorp Altare ? Bev. Blykapsel, **? 65 × 55 × 22

Vanstad Högaltare 1867 Bev. Blykapsel*? 55 × 38 × 30

Vester-marie Högaltare 1861 Bev. Blykapsel 50 × 25 × 25

Vä, S:ta Maria Högaltare 1963–1966 Bev. Blykapsel* av korsformad plåt 80 × 60 × 18

Västra Hoby Högaltare? 1900-t. början Bev. Blykapsel* 32 × 32 × 7

Össjö Högaltare 2004 Bev. Blykapsel* 23 × 15 × 8

Östra Vram Sidoaltare 1883 Förk. Blykapsel (—)

Figur 15. Relikbehållare från relikgömmor i altaren i Lunds stift. *Behållare och lock av en sammanhängande blyplåt. **Behållare 
och lock av separata plåtar. Bev. = bevarad. Förk. = förkommen. För detaljer om fynden, se Appendix II. 
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405. Flera exempel på runda blydosor för förvaring av reliker från 
1000-talet finns från kyrkor i Paderborn och Essen, och en kors-
formad från kyrkan St. Martini i Emmerich, i Tyskland (Stiege-
mann & Kroker 2009 s. 450ff, 454). I den i början av 1200-talet 
nybyggda domkyrkan i Limburg placerades relikerna i en blykapsel 
som enligt uppgift avbildade gravkyrkan i Jerusalem (Rheinlands 
Baudenkmale des Mittelalters, Serie 2, Limburg, s. 3f ). Former av 
det slaget är ej kända i Norden.

406. Det kan inte uteslutas att någon eller några av dem är iden-
tiska med relikbehållare med innehåll som beskrivs i äldre källor 
eller litteratur.
407. Mölltorp, Strö och möjligen Habo i Västergötland (Thordeman 
m.fl. 1951; SvK vol. 16 s. 525) och förmodligen ett icke närmare 
kontextbundet fynd från Finströms kyrka på Åland (Immonen 2007).
408. Svarvade relikdosor i elfenben är kända från Tyskland. Ett 
exemplar (4,8 cm hög × 5,2 cm i diam.) är känt från St. Michae-
likloster i Lüneburg (Stuttmann 1937 s. 143, Tafel 80). 
409. En dosa från Skovby kyrka på Fyn anges i den första fynd-
rapporten från 1821 vara av mässing men i senare granskningar 
betecknas materialet som bly (Vellev 1976).
410. Det förekommer att i äldre fyndberättelser finns enbart upp-
gifter om reliker och inget nämns om någon behållare. Från Lunds 
stift finns exempel på det från fem kyrkor och altaren. I de flesta 
fall torde det bero på att fyndförhållandena inte har dokumenterats 
tillräckligt noggrant, men det kan ofta inte uteslutas att behållaren 
varit av förgängligt material. 

eltida Lunds stift har man funnit relikbehållare i bly i 
omkring 40 kyrkor. Fyndomständigheterna och beva-
randegraden är emellertid ofta inte så väldokumen-
terade. I Lunds universitets historiska museum finns 
det fem relikkapslar av bly i de äldsta samlingarna från 
”okända” (skånska?) kyrkor.406 Femton fynd av behål-
lare och reliker har förkommit och är endast belagda 
arkivaliskt eller i äldre litteratur. Från det medeltida 
Sverige är endast tre eller fyra blybehållare kända, från 
Västergötland och från Åland.407 

Relikbehållarna i andra material än bly är vanligen 
av trä, men även i metaller som inte är lika stabila som 
bly. De har naturligtvis inte bevarats i lika stor utsträck-
ning. I Lunds stift har endast ett säkert fynd gjorts, i 
Ignaberga kyrka. I det nuvarande Danmark och Sve-
rige har det påträffats sammanlagt tolv relikbehållare i 
trä, i regel runda och svarvade, ibland klädda med tyg 
eller målade (figur 16).408 Sett i förhållande till samtliga 
kända relikbehållare är behållarna i trä ovanligt många, 
åtta stycken, från det medeltida Sverige. Österut, på 
Öland och Gotland, verkar relikerna ha legat direkt 
i trädosan, medan det i väster och söder, såsom på 
Fyn, på Själland, i Skåne (?) och i Västergötland finns 
exempel på att relikerna först lades i en blykapsel som 
därefter placerades i trädosan.409 

Utbredningen av olika typer av relikbehållare 
Trädosorna är få och en del av fynden är dåligt doku-
menterade, vilket gör tolkningar osäkra.410 Den geo-
grafiska fördelningen av kända bly- och träbehållare 

är kapselns låda och lock utförda i samma stycke. I 
flera fall har blyplåten skurits eller klippts i form av 
ett kors och den längre armen i korset kunnat vikas 
som lock över asken. Det finns enstaka exempel på 
andra former. En behållare i bly från Seem kyrka på 
Jylland är cylinderformad.405 

Relikkapslarna i bly är ofta små och således anpas-
sade för en eller mycket få reliker (figur 15). De beva-
rade kapslarna från Lunds stift är oftast 4–6 cm långa. 
Inte sällan är höjden under 2 cm. Relikkapseln från 
Vä kyrka är relativt stor med en längd av 8 cm men 
kan antas ha innehållit omkring 10 reliker. Relik-
kapslarnas små dimensioner överensstämmer väl med 
att relikgömmorna där de placerats var små. I S:ta 
Maria kyrka i Vä är relikgömman i högaltaret 9 cm 
och relikkapseln är 8 cm lång, i Tåstarps kyrka är 
relikgömman 7,5 cm och relikkapseln 5,7 cm lång. 
Dessa kapslar skulle inte få plats i flera andra relik-
gömmor, såsom de i altarna i kyrkorna Brönnestad, 
Kävlinge och Ramsåsa. Det förefaller sannolikt att 
relikkapslar vanligen eller i många fall tillverkades 
på plats och anpassades efter storleken på den relik-
gömman. Ibland kan noteras att relikgömman haft 
betydligt större volym än relikkapseln. En relikgömma 
i Jonstorps kyrkas högaltare är 9 cm lång och relik-
kapseln är endast hälften så stor. 

Vanligen har endast en blykapsel med reliker place-
rats i altaret. I några fall placerades två kapslar i altaret. 
I Lunds stift finns exempel på detta från högaltarna 
i kyrkorna i Blentarp, Skummeslöv och förmodligen 
Ullstorp. I Blentarps kyrka stod kapslarna ovanpå var-
andra, i den ena fanns det lite rökelse och en tand och i 
den andra violett sidentyg, rökelse och en pergaments-
sedel, i Skummeslöv kyrka var en av de två kapslarna 
tom, och i Ullstorps kyrka hade de två kapslarna vid 
okänd tidpunkt övergjutits med bly (innehållet okänt).

Utbredningen av de dokumenterade behållarna 
av bly i Norden är ojämn. En mycket stor andel har 
påträffats i det medeltida Danmark. Enbart i det med-
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411. Linné 1751 s. 60.
412. Hallenborg 1751 s. 299f; Hülpers 1759 s. 21; Lidén 1768 s. 265. 

413. I Samuel Rogbergs Historisk beskrifning om Småland (1770) 
berättas att kyrkorna i Annerstad, Bergunda, Skatelöv, Villstad och 
Hemmesjö har eller har haft blytak (Rogberg 1770 s. 136, 349, 436, 
568). Den senare kyrkan kan, enligt undersökningar, ha haft det 
sedan byggnadstiden (Gustafsson 1987 s. 237).
414. Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588–1604.
415. Biskopen i Tournai skriver år 1178 ett märkligt ”tiggarbrev” 
till ärkebiskop Absalon i Lund där han, med hänvisning till hur 
danska vikingar bränt S:t Peter och Paulus kyrka som hyser den 
heliga Geneviève, ber om hjälp att skaffa fram engelskt bly (DD I:3 
nr 154). Brevet tyder på att Absalon har haft erfarenhet av import 
av engelskt bly.

som på 1600–1700-talet hade blytak.413 I Odense stift var 
blytak mycket vanliga och finns nogsamt antecknade i 
biskop Jacob Madsens visitationsbok från 1588–1604.414 
Enstaka belägg tyder på att bly hade förekommit som 
taktäckning i Danmark från 1100-talet.415 

Bly som taktäckning verkar emellertid ha varit ovan-
ligt under efterreformatorisk tid i Sverige och det finns 
ingen anledning att tro att förhållandena skulle ha 
varit radikalt annorlunda under medeltiden. Antag-
ligen har trä i olika former varit det förhärskande. I 
Uppland var spåntak troligen det vanligaste under 

kan dock tyda på vissa övergripande skillnader i synen 
på hur relikerna skulle förvaras. I det medeltida Dan-
mark och förmodligen i Västergötaland lades reliker 
avsedda för placering i altaret närmast regelmässigt 
under hela medeltiden i blybehållare. På Gotland och 
i andra delar av östra medeltida Sverige kan träbehål-
lare ha varit dominerande.

Flera faktorer kan ha påverkat vilket material som 
valts för tillverkningen av relikbehållaren, en sådan är 
byggnadstraditioner. Blyets stora betydelse som taktäck-
ningsmaterial i kyrkorna är välkänd, åtminstone från 
1600- och 1700-talen, i Danmark och de gamla danska 
provinserna. Någon mer djuplodande forskning om bly-
takens spridning i tid och rum finns emellertid inte att 
stödja sig på. Carl von Linné skrev 1751 i sin Skånska 
resa: ”Kyrkorna i Skåne äro til större delen täckte med 
bly-tak, det man sällan ser i de öfra Provincier”.411 Flera 
andra skribenter på 1700- och 1800-talen gjorde samma 
observation.412 Även i södra Småland fanns det kyrkor 

Landskap Stift Kyrka Behållare av annat material än bly Källa

Fyn Odense Tårs Träbehållare (nästan helt upplöst) och däri 
(förmodligen) en behållare i bly

Vellev 1976 s. 50

Fyn Odense Kerte Flaska Vellev 1976 s. 40

Gotland Linköping Guldrupe Trädosa, svarvad, rödmålad, höjd 4, bredd 3,5 
cm

Thordeman m.fl. 
1951

Gotland Linköping Kräklingbo Trädosa, svarvad SvK vol 84 s. 496

Jylland Børglum Helligsø Kopparbleck DK XII s. 714

Själland Roskilde Rorup Träbehållare, förmultnat trä i relikgömman DK III s. 1116

Själland Roskilde Søborg Träbehållare, förmultnat trä och järnbeslag 
(skrin?)

DK II s. 1128f

Skåne Lund Ignaberga Trädosa, svarvad, höjd 7 cm, största diameter 10 
cm och (däri?) en blykapsel

Appendix II

Småland Linköping Norra Solberga Trädosa (förkommen) Thordeman m.fl. 
1951

Södermanland Strängnäs Frustuna Trädosa, Höjd 6,1 cm, största diameter 4,2 cm, 
ursprungligen klädd med sammet

Thordeman m.fl. 
1951

Västergötland Skara Habo Ask av koppar och (däri?) en blykapsel Thordeman m.fl. 
1951

Västergötland Skara Mölltorp Trädosa med lock, 7,5 × 3,8 × 2,5 cm, och däri 
en blykapsel

Thordeman m.fl. 
1951

Västergötland Skara Strö Trädosa, svarvad, höjd 6, diam. 4,8 cm, vari låg 
en blykapsel

SvK vol. 16 s. 525

Öland Linköping Böda Trädosa (förkommen) SvK vol. 116 s. 125, 
128

Öland Linköping Högsrum Trädosa, svarvad Ragnhild Boström 
1973 s. 8

Figur 16. Relikbehållare i trä eller metall (exkl. bly) i Danmark och Sverige.
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416. Bonnier 1987 s. 67.
417. Dahlberg 1998 s. 223f.
418. Lundberg 1940 s. 193f.
419. Koppartak omtalas på Linköpings domkyrka 1489 och 1520 
(SvK vol. 200 s. 258f ). En notis från 1418 angående Vadstena 
klosterkyrka omtalar hur man börjat lägga koppartak på kyrkan 
och koppartaket omnämns också 1446, 1455 och 1517 (SvK vol. 
213 s. 54, 58, 61f ). Blytak ämnades att läggas på koret till Riddar-
holmskyrkan år 1416 (Rothlieb 1822 s. 5).
420. Thordeman, Källström & Rydbeck 1951 s. 26f.

421. En förespråkare för teorin om blyets ”helighet” var Leopold 
Schmidt som i ämnet bl.a. publicerade boken Heiliges Blei in Amu-
letten, Votiven und anderen Gegeständen des Volksglaubens in Europa 
und im Orient (1958). Kritik har riktats mot att teorin inte är till-
räckligt underbyggd med kvalitativa exempel (Raff 2008 s. 45).
422. Exempelvis förklaras i ett senmedeltida engelskt manuskript att 
ett öppet sår kan läkas genom att en platta av bly med fem inristade 
kors placeras på såret under det att en serie besvärjelser yttras. Både 
såret och blyplattan skulle därtill tvättas med hett vatten (Skemer 
2006 s. 128f med fler exempel). I 1300-talets Coventry experimen-
terade en man med en vaxfigur som avbildade grannen; när han drev 
en blyspik (!) i huvudet fick grannen huvudvärk, efter ett par veckor 
drev han in den i hjärtat och grannen avled (Kieckhefer 1990 s. 82). 
Vid en synod i Trier 1310 förbjuds ”alla tecken i bly, på oblat eller 
väggar” som inte har stöd i Bibeln. Ett liknande förbud framläggs 
vid ett provinskoncilium i Arboga 1412 (Ankarloo 2007 s. 76f ). 
Omnämnandet av bly, i sammanhang med invigd hostia, tyder 
på att just detta material betraktades som speciellt verkningsfullt. 
Många blyplåtar, ”amuletter”, med inskrifter gjorda i ett magiskt 
syfte har påträffats (se exempel i Moltke 1985 s. 491f ).
423. Enligt R. J. Forbes hade bly under antiken och under med-
eltiden, i jämförelse med andra metaller, ”a very peculiar part in 
magic”. Blyets mörka färg och höga densitet kan ha lett fram till 
föreställningen att metallen hade ”chthonic connections”, alltså var 
förbundet med det under- eller överjordiska (Forbes 1950 s. 177f ).

samband eller en korrelation mellan relikgömmans 
placering och utformningen av relikbehållaren.

Avslutande diskussion
Vad beträffar blyets symboliska betydelse påpekade 
Joseph Braun att materialet användes i sarkofager för 
gravläggningar av betydande personer eller helgon 
under tidig kristen tid och senare under medeltiden. Att 
förvara delar av heliga kroppar, reliker, i blybehållare 
anknyter till traditionen. Den yttersta anledningen till 
att bly användes säger Braun inget om. Blyets fysiska 
egenskaper, såsom stabilitet, mjukhet och låg smält-
punkt, är obestridligen av stor praktisk nytta i många 
sammanhang. Det var kanske sådana egenskaper som 
också gjorde att blyet redan under antiken kom att 
användas för att rista in magisk-religiösa inskrifter på 
eller tillverka amuletter av. Huruvida blyet i sig har 
betraktats som ett material med speciella magiska eller 
beskyddande egenskaper är omdiskuterat.421 I flera 
medeltida handskrifter med magiskt-religiöst inne-
håll föreskrivs att man skall använda bly, exempelvis 
för att göra inristningar.422 Bly nämns också i förbud 
och i samband med processer. Exemplen kan tyda på 
att själva materialet var av betydelse, men hur spridda 
dessa föreställningar var i tid och rum är oklart.423 

medeltiden.416 Spåntak torde också ha varit det van-
ligaste i Västergötland, men enstaka blytak förekom, 
exempelvis på Skara domkyrka.417 På Gotland var 
förmodligen brädtaken vanliga, liksom i senare tid.418 

Blytak på mer betydande kyrkor, som på S:ta Maria 
kyrka i Sigtuna, domkyrkan i Uppsala och Riddar-
holmskyrkan i Stockholm, nämns dock i brev från 
sent 1200-tal till 1400-talet. Andra ansenligare kyrkor 
i östra Sverige, till exempel klosterkyrkan i Vadstena 
och Linköpings domkyrka har, åtminstone från 1400-
talet, haft koppar som takbeläggning.419 

Spridningen av relikbehållare av bly, som är så 
koncentrerad till det medeltida Danmark och nära 
angränsande områden, överlappar alltså ett område 
där den kyrkliga byggnadstraditionen är starkt för-
knippad med blytak och där tillgången på bly kan ha 
varit förhållandevis god. Men förklaringen är kanske 
inte så enkel. Bly fanns säkert att få tag på även i östra 
delen av det medeltida Sverige och på Gotland om så 
behövdes. Om det var praxis att tillverka relikbehål-
larna i bly, krävdes inga stora kvantiteter. 

De svarvade dosor eller snarare urnor i trä som 
påträffats i flera altaren påminner om de svarvade 
och textilklädda relikvarier som fanns i Vadstena och 
Linköping på 1400-talet,420 med den skillnaden att 
de förra var enklare utförda och avsedda för varaktig 
placering i altaret. Till skillnad från kapslarna i bly, 
som ”låg ned” i relikgömman, var urnorna avsedda 
att placeras ”stående”, vilket i de flesta fall bör ha 
inneburit att de relikgömmor där träurnor placera-
des var större, särskilt på höjden. I väster, exempelvis 
i det medeltida Danmark, dominerade altaren med 
relikgömma i mensa, och i öster, särskilt på Gotland, 
var relikgömman vanligen placerad i stipes. Den sist-
nämnda typen visar sig vid en jämförelse vara den i 
medeltal volymmässigt största. Det finns således ett 
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424. Rationale divinorum officiorum (lat.), I, VII: 21.
425. Snoek 1995 s. 186ff. Bruket omtalas i exempelvis en kyrko-
invigningsordo i ett sakramentarium tillhörande Drogo från Metz 
(826–855) och en kyrkoinvigningsordo från tiden för Hinkmar från 
Reims episkopat (845–877). Flera pontifikalen från 900-talet och 
framåt omtalar detta bruk (Braun 1924, bd I, s. 623f ). 
426. PRG XL, s. 136. Jfr Pontificale Lundense f. 41v, 56r. I Pontificale 
Roscildense f. 37v, 50v: ”Et sic recludantur reliquie in confessionem 
cum tribus granis thuris, et dum recludantur…”

427. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Tom. XXXII, s. 
339; jfr Braun 1924, I, s. 627.
428. Snoek 1995 s. 192. Karl Young gjorde reflektionen att, med 
en hänvisning till en källa från 1200-talet, det egentligen var 
ovärdigt att deponera hostian i en grav (sepulchrum) eftersom 
den representerar den levande och inte den döde Kristus (Young 
1933, I, s. 132).
429. Braun 1924, bd I, s. 629f.

Pontificale Lundense. I Pontificale Roscildense finns upp-
maningen att lägga tre rökelsekorn i relikgömman, men 
inga uppgifter om invigd hostia.426 De kända hand-
skrifterna av båda pontifikalena är från slutet av 1400-
talet. Momentet med deponering av hostia kan alltså 
ha funnits i äldre versioner men tagits bort. Bruket att 
placera hostia i relikgömman kom under medeltiden 
att bli omdiskuterat och slopades, enligt flera uppgif-
ter, så småningom helt. Något förvånande är kanske 
att pontifikalet från Lund vid någon tidpunkt även 
uteslöt de tre kornen med rökelse ur invigningsritualen.

Redan under 1100-talet uteslöt vissa pontifikalen 
deponering av hostia i altaret, till exempel den så 
kallade långa versionen av pontifikalet och en version 
som användes vid curian och tillkom under inseende 
av påven Innocentius III. Den ändrade attityden är 
tydlig i en beskrivning av den franciskanska krönike-
skrivaren Salimbine († c. 1290). Han talar om fyndet 
av en hostia i ett altare i en kyrka i Reggio Emilia och 
tillägger att det besvärar honom att Kristi kropp place-
ras i altaret istället för reliker.427 Dekretalisten Henrik 
av Segusia, kardinal och ärkebiskop i Ostia, frågade 
påven Innocentius IV vid konsiliet i Lyon 1245 om det 
var tillåtet att placera det eukaristiska offret i altarets 
sepulchrum. Efter att påven rådfrågat två prelater fick 
han ett negativt besked, men skälen för utslaget angavs 
inte. Ärkediakonen och kanonisten Guido från Bay-
sio († 1313) tolkade senare påvens svar som att Kristi 
kropp var föda för själen och refererar till Jesu ord vid 
den sista måltiden:”Tag och ät”. Senare teologer och 
rättslärda argumenterar också enligt denna linje. 428

Depositionen av de tre rökelsekornen nämns all-
tid efter hostian i invigningsritualerna vilket kan tyda 
på att dessa bruk har ett gemensamt ursprung. Men 
även sedan pontifikalena uteslutit hostia föreskrev de 
(oftast) deponering av tre korn rökelse.429 Bakgrunden 
till deponeringen av hostia och rökelse i altaret är höljd 
i dunkel. Joseph Braun framlägger flera hypoteser: att 
hostian antingen underströk altaret som en symbol 

När det gäller användningen av behållare i andra 
material än bly menar Braun att ökningen under 
senmedeltiden är skenbar och att bevarandegraden 
för yngre material helt enkelt är bättre. Med tanke 
på utbredningsmönstret för olika typer av behållare i 
Norden är inte detta resonemang helt övertygande. På 
samma sätt som relikbehållare av bly kan sättas i sam-
band med blykistor som användes för hela kroppar av 
viktiga personer, påminner relikbehållare av trä, till 
både formen och materialet, om hur många relikvarier 
var utformade under hög- och senmedeltid. Durandus 
beskrev altarets relikgömma som (min övers.) ”den gyl-
lene urna full med manna som placerades i förbunds-
arken” (”significat urnam auream plenam manna que 
in archa testimonii posita est”).424 Förbundsarken var 
gjord av acacieträ (2 mos. 25:10). Valet av träbehållare 
för varaktig deponering av relikerna kan ha funnit stöd 
i eller motiverats av liknande symboliska överväganden. 

Hostia och rökelse

Inledning och bakgrund
Det äldsta skriftliga belägget för bruket att placera tre 
bitar konsekrerad hostia i altarets relikgömma återfinns 
i en romersk ordo för kyrkoinvigning från mitten av 
700-talet. I handlingar från synoden i Celckyt (Chelsea) 
år 816 står det att delar av det eukaristiska offret ska 
placeras i altaret tillsammans med reliker. Om reliker 
inte fanns till hands skulle åtminstone delar av hostian 
placeras där. Flera andra källor av normativ karaktär från 
800- och 900-talet och därefter nämner deponering 
av hostia tillsammans med tre rökelsekorn i altaret.425 

Enligt den romersk-germanska kyrkoinvigningsritua-
len ska tre partiklar av invigd hostia och tre korn rökelse 
placeras i altarets relikgömma strax före deponeringen 
av relikerna. Detta moment återfinns emellertid inte 
i den version av kyrkoinvigningsritualen som finns i 
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430. Braun 1924, bd I, s. 661. 
431. Snoek 1995 s. 200ff. Brauns åsikt i frågan tycks skilja sig, efter-
som han föreslagit att termen confessio fram till 1200-talet användes 
för att hostian placerades där och därför kunde utrymmet inte kallas 
”grav” (sepulchrum) (ibid. s. 553).
432. Braun 1924, bd I, s. 625; Snoek 1995, särskilt s. 188f.
433. Den franciskanska krönikeskrivaren Salimbine († c. 1290) 
meddelade att vid öppningen av en relikgömma i kyrkan Reggio 
Emilia påträffades de bevarade resterna av den deponerade hostian. 
Enligt skriftsedlarna i altaret skulle de ha legat där i trehundra år 
(Braun 1924, I, s. 625). Möjligen är uppgiften anekdotisk.
434. Bruket av två behållare finns det exempel på, men måste ha 
varit sällsynt. Joseph Braun refererar till kyrkan i S:ta Maria i Amer, 
Katalonien, som 1427 drabbades av en jordbävning. Vid uppröj-
ningen uppmärksammades att i altaret befann sig två behållare, en 
trädosa med hostia och en blydosa med reliker (Braun 1924, I, s. 628).

435. De ”twå små rundelar, som liknade ögonstenar” och som 
påträffades i relikdosan i altaret i Borrie i mitten av 1700-talet, kan 
också ha varit rökelse, även om antalet och beskrivningen inte helt 
verkar överensstämma med att det skulle vara rökelse.
436. Belägg för rökelse i relikgömmor i Danmark väster om sundet i 
följande kyrkor: Gosmer och Lyngby i Århus stift (DK, XVI, s. 1626, 
2764), Strø i Roskilde stift (II, s. 1492), Horbelev? i Odense stift 
(Vellev 1976 s. 38f ); vidare i Högsrum, Linköpings stift (Ahlqvist 
1822–27, del 2, bd 1 s. 208). I Kvanløse, Roskilde stift, påträffa-
des, vid sidan av relikbehållaren, tre små starkt förvittrade stycken 
vilka tolkades som benstumpar eller tänder. Möjligen var det istället 
fråga om rökelse. Det är oklart om fynden är bevarade (DK, IV, s. 
118). Ett fynd av tre rökelsekorn kan även noteras i en relikkapsel 
från högaltaret i benediktinklosterkyrkan i Preetz, Schleswig-Hol-
stein, invigt av biskop Bertram av Lübeck år 1360 (Haupt 1916). 

Rökelse i relikgömmor i det  
medeltida Danmark och Sverige
Det finns endast fyra eller fem uppgifter om rökelse 
i altarnas relikgömmor i Lunds stift, och inte många 
fler om hela det kända danska och svenska materi-
alet beaktas. Det mest väldokumenterade exemplet 
i Lunds stift är Ignaberga kyrka där en relikkapsel 
som påträffades omkring 1920 visade sig innehålla 
bland annat tre små bitar av harts. I relikkapseln från 
Ingelstorps kyrka, som kom till Lunds universitets 
historiska museum redan före 1805, fann man enligt 
accessionskatalogen skärvor av harts- eller bärnstens-
liknande material. Fyndberättelser från äldre tid talar 
om att rökelse påträffades i altaren i Hyby (1795), Ivö 
(ca 1726), Kiaby (ca 1730), Tryde (1798) och möjligen 
Mjällby (ca 1727).435 Bruket att deponera rökelse fanns 
av allt att döma kvar när Ignaberga kyrka invigdes; 
en paleografisk bedömning av pergamentssedlarna i 
relikgömman daterar skriften till omkring 1300. Och 
förmodligen fanns skicket kvar i slutet av 1400-talet: 
rökelse påträffades i högaltaret i Hyby kyrka, vilket 
lär ha återinvigts i slutet av 1400-talet eller omkring 
1500 efter att kyrkan utvidgats mot öster.

Från det nuvarande Danmark finns det uppgifter om 
ytterligare minst fyra altaren där rökelse eller förmodad 
rökelse har påträffats och från Sverige om ett. Det fram-
går av fyndberättelserna att rökelsen påträffades inuti 
relikbehållarna. Om rökelsen hade deponerats vid sidan 
om relikbehållaren i relikgömman skulle chansen för 
upptäckt också ha varit mycket mindre. Antalet bitar 
som påträffats är, så långt uppgifter finns, i de flesta fall 
tre, men i kyrkan i Högsrum i Linköpings stift fann 
man ett ”större stycke” och i kyrkan i Strö en ”kludd”.436

 

för Kristus eller i deponeringen symboliserade Kristi 
permanenta närvaro eller hans samhörighet med mar-
tyrerna. Vidare föreslår Braun att tredelningen av hos-
tian symboliserar treenigheten i himlen.430 Godefridus 
Snoek sätter innovationen med deponering av hostia i 
altaret i samband med en teologisk förskjutning i upp-
fattningen av mässan från 800-talet, som innebar att 
man i högre grad lade tonviken på riten som offer och 
Kristi realpresens än som sakramental måltid. Denna 
idéutveckling ledde, enligt Snoek, fram till att Kristus i 
form av hostian betraktades som en parallell till helgo-
nens lämningar. I slutet av årtusendet betraktades alta-
ret definitivt som en grav snarare än ett bord.431 Med 
andra ord kom altaret att i en verklig mening innehålla 
det som den symboliserade, Kristus. 

Joseph Braun och senare Godefridus Snoek menade 
att bruket att nedlägga hostia och rökelse i altaret var 
förhärskande i Västerlandet fram till 1200-talet, men 
sedan började avta. Snoek argumenterar för att denna 
förändring ska ses mot bakgrund av framväxten av 
en ny slags vördnad inför och tillbedjan av hostian, 
vilken tog sig uttryck i att den, återigen likt en relik, 
visades i monstranser i kyrkan.432

Förutsättningarna att på arkeologisk väg belysa 
deponering av hostia och rökelse i altaret och eventu-
ella förändringar i detta bruk är små: detta material, i 
synnerhet hostia, bevaras dåligt eller har kanske inte 
uppmärksammats vid fyndtillfällena.433 En fråga som 
däremot möjligen kan besvaras är var hostian och 
rökelsen mer exakt deponerades: direkt i relikgöm-
man, i samma behållare som relikerna eller kanske i 
vissa fall i en separat behållare.434
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437. DK, V, s. 753–767.
438. Fyndomständigheter och innehåll är i samtliga fall oklara på 
vissa punkter. Vad beträffar fyndet från Skummeslövs kyrka kan det 
inte uteslutas att blydosorna kommer från två altaren.

439. DK, XII, s. 815.
440. Severinsen 1932 s. 254.
441. Läggandet av invigd hostia tillsammans med döda kritiserades 
redan 251 vid en synod i Karthago och senare (Cavanaugh 1927 s. 3).

Tæbrings kyrka i Børglums stift på Jylland kan vara ett 
exempel på det. Relikgömman har två uthuggningar i 
stenen, en rektangulär och en hjärtformad, vilket tyder 
på en avsikt att placera ytterligare något föremål, vid 
sidan av relikbehållaren, i altaret.439 

Avslutande diskussion
Att man deponerade rökelse vid altarnas invigning är 
välbelagt genom fynd i Lunds stift, men även i övriga 
Danmark. I Pontificale Lundense har bruket både av 
rökelse och av hostia uteslutits ur kyrkoinvigningsritu-
alen, men fynd av rökelse i altaren i kyrkorna i Hyby 
och Ignaberga indikerar att bruket fanns kvar i slutet 
av 1400-talet. I Pontificale Roscildense är det endast 
deponering av hostia som tagits bort. 

Flera fynd av rökelse har gjorts i relikbehållare. I den 
mån hostia deponerades torde den också ha placerats 
i en relikkapseln. I några relikgömmor har det påträf-
fats två blykapslar varav den ena varit tom. En förkla-
ring till detta är att hostian i dessa fall har fått en egen 
behållare. Om denna tolkning är korrekt tyder det på 
att hostia deponerad i relikgömmor åtminstone under 
1100–1200-talet i Lunds stift. Ett parallellt fenomen 
till deponeringen av hostia i altarnas relikgömmor är 
avlidna vilka fick det med sig i graven. Kung Erik Klip-
ping ska ha fått den äran vid sin gravläggning i Viborgs 
domkyrka år 1286.440 Även detta bruk av hostia kritise-
rades av medeltida teologer.441 Men om Erik Klipping 
– visserligen en mördad kung och kanske betraktad 
som ett framtida helgon – kunde få med sig hostia i 
graven är det inte så fjärran att det på Jylland ännu vid 
denna tid placerades tillsammans med reliker i altaren.

Relikerna

Inledning och bakgrund
Kyrkoinvigningen i det romersk-germanska pontifi-
kalet avslutas med deponeringen av reliker i altaret. 
Medan biskopen förrättade delar av kyrkoinvignings-
ritualen inne i kyrkan väntade reliken eller relikerna 

Indikationer på invigd hostia i relikgömmor
Några möjligheter finns knappast att hostia som depo-
nerades i relikgömmor har bevarats. Det går endast att 
spekulera om sannolikheten för att hostia deponerades. 
Det tycks inte ha funnits någon tradition att med per-
gamentssedlar markera närvaron av hostia, gissningsvis 
för att man inte förväntade sig att den skulle bevaras 
någon längre tid eller skulle kunna gå att återfinna 
och redeponera såsom relikerna. Mot den bakgrunden 
är fyndet av en pergamentssedel i Boeslunde kyrka i 
Roskilde stift med texten ”Detta är askan av de invigda 
hostiorna” (”Hi sunt cineres consecratarum hostia-
rum”), anmärkningsvärt. Att ”hostiorna” bestod av 
aska tyder på att denna deposition inte är typisk utan 
faller utanför mönstret. Kyrkan torde i sina väsentliga 
delar ha byggts tidigast 1300.437

Två saker talar för att hostia som eventuellt depone-
rades antingen placerades tillsammans med relikerna i 
relikbehållaren eller i en särskild behållare, inte direkt 
i relikgömman. För det första bör hostian eller Kristi 
kropp ha behandlats minst lika vördnadsfullt som reli-
kerna. För det andra kan fynden av rökelse tillsammans 
med relikerna implicera hur eventuella hostior har depo-
nerats. Det romersk-germanska pontifikalet förordar 
att de tre partiklarna av invigd hostia och rökelse och 
relikerna nedläggs i relikgömman vid ett och samma 
tillfälle i ritualen (PRG XL, 136). Förmodligen har 
rökelsen och hostian placerats på exakt samma plats. 

I Sverige och Danmark har det vid ett tiotal till-
fällen påträffats två behållare i altaret, ofta har en 
behållare varit placerad inuti den andra. De fall som 
är mest intressanta i detta sammanhang är de gånger 
en av kapslarna har innehållit reliker och den andra 
varit tom eller endast innehållit tyg. Flera exempel på 
detta är kända: i kyrkorna i Skummeslöv och möjli-
gen i Blentarp och Ullstorp i Lunds stift och i kyr-
korna i Aspnæs, Freerslev och Haraldsted i Roskilde 
stift.438 Avsikten med deponeringen av två blykapslar 
är naturligtvis svårtolkad, men möjligen kan en av 
dem ha innehållit, hostia och rökelse som helt brutits 
ned. I enstaka fall kan andra arrangemang ha gjorts 
för deponeringen av hostian och rökelsen. Högaltaret i 
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442. Se exempelvis af Ugglas 1915 s. 230; Lundberg 1940 s. 194, 
Andrén 1998b s. 161; Härdelin 2005 s. 121.

443. Braun 1924, bd I, s. 609.
444. Braun 1924, bd I, s. 621.

Utgångspunkten är liksom tidigare en noggrann 
genomgång av källmaterialet från Lunds stift (för en 
mer utförlig redovisning av reliker i altaren, se Appen-
dix II). För en fördjupande och jämförande diskussion 
om förhållanden i Norden har använts redan publi-
cerade uppgifter i litteraturen. 

Altarnas reliker – från del 
till övergripande tolkning
Sedan Joseph Brauns Der christliche Altar (1924) har det 
publicerats ett litet antal texter och notiser om enskilda 
fynd av reliker eller reliker från mindre områden. Men 
huruvida fynden på ett mer generellt plan har bekräf-
tat eller förändrat tolkningen av fenomenet helt eller 
i delar har knappast klargjorts. Vilka är huvuddragen 
i Brauns konklusioner om altarnas reliker?

Brauns diskussion om reliker är relativt kortfattad 
och handlar till stora delar om deras ”art”, antal och 
kronologi och om hur de kan ha fördelats mellan 
olika altaren i kyrkorna. Vad gäller arterna av reliker 
menar Braun att en huvudregel som föreskrev att 
endast reliker av martyrer skulle deponeras började 
luckras upp under karolingisk tid och andelen reliker 
efter bekännare blev allt större. Från 900-talet finns 
det exempel på altaren där det enbart eller nästin-
till enbart inneslöts reliker av bekännare. Trots detta 
menar Braun att huvudregeln alltjämt var att reliker 
efter martyrer föredrogs framför bekännare.443 Antalet 
reliker i altarna var, enligt Braun, av större betydelse 
under 1000- och 1100-talet, när ett relativt stort antal 
olika reliker i altarna eftersträvades: det gav en ome-
delbar fördel i form av fler helgon i himlen som tog 
del av offer och böner. Altarets inre ansågs vara en vär-
dig förvaringsplats för relikerna. Under senare delen 
av medeltiden anser Braun att relikerna blev färre i 
altarna, och han menar att det hängde samman med 
att relikerna och kulten av dem kom att förknippas 
med relikvarier och att man lade mer vikt vid själva 
betraktandet av relikerna.444 När det gäller fördelning 
av reliker mellan olika altaren finner Braun att den 
ibland ter sig följa en medveten plan eller hierarkisk 
ordning. Reliker efter Kristus placerades ofta i högal-

på en bår buren av officianter utanför kyrkan. Efter 
att biskopen trätt ut ur kyrkan bereddes han tillfälle 
att byta skrud för att sedan återvända till kyrkpor-
ten. Båren bars nu runt kyrkan i procession. Före det 
högtidliga intåget med relikerna i kyrkan, som följdes 
av allmogen, höll biskopen ett tal där han avslöjade 
namnen på kyrkans heliga. I samband med att reli-
ker deponerades i altaret spändes en förlåt upp mel-
lan altaret och folket. Relikerna placerades i altarets 
relikgömma tillsammans med tre partiklar av invigd 
hostia och tre rökelsekorn, och gömman förslöts med 
det förberedda kalkbruket (PRG XL, 123–142).

Åtminstone sedan 1700-talet har den katolska kyr-
kans reliker rönt intresse i Norden. För de äldsta anti-
kvitetsforskarna var reliker eftersökt kuriosa, uttryck 
för förkastlig papistisk idoldyrkan men också källor till 
kunskap om kyrkornas historia. Även inom modern 
kyrkoforskning har kanske reliker betraktats mer som 
kuriosa än som ett ämne värt att ägna särskilda studier. 
Det kan i varje fall konstateras att mycket få samman-
ställningar eller jämförande studier har ägnats reliker. 
Fortfarande är det en allmänt spridd uppfattning att 
relikerna i altarna är identiska med altarnas och kyr-
kornas dedikationer. 442 Det har inte närmare under-
sökts empiriskt. Flera andra förhållanden rörande 
relikerna har knappast alls berörts i forskningen eller 
endast ägnats få och begränsade systematiska under-
sökningar, exempelvis variationen i relikernas antal 
och sort och hur de är förpackade. 

I följande avsnitt är avsikten att pröva om ny 
övergripande kunskap kan utvinnas ur reliker, för-
utom det slags partikulära kunskap om enskilda 
kyrkor som de alltid ger. De svåra frågorna, som hit-
intills i ringa grad har riktats till materialet, handlar 
om huruvida deponeringen av reliker har varierat 
mellan tider och platser och mellan olika kyrkor 
och altaren samt om på vilket sätt deponeringen av 
reliker har förhållit sig till det skriftligt föreskrivna. 
På ett konkret och detaljerat plan handlar analysen 
om relikernas ”art”, antal och placering. Och på 
en högre analytisk nivå diskuteras deras betydelse 
ur ett kyrkorättsligt, geografiskt, kronologiskt och 
symboliskt perspektiv. 
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445. Braun 1924, bd I, s. 610.
446. Angenendt 1993 s. 1807, 1997 s. 204.
447. Fröjmark 1990 s. 134.
448. Cinthio 1968, 1969a s. 162f.
449. Braun 1924, bd I, s. 37.

Det äldsta antikvariska intresset för reliker  
och invigningsurkunder i Norden
En stor del av relikerna i altarna känner vi till endast 
tack vare notiser i kyrkoböcker eller systematiska insam-
lingar om fornminnen och antikvariska märkvärdigheter 
som utfördes i olika omgångar sedan 1600-talet. Sär-
skilt på 1700-talet verkade intresset för att undersöka 
och dokumentera reliker i kyrkorna skjuta fart, både 
hos professionella antikvarier och bland präster som 
tjänstgjorde i socknarna. Det var ofta de senare som 
först uppmärksammade och dokumenterade relikerna 
och de urkunder som kunde finnas i altaret.

Fokus för det äldre antikvariska intresset har natur-
ligtvis legat på det skriftliga materialet. Utan det hade 
kunskapsunderlaget varit betydligt mindre. I Lunds 
stift är ”pergamentssedlarnas” (cedula) texter i 9 av 15 
fall endast kända genom avskrifter. Materialet är till 
stora delar opublicerat och är spritt på olika samlingar 
och arkiv. Att en så stor del av relikerna är kända endast 
genom sekundära källor medför givetvis källkritiska 
problem, det är exempelvis inte säkert att allt innehåll 
redovisas eller har tolkats rätt. Därtill kan vissa aspekter, 
som inte alls kommenterades i äldre tid, inte längre 
undersökas, exempelvis går det inte att göra säkrare 
paleografiska bedömningar av pergamentssedlar i ori-
ginal, vilket i många fall vore en hjälp för dateringen.

De präster och antikvarier som på 1700-talet under-
sökte innehållet i altaren gjorde det delvis slumpmäs-
sigt och passivt, i samband med restaureringar eller 
ändringar i kyrkorummet, men det gjordes också 
aktiva försök att leta fram reliker eller information om 
kyrkans byggnadstid. Kvaliteten på uppgifterna från 
dessa tidiga ”antikvarier” varierar betydligt. I några 
fall finns relikbehållare och innehåll som upptäcktes 
och beskrevs på 1700- eller 1800-talet helt eller delvis 
bevarade i museisamlingar. 

Reliker i Norden 
– modern forskning och analyser 
Modern forskning i Norden har överlag inte intresserat 
sig så mycket för innehållet i altarnas relikgömmor, 
alltså reliker, relikbehållare och relikförpackningar. 
Sammanställningarna av materialet är få och antingen 
omfattar de relativt begränsade områden eller har stora 
luckor. Statens historiska museum i Stockholm hade 
1951 en tillfällig utställning under rubriken Reliker 

taret eller i ett heligkorsaltare och reliker efter Maria 
i ett Mariaaltare.445

De iakttagelser som Braun har gjort är intressanta 
utgångspunkter för fortsatta undersökningar, som 
kan blotta svagheter i resonemang eller ge fördjupad 
kunskap om någon aspekt. En uppenbar svaghet är 
att Braun bygger sin diskussion på ett ganska litet 
kontinentaleuropeiskt material där urvalskriterierna 
är svåra att genomskåda. Exemplen är företrädesvis 
hämtade från kloster- eller biskopskyrkor och perio-
den ca 900–1200. Förhållandena i mindre kyrkor och 
perioden efter omkring 1200 belyses nästan inte alls 
empiriskt. Det kan därför ifrågasättas hur allmängiltig 
den bild är som Braun presenterar.

En fråga som Braun inte närmare berör men som 
tagits upp som ett problem i senare forskning är för-
hållandet mellan altarnas reliker och deras dedika-
tioner. Enligt en teori har dedikationer valts utifrån 
antingen ”objektiva” eller ”subjektiva” kriterier. Under 
äldre kristen tid, åtminstone i Mellan- och Sydeuropa, 
gjordes valet utifrån objektiva kriterier, det vill säga 
reliker som kyrkan hade tillgängliga var avgörande för 
dedikationerna. I en viss mening kan kan man säga att 
helgonet valde kyrkan. Under senare delen av med-
eltiden, kanske från 1000- eller 1100-talet, blev valet 
”subjektivt” och oberoende av relikerna.446 Möjligen 
är det en för enkel bild. Det har även framhållits att 
i sista hand var det kyrkans världsliga patronus som 
bestämde dedikationen.447 Även beträffande de äldsta 
kyrkorna i Norden har det gjorts gällande att deras 
patrocinier bestämdes objektivt, alltså att relikerna 
var avgörande.448 Inga systematiska undersökningar 
kring förhållandet mellan reliker och dedikationer i 
Norden har dock gjorts. Joseph Braun ägnar inte frå-
gan något stort utrymme och väger därför inte tungt 
i denna diskussion. Han anser att man i den mån det 
var möjligt försökte införskaffa reliker efter det helgon 
som altaret skulle helgas åt.449 Liknande uppfattningar, 
om att det för det mesta är reliker efter altarets eller 
kyrkans dedikationshelgon som vilar i högaltaret, har 
varit utbredda även i sen tid.
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450. Østergård 1974, 1980. 
451. Thordeman 1927; Rydbeck 1965; Lotta Eriksson 2005 (opu-
blicerad rapport i SkhbfK). Se Appendix II.

452. Vellev 1972, 1974, 1976.
453. Projektet har kortfattat presenterats av Jussi-Pekka Taavitsai-
nen (2011a, 2011b).
454. Relikernas autenticitet var en fråga som dryftades under med-
eltiden och försök gjordes att komma till rätta med ”falska” reli-
ker (Beissel 1890 s. 128–145; Freeman 2012 s. 118). Ärkebiskop 
Anders Sunesen förbjöd kringbärandet av bilder och falska reliker 
i Skanör (DD I:4 nr 69). 
455. Tidiga exempel på bevarade reliksedlar finns från Vreden (839) 
och Neunheerse (800-talet) i Sachsen (Honselmann 1962 s. 160, 
183, Abbildung. 2–3).

texter och datering. Vellev har ett uttalat hagiogeografiskt 
perspektiv, dvs. intresserar sig för relikernas koppling till 
olika kyrkliga centra eller områden och möjliga vägar 
för translationen. Att materialet är så begränsat utgör 
dock enligt Vellev ett hinder för mer utvecklade och 
övergripande slutsatser.452 I ett nytt forskningsprojekt 
om relikerna i Åbo domkyrka har det lagts stora resurser 
på att tekniskt analysera relikerna och relikbehållarna, 
med den uttalade ambitionen att få ny kunskap om 
deras datering, ursprung och sammanhang.453

 Om reliker, urkunder och ”autenticitet”
Utmärkande för reliker är att de ytterst sällan kan 
identifieras som just reliker, såvida de inte ger sig till 
känna i en dröm eller genom ett mirakel; det var så 
många reliker först upptäcktes. En förutsättning för 
den medeltida kyrkans relikkult och reliktransfere-
ringar var att texter medföljde som attester. En relik 
utan identitetshandlingar eller historia var endast en 
helt vanlig bit ben, sten eller dylikt. 

Två eller möjligen tre olika slags kategorier av texter 
kan förknippas med altaren och reliker: För det första 
medföljde sedlar (cedulae) av pergament i regel reli-
kerna och var fästa vid deras inre förpackning. Utan 
dem vore det inte möjligt att bevara relikernas identi-
tet.454 Denna den vanligaste bevarade formen av texter 
behandlas knappast alls av Joseph Braun. Bruket kan 
föras tillbaka åtminstone till början av 800-talet.455 För 
det andra har det förekommit invigningsinskrifter på 
väggar eller altaren och för det tredje invigningsdoku-
ment (cartulae) som nämner relikerna i altarna. De 
senare texterna kan, förutom uppgifter om relikerna, 
innehålla ytterligare information om kyrko- eller alta-
rinvigningen, exempelvis datum, namn på biskopen 
som förrättade invigningen och ibland även andra 
personer samt om kyrkans eller altarets patrocinium. 

och relikvarier från Svenska kyrkor, och Bengt Thorde-
man, Olle Källström och Monica Rydbeck samman-
ställde en ambitiös vägledning och katalog (1951). 
Inledningen behandlar kulten av reliker i allmänhet. 
Några nya rön presenteras egentligen inte. Katalog-
delen är desto mer betydelsefull med sin presentation 
av utställningens 115 olika föremål. Hur insamlingen 
av objekten gått till presenteras inte, men jämförelser 
med nuvarande bestånd av reliker och relikbehållare 
på Statens historiska museum och Lunds universi-
tets historiska museum visar att en stor majoritet av 
de kända objekten hade lånats in till utställningen. 
Objekt lånades också in från andra museer. 

Från det nuvarande danska området finns ett stort 
bevarat material från altarnas relikgömmor, såväl på 
Nationalmuseet, Köpenhamn, som i kyrkorna. Dan-
marks Kirker, som nu omfattar omkring tre fjärdedelar 
av landets kyrkor, presenterar regelmässigt materialet 
och fyndomständigheterna, ofta dock väl kortfattat. 
Någon landsomfattande sammanställning av materi-
alet finns inte, varken av det publicerade eller av det 
som finns på museer och i arkiv. 

Vissa relikfynd har genomgått en teknisk analys. 
Osteologiska bedömningar har i några fall gjorts av 
de oftast små eller fragmentariska benen. Oftast är det 
endast möjligt att fastslå vilken kroppsdel det handlar 
om och species (ibland är det inte ben från människa). 
Textilexperten Else Østergård vid Nationalmuseet i 
Köpenhamn har publicerat analyser av textilerna i 
fem danska relikgömmor med fokus på material, väv-
teknik och ursprung eller paralleller.450 I Sverige har 
enstaka fynd, exempelvis från kyrkorna i Ignaberga, 
Vä och Össjö, genomgått analyser som närmat sig 
denna ambitionsnivå.451 Generellt går dock expert-
utlåtandena inte utöver en teknisk bedömning. Frågor 
om vad textilierna representerar och har för betydelse 
i den speciella kontext som altaret utgör berörs inte.

Jens Vellev har i flera artiklar behandlat reliker som 
påträffats i altaren. Särskilt betydande är en presentation 
av material från Fyn med fyra altaren (av totalt 24) med 
bevarade reliker och relikerna från altaret i Seem kyrka 
på Jylland. Vellev diskuterar ingående hur relikerna 
dokumenterats och analyserats, pergamentssedlarnas 
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456. Michaud 1999 s. 206.
457. Appendix VII. En försvunnen inskrift i Ravlunda kyrka ska 
troligen sättas i ett tidsmässigt samband med kyrkans konsekration, 
även om texten egentligen talar om ett ”avslutande” (confecta), troli-
gen av kyrkans uppförande. Inskriptionen ”öfwer Choret” i Ravlunda 
kyrka löd: ”Anno Domini Millesimo ducentesimo qvinqvagesimo 
nono confecta est Ecclesia haec a fratre Magistro Matthia… Epis-
copo XVI… in honorem gloriosissimæ perpetuae Virginis Mariæ 
etc” (Eng. saml. B-VIII, II, 42, KB. Jfr CWP, III, s. 34 som hänvi-
sar till avskriften, efter texten i Eng. saml., i Collectio Rönbeckiana, 
LUB). I min översättning: ”I Herrens år 1259 byggdes denna kyrka 
av brodern och magistern Mattias… den 16:e biskopen… till ära för 
Maria, den mest ärorika eviga jungfrun”. I en grund nisch i väggen 
i Krämarkapellet i S:t Petri kyrka i Malmö kan möjligen ha funnits 
en försvunnen stenplatta med invigningstext (Rosborn 1979 s. 47). 

458. Om Gumlösa kyrka, se Appendix III. I Nidaros domkyrka finns 
tre bevarade exempel på inhuggna vägginskrifter som refererar till 
tidigare altaren på dessa platser: a) i södra tvärskeppet, altare invigt 
av biskop Eystein den 26 november 1161 för Kristus och till ära för 
Johannes döparen, martyren Vincentius och den heliga Silvester; b) 
i södra tvärskeppets ”Olofkapell”, om invigning den 5 januari till ära 
för S:t Stefan, den första martyren, och S:t Olof, vars reliker finns 
i altaret tillsammans med Herrens lekamen; c) norra tvärskeppets 
”Maria kapell, om invigning den 27 juli till ära för den heliga jungfrun 
Maria och den heliga Hippolytus martyren, vars reliker finns i altaret 
(båda de senare troligen tillkommna kort efter den förra) (Undset 
1888 s. 5ff; Fischer 1965, bd I, s. 46ff, 67f, 87). Målade vägginskrifter 
finns på Gotland: om invigning av Stenkyrka kyrka 1255 till ära för 
Treenigheten, jungfru Maria och S:t Olof; om invigning av Träkumla 
kyrka den 1 september 1287 till Gud, jungfru Maria och ärkeängeln 
Mikael (Pernler 1977 s. 113–115; SvK vol. 3 s. 23, vol. 54 s. 35).
459. I Västerås domkyrka fanns fram till 1798 en altarskiva med 
följande inskrift: ”Hunc lapidem dedit Eccl. Venerabilis Eps Caro-
lus” (Sohlberg 1834 s. 44).
460. Den norska fornforskaren Lorentz D. Klüwer noterade i början 
av 1800-talet en vit marmorplatta som täckte relikgömman i högal-
taret i Mære kyrka. Inskriptionen i svårtolkad abbreviatur tolkades 
med bistånd av F. Magnusen och R. Nyerup som: ”III. Kl: Februarii 
dedico (hu)j. Eccle in ho(n)ore Scte Marie. S. Qvintinio (l)us. Et S. 
Huberti, martyrum, qvorum reliqviæ hic habentur” (Klüwer 1823 
s. 152, jfr s. 79, 151). Om ytterligare norska invigningsinskrifter 
varav ytterligare en på altartabula, se Undset 1888 s. 8.

I Mære kyrka i Norge finns en täckskiva över altarets 
reliker som meddelar datum för invigningen men till 
synes inte årtalet.460 Att datumet angavs kan ha berott på 

I Mellan- och Sydeuropa är invigningsinskrifter på 
väggar och på altaren kända från 400-talet och framåt. 
Enbart från Rom är 44 inskrifter kända från 1046–1263 
och i Frankrike är 274 inskrifter kända från 400- till 
1200-talet.456 I Norden finns få bevarade invigningsin-
skrifter. I Lunds stift finns en otydlig inskrift på en 
pelare i S:ta Maria kyrka i Åhus som berättar om en 
altarinvigning 1480, en sämre bevarad finns i Ron-
neby kyrka.457 Texten på urkunden som berättade om 
Gumlösa kyrkas invigning överfördes på 1600-talet 
till en tavla som fortfarande finns i kyrkan. Ytterligare 
några vägginskrifter finns i kyrkor i övriga Norden.458 
Mer sällan tycks inskrifter uppträda på själva altaret.459 

L1. Johannes 
döparen 
och alla 
patriarker 
och profeter.

L2. Johannes 
evangelisten 
och aposteln 
Jakob m.fl.

L3. Martyren 
Blasius och 
bekännaren 
Ægidius. 

L4. Jungfru 
Maria och 
martyren S:t 
Laurentius.

L5. S:t 
Vincentius 
och S:t 
Alban

L6. 
Protomartyren 
Stefanus och 
martyren 
Mauritius

Gumlösa

Invigt 1123 1126 1131 1145 1145 1146 1192

Kristusreliker 6 1 5

Jungfru Maria 1 1

Johannes döparen 1

Apostlar/evangelister (ofta 
martyrer)

2 10 10

Martyrer ♂ 3 2 2 38 10 18 28

Martyrer ♀ 9 5 27

Bekännare ♂ 8 3 10 1 2 15

Bekännare ♀ 1

Osäkra 1 1

Av brödet välsignat av Petrus, 
biskop i Tarsus

1

Av ljuset som Gud tände 1

Summa 17 5 3< 79 16 21 90

Figur 17. Antal reliker fördelade på olika altaren i Lunds domkyrka 1123–1146 och i Gumlösa kyrka 1192. För detaljer, se 
Appendix II och III.
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461. Gardner 1994 s. 11 not 31.
462. ”Item, in ecclesiis dedicatis annus et dies dedicationis et nomen 
dedicantis et nomen sancti in cuius honore dedicata est ecclesia dis-
tincte et aparte scribantur circa maius altare, in loco ad hoc ydoneo. 
Idem fiat circa minora altaria” (Councils and Synods, II, s. 172). 
Jfr Braun 1924, bd I, s. 724; Gardner 1994 s. 10.
463. ”Vi befaller att i varje kyrka, framför, bakom eller över varje 
altare ska finnas en bild eller skulptur eller målning eller skrift, som 
tydligt visar och för varje beskådare uppenbarar, i vilket helgons 
namn och ära altaret är grundat””(”Precipimus ut in unaquaque 
ecclesia ante vel post vel supra quodlibet altare sit ymago vel sculp-
tura seu pictura vel scriptura expresse designans et cuilibet inten-
tui manifestans in cujus sancti nomen et honorem sit ipsum altare 
constructum”) (Instructions et Constitutions de Guillaume Durand, 
s. 107). Statuten från synoden i Trier 1310 skiljer sig endast på 
en punkt, nämligen att möjligheten att i skrift avisera helgonens 
identitet inte nämns (Statuta Synodalia, Ordinationes et Mandata 
Archidiocesis Trevirensis, Bd 1, s. 101f, Cap. 67). Jfr Gardner 1994 
s. 10f. Redan vid synoden i Celckyt (Chelsea) år 816 omtalas att 
dedikation skulle tydliggöras genom målning, depictum, på väggen 
eller på altaret (Braun 1924, bd I, s. 722). 
464. De äldsta uppgifterna om invigningsdokument som Braun 
funnit är ett ceremoniale förvarat i Vich, Schweiz, och ett pon-
tifikale från Narbonne, Frankrike, båda daterade till 1000-talet. 
På urkunden skulle skrivas de tio budorden och inledningen av 
evangelierna och därtill, enligt pontifikalet, namnen på närvarande 
biskop, prästerskap, troende (populus) och även namn på avlidna 
fromma personer. De senare uppgifterna förefaller i första hand vara 
riktade till Gud och helgonen. Två dokument påträffade i altaren 

i södra Frankrike och Katalonien daterade till 1000-talet visar att 
även uppgifter om tidpunkten för altarets konsekration och dess 
dedikation noterades (Braun 1924, I, s. 632ff).
465. Pontificale G. Durandi, liber secundus, II, 4. 
466. Braun 1924, bd I, s. 632.
467. Pontificale Romanum, 1485, f. 126r.
468. Handskriften ”Necrologium Lundense”, vari ingår texter av 
varierande slag med betydelse för domkyrkan och domkapitlet bl. 
a. ”Memoriale fratrum” (brödernas minnesbok), är utgiven 1923 
av Lauritz Weibull.

tet av 1200-talet skulle man deponera ett pergament 
i altaret som redogjorde för dess reliker, patrocinium, 
invigningsofficiant, om indulgensen (avlaten) och 
invigningsdatum.465 I pontifikalenr från 1400-talet 
förekommer liknande föreskrifter, men sällan, enligt 
Joseph Braun. 466 Ett exempel är det tryckta Pontificale 
Romanum från 1485.467

Relikerna i Lunds domkyrkas altaren 
1123–1146
Kalendern ”Memoriale fratrum” i handskriften som 
brukar kallas Necrologium Lundense är en ovärderlig 
källa till kunskap om deponeringen av reliker i alta-
ren under 1100-talet i en domkyrka. 468 För Nordens 
övriga domkyrkor finns knappast några jämförbara 
källor från tidig medeltid som i sådan detalj redovisar 
relikernas sammansättning. Undantaget är två 
inhuggna inskrifter i Nidaros domkyrka som näm-
ner deponeringen av reliker i altaren tillkomna 1161 
eller kort tid därefter. Uppgifter om reliker i altaren 
finns också från Uppsala domkyrka, fastän från sen-
medeltiden.

Memoriale fratrum innehåller sex notiser om altar-
invigningar i Lunds domkyrka mellan åren 1123 och 
1146 (utförligare presenterade i Appendix II). De korta 
texterna är i stora drag likartat disponerade. Först 
redovisas datum, altarets placering, vigningsbiskop, 
årtal och till vilka altaret dedicerats. Avslutningsvis 
redovisas samtliga reliker som förbinds med altarets 
vigning. Notiserna ger inga exakta upplysningar om 
hur relikerna placerades i altarna. För det norra och 
södra altaret i kryptan och det södra i högkyrkans 
korsarm används ordet continere, ungefär ’innehålla’, 
eller ’förvara’. För huvudaltaret i kryptan och det norra 
altaret i högkyrkan används ordet imponere, ungefär 
’placera’, ’lägga’ eller ’införa’. Språket i texterna avvi-

att det var relevant med hänsyn till den speciella mässa 
som firades årligen på dagen för kyrkoinvigningen.461

Föreskrifter om invigningsinskrifter utfärdades av 
enskilda kyrkoprovinser, men det är oklart i vilken 
mån de följdes. Wilhelm de Blois, biskop i Worces-
ter, utgav 1229 en förordning om ”att år och datum 
för konsekrationen, namnet på stiftaren, namnet på 
helgonet till vilket altaret är dedicerat, skall tydligt 
markeras på lämplig plats nära högaltaret. Och samma 
sak skall göras för sidoaltaren” (min övers).462 Vilhelm 
Durandus föreskriver i Constitutiones från slutet av 
1200-talet att varje altares dedikationshelgon skulle 
markeras med en inskription eller bild. En nästan iden-
tisk formulering användes av en synod i Trier 1310.463 
Motiven bakom invigningsinskrifterna kan ha varit 
flera. Stiftare och donatorer kan ha velat kungöra och 
föreviga sin insats. Texterna och bilderna tydliggjorde 
vilka altaren som inte blivit invigda, något som kan 
ha intresserat biskopar och stiftsledningar. 

Särskilda invigningsdokument, cartulae, har påträf-
fats tillsammans med reliker i flera altaren och före-
skrevs i vissa texter från 1000-talet till medeltidens 
slut.464 Enligt Vilhelm Durandus pontifikale från slu-
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469. I de två altarinvigningstexterna i Nidaros domkyrkan från 
1100-talet används orden habent/-ur (Undset 1888 s. 6f ). I romerska 
altarinvigningsinskriptioner från perioden 1046–1263 används van-
ligen verbet recondere. Ett exempel finns också på uttrycket in qua 
altari … reliquiae continentur. Ibland omtalas inte själva placeringen 
av relikerna i altaret, men det refererar till att relikerna ”existerar” 
eller ”är dessa” uttrykt med esse, eller så listas de efter formeln de 
reliquiis (Holst Blennow 2006 s. 99, 242). 470. Appendix II, Lunds domkyrka.

register av olika slags ”arter” av reliker. Minst 137 
reliker har fördelats mellan de sex altarna. Den över-
vägande majoriten är efter martyrer, endast 25 är efter 
bekännare. Nästan utan undantag förekommer varje 
sorts relik endast i ett altare, de är inte spridda på flera. 
Undantagen är reliker av Kristi kors (L1 och L4), av 
Johannes Evangelisten och Jakob den äldre (L2 och 
L4) och av 11 000 jungfrur (L3 och L4). I enstaka 
fall, exempelvis när det gäller relikerna av S:t Victor 
(L4 och L6) rör det sig att döma av kontexterna om 
två helgon med samma namn.470 

Det sätt på vilket relikerna fördelats mellan altarna, 
både avseende antal och art, ger alltså konturerna till 
någon form av plan. Det är knappast en slump att de 
norra sidoaltarna innehåller fler och ”bättre” reliker 
än de södra, eller att högaltaret i högkoret är förnä-
mare än det centrala altaret i kryptan. Högaltarets 
speciella betydelse understryks inte bara av att det 
innehåller ett stort antal reliker, utan också av att det 
till skillnad från de fem övriga altarna innehåller ett 
stort antal reliker av apostlar och evangelister, sam-
manlagt 12 stycken. Inte heller förhållandet mellan 
altarnas dedikationer och relikerna i altarna verkar vara 
slumpmässigt. I kryptan motsvaras dedikationerna i 
ett fall, det norra sidoaltaret, av de reliker som finns i 
altaret, medan i högkyrkans altaren är i samtliga fall 
ett altares helgondedikationer representerade bland 
dess reliker. Förmodligen har domkyrkan haft ett 
förråd av reliker, förvarade i relikvarier, som medgett 
en mer långsiktig planering. Det verkar osannolikt att 
ett liknande mönster i relikernas fördelning skulle ha 
bildats om man vid de olika invigningarna, som ägt 
rum under en period av 24 år, hade tagit vad som just 
då fanns tillgängligt och kunde avvaras.

Det är svårt att i detalj avläsa vilka intentioner och 
bevekelsegrunder som låg bakom planeringen av altar-
nas namn och deras innehåll av reliker. Planläggningen 
behöver inte heller initialt ha varit klar i sina enskild-
heter eller kan ha förändrats. Det kan dock knappast 
betvivlas att högaltarets dedikation hade varit ämnad 
för S:t Laurentius alltsedan slutet av 1000-talet, då 
namnet på biskopskyrkan första gången uppträdde. 
Med utgångspunkt från denna nod kan planeringen 
och kanske även införskaffandet av åtråvärda reliker 
ha tagit sin utgångspunkt. Skillnaden som iakttagits 

ker inte från det gängse i genren.469Men i notisen om 
högaltarets invigning används istället ordet decoro, 
ungefär ’smycka’ eller ’hedra’, alltså en slags metafor. 

Relikerna redovisas nästan utan undantag enligt en 
viss hierarki: reliker associerade till Kristus intar alltid en 
första position, därefter följer martyrer och sedan bekän-
nare. Reliker efter kvinnor, förutom efter Jesu moder 
Maria, redovisas alltid sist, även om de är martyrer. 

Antalet reliker och karaktären på dem skiljer sig 
betydligt mellan altarna i domkyrkan (figur 17; full-
ständig redovisning i Appendix II), vilket likaså tyder 
på att relikerna fördelats med en mening, inte bara 
slumpmässigt. I det äldsta altaret, som invigdes i kryp-
tan 1123, lades sjutton reliker. Av dem har sex anknyt-
ning till Kristus, vilket är relativt många. Antalet reliker 
efter martyrer är endast tre: de tidigkristna Appollina-
ris, Timoteus och Symphorianus. Av de åtta relikerna 
av bekännare är fem biskopar som verkat och begravts 
i norra Tyskland.

De två altarna i kryptans norra och södra del fick 
en förhållandevis måttlig tilldelning av reliker, sju res-
pektive tre (sorter). I det norra altaret i kryptan, som 
invigdes 1126 till Johannes evangelisten och aposteln 
Jakob den äldre, martyrerna Gereon och Georgius, 
samt bekännarna Martin, Nikolaus och Maria Mag-
dalena, placerades reliker efter samtliga dedikations-
helgon. I det södra altaret i kryptan, som invigdes 
1131, placerades reliker av martyren S:t Vitus, de 
11 000 jungfrur och reliker från det gamla klostrets 
altare vars ”namn endast var kända av Gud”.

Domkyrkans högaltare, som invigdes av ärkebiskop 
Eskil år 1145 till jungfru Maria och S:t Laurentius, 
hade hela 73 reliker: en Kristusrelik och 72 av hel-
gon. Altaret i södra korsarmen invigdes samma dag av 
biskop Gislo av Linköping med 16 reliker. På dagen 
ett år senare invigde Eskil altaret i norra korsarmen 
med 21 reliker. 

De sex altarna innehåller tillsammans ett anslå-
ende stort antal reliker och dessutom ett omfattande 
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kyrkan. Möjligen är denna förklaring för enkel. Det 
fi nns anledning att längre fram (kapitel 4) återkomma 
till den sakrala topografi  som altarpatrocinierna och 
relikerna i altarna i Lunds domkyrka representerar.

Invigningarna av altarna i Lunds domkyrka under 
1100-talet visar tydligt på ett aktivt och medvetet 

i förhållandet mellan dedikationer och reliker mel-
lan altarna i kryptan och de i högkyrkan kan möjli-
gen förklaras av att altarinvigningarna genomfördes 
av två olika ärkebiskopar. Under Askers biskopstid 
(1089–1137) invigdes de tre altarna i domkyrkans 
krypta och under Eskils (1138–1177) de tre i hög-

Figur 18. Gumlösa kyrka. Texten på det förkomna kyrkoinvigningsdokumentet återges på en tavla 
från mitten av 1600-talet i kyrkans kor. Om texten och tavlan, se Appendix III.
Figur 18. Gumlösa kyrka. Texten på det förkomna kyrkoinvigningsdokumentet återges på en tavla 
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471. Texten är första gången utgiven i De Gothungia 1745 av Pehr 
Lovén under presidium av Sven Lagerbring. Mest flitigt refereras 
till utgåvan år 1783 i Scriptores rerum danicarum medii ævi, Tomus 
V, s. 377ff. Se Appendix III.
472. Erik Moltke har i en artikel (1951) hävdat att texten är en för-
falskning som gjorts någon gång under medeltiden; den ska hur som 
helst inte ha tillkommit i samband med kyrkans invigning. Moltke 
har två invändningar. De först omnämnda relikerna är placerade 
i samma ordning som de i notisen om invigningen av högaltaret i 
domkyrkan i Memoriale fratrum. Han finner alltså ett beroende av 
denna källa. Den identiska ordningen kan emellertid förklaras av 
att Gumlösaurkunden innehåller namnen på en lång rad helgon 
och reliker, många av förnämligt slag. Den ordning som de pla-
cerats i är i själva verket den rangordning som är att förvänta, och 
som därför också använts i notisen om domkyrkans högaltare. En 
annan av Moltkes invändningar är att i slutet av texten omtalas ett 
danskt helgon Margareta, vars grav finns i Roskilde. Med hänvis-
ning till den Själländska krönikan (Scriptores minores historiæ danicæ 
medii ævi, del II, s. 47, 56) har, enligt Moltke, överflyttningen av 
helgonet till S:ta Maria kyrka i Roskilde skett först 1201, samma år 
som Absalon avlider. Denna uppfattning är en lapsus. I själva ver-
ket omtalar krönikan under detta år en rad gärningar som Absalon 
utfört under hela sitt liv fram till dödsåret. Enligt Ellen Jørgensen 
– med hänvisning till andra källor – ägde translationen rum den 19 
juni 1177, året efter Margaretas martyrium (Jørgensen 1909 s. 50). 

473. Årtalet som anges i texten är 1191. Christian Callmer (1941) 
har argumenterat för att det beror på ett avskrivningsfel och att 
invigningen ägt rum 1192, en uppfattning som nu, verkar det, är 
accepterad.
474. ”…divina inspirante gratia coepit cum magna devotio[ne] 
Sanctorum reliquias congregare et earundum reliquiarum nomina in 
hoc loco parietis scr[ipta] collocare. hec [=haec] Sunt autem earum 
nomina. (Appendix III).
475. Avvikelser kan dock förekomma, vilket troligen beror på ren 
lapsus eller bristande kunskap om enskilda helgons biografi. I Gum-
lösa återfinns de två bröderna Ewaldus ”duorum Evaldorum” ibland 
bekännarna, trots att de mötte döden som missionärer i Sachsen. 
476. Se exempelvis Brunius 1850 s. 519.
477. Enligt uppgift förvarades relikerna, åtminstone en del av dem, 
i en låda under högaltaret till omkring 1720, då kyrkoherden Balt-
hasar Platius på grund av den vidskepelse som bedrevs där bortförde 
dem (Cavallin 1854–58, del 4, s. 386).

återfinns i Appendix III).473 I texten följer sedan en 
beskrivning av hur kyrkans grundare Trugot Ketelson 
företog sig ”tillskyndad av den himmelska nåden, 
med stor fromhet, att samla helgonens lämningar, 
och anbringa dessa relikers namn på denna plats  
på väggen” (min övers.).474 Listan omfattar 90  
reliker, redovisade i strikt rangordning (i likhet med 
notiserna om relikerna i domkyrkans Memoriale 
fratrum).475 

Sedan kyrkan i mitten av 1800-talet uppmärksam-
mades och beskrevs ingående i litteraturen har man 
i allmänhet ansett att de uppräknade relikerna vid 
invigningen deponerades i kyrkans högaltare.476 Men 
dokumentet säger inte var relikerna var placerade.477 
Att relikerna nämns i samband med invigningen av 
kyrkan kan vara en signal om att de placerades i ett 
eller flera altaren, men det är inte säkert. Det kan väl 
inte uteslutas att plats gjordes för dem i ett relikvarium. 
En omständighet kan tala för att relikerna eller en 
del av dem placerades i ett altare och kanske inte 
enbart i högaltaret: två ärkebiskopar och en biskop 
medverkade vid kyrkans invigning, vilkas olika roller 
inte anges mer noggrant än att de är assistenter eller 
kringstående (astantibus). En möjlighet kan vara att 
de invigde två sidoaltaren. På båda sidor om korbågen 
finns ursprungliga nischer som kan tyda på att kyrkan 
uppförts med sidoaltaren i åtanke. De assisterande 
biskoparna i Gumlösa 1192 kan ha haft samma rol-
ler som biskop Gislo hade när han den 1 september 
1145 assisterade ärkebiskop Eskil genom att inviga 
ett sidoaltare i Lunds domkyrka.

sätt att använda reliker för att förmedla budskap och 
mening. På ett plan har denna planering syftat till 
att skapa och förmedla hierarki och ordning i kyr-
kobyggnaden och mellan altarna. Lunds domkyrkas 
inflytande på det sakrala landskapet (i form av fördel-
ningen av reliker) stannade inte vid den egna kyrkan, 
utan bör med tanke på biskopens roll i kyrko- och 
altarinvigningar ha sträckt sig över hela stiftet. Hur 
relikerna i stiftets övriga kyrkor och altaren fördelade 
sig är nästa led i undersökningen.

Gumlösa kyrkas invigning och reliksamling 1192
Gumlösa kyrka är välkänd, inte bara på grund av 
den förnämt utförda tegelarkitekturen, utan också 
på grund av den unika text som berättar om invig-
ningen.471 På södra sidan av korväggen finns än idag 
en svart tavla från mitten av 1600-talet som återger 
texten i ett nu förlorat pergament som tidigare fun-
nits i kyrkan (figur 18).472 Texten berättar att kyrkan 
invigdes den 26 oktober 1192 av ärkebiskop Absa-
lon, assisterad av ärkebiskop Erik från Nidaros och 
biskop Stenar från Växjö, till ära för Jesus Kristus, 
jungfru Maria, apostlarna Paulus och Matteus och 
Alla helgon (en återgivning av texten i dess helhet 
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Kyrka/ort Altare Påträffad Status Tyg Relik Pergamentssedel Övrigt

Balkåkra H? Bev.** (—) (—) (—) (—)

Blentarp H 1754 Förk. (—) Tand (—) Rökelse

Blentarp H 1754 Förk. Tyg, violet (—) 11 000 jungfrur Rökelse

Borrie H Ca 1750 Förk. (—) Ben 11 000 jungfrur Rökelse?

Brunnby H 1830–31 Förk. (—) Tand (—) (—)

Grönby H? Bev. Siden Ben ? Förmultnat 
”papper”

Gualöv H 1952 Bev. Sidenknyte, gulaktigt Ben Pergament Pergamentsblad från 
liturgisk bok.

Hyby H? 1795 Förk. (—) Ben (—) Rökelse

Hörby H Förk. (—) (—) (—) Okänt ”ämne”

Höör H (—) Förk. (—) Hår? (—) Röd ”sand”

Igelösa H 1731 Förk. (—) Ben? Relik av S:t Cornelius (—)

Ignaberga H Ca 1920 Bev. Sidenbitar: Två 
triangulära i gult och 
grönt; ett rektangulärt 
i rött. Ett stycke lärft 
fragm. och blekt.

Benflisa Anonym ”helig relik” 
(1200–1300-talet)

Tre hartskorn, ett 
större perg. fragm.

Ingelstorp H? Före 1805 Bev. Tyglapp, gul, linne Ben Ja. Teckning med Kristus på korset Rökelse

Ivö H Bev. 1. Linnetyg, mönstrat. 
2. Sidenklutar, gröna

Ben Pergament med svårtolkad inskrift Rökelse

Jonstorp H 1950 Bev. 1. Linne? Gråvit-
rödviolett. 2. Siden, 
rött, flera bitar

Ben 1. 11 000 jungfrur 
2. Av konungens och martyrens S:t 
Olofs skjorta

Fyrkantig 
pergamentsbit

Kattarp S Förk.* Tyg? (—) Pergament? Trä

Köpinge H Bev. 1. Linnetyg. 2. Siden, 
rött.

Ben 11 000 jungfrur Större 
pergamentsbit

Lilla Harrie H? 1729 Förk. Siden Ben 11 000 jungfrur Trä

Linderöd H? Bev.** (—) (—) (—) (—)

Lund, domkyrkan, 
okänt altare

? Ca 1800 Bev. Tyg, rött Tand (—) (—)

Löddeköpinge H 1751 Förk. Linneklutar och 
sidenbitar

Hår/naglar 1. 11 000 jungfrur  
2. Av klippan på vilken Kristus 
korsfästes

Småsten och sand

Mjällby S 1728 Förk. Sidenpung Ben? Eufrosyne, en av de 11 000 
jungfrurna

(—)

Nedraby H? 1958–60 Bev. Siden, rött Ben (—) (—)

Nedraby S? 1958–60 Bev. (—) Ben (—) (—)

Norra Mellby ? 1955 Bev. Tyg av linne eller ull Ben (—) (—)

Onslunda H Före 1830 Förk. Tyg? Ben? Ja (—)

S:t Olof H 1770-talet Förk. (—) Ben/naglar/
hår

(—) (—)

Skivarp H? 1853 Bev.* (—) Ben av säl (—) (—)

Skummeslöv H? 1700-talet Förk.** (—) (—) (—) (—)

Skummeslöv H? 1700-talet Förk. Okänt material Ben Helig jungfru (—)

Skåne? Okänd 
kyrka 1

? Ca 1800 Bev.** (—) (—) (—) (—)

Skåne? Okänd 
kyrka 2

? Ca 1800 Bev. Tyg, grovt Ben Pergament Kula av bly
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478. Axel-Nilsson 1989 s. 145f. 479. Tanken har föreslagits av Arcadius 1891 s. 17.

ljus som tändes vid Kristi grav i Jerusalem vid påskti-
den479 och kanske då mer kan betraktas som ett slags 
memorabilia.

Samlingen av reliker som placerades i Gumlösa 
kyrka är remarkabel. Närvaron av ytterligare två bisko-
par, förutom ärkebiskop Absalon, i samband med 
invigningen tyder på att det var en manifestation utö-
ver det vanliga. Det blir än tydligare när vi nu vänder 
blicken mot stiftets övriga sockenkyrkor.

Altarrelikerna i Lundastiftets övriga kyrkor
Kännedomen om relikerna i altarna i stiftets sock-
enkyrkor vilar nästan helt på fynd gjorda i altaren: 
reliker, relikkapslar och inte minst sedlar av perga-
ment varpå man skrivit relikernas namn eller beteck-
ning (figur 19, utförlig redovisning i Appendix II). En 

Hur de 90 relikerna fördelades mellan altaren i 
kyrkan eller andra eventuella behållare går det inte 
att säkert uttala sig om. Det anmärkningsvärda i sam-
manhanget är att Gumlösa kyrka kan mäta sig väl 
med altarna i Lunds domkyrka när det gäller antalet 
reliker och typerna av reliker. I listan återfinns bland 
annat fem Kristusreliker och reliker av både jungfru 
Maria och Johannes döparen, därtill nio reliker efter 
apostlar och en evangelist. Bland det stora antalet 
martyrer finns, i förhållande till Lunds domkyrka, en 
förhållandevis stor andel reliker efter kvinnor (figur 
17). Femton av dem är inte alls kända från domkyr-
kans altaren eller relikvarier.478 Av mer ovanligt slag är 
ett par reliker som omtalas i slutet av listan: en del av 
brödet som välsignades av S:t Petrus, biskop i Tarsus 
och delar av ”ljuset som med gudomlig tillskyndan 
tändes”, Möjligen avser det sistnämnda ett speciellt 

Kyrka/ort Altare Påträffad Status Tyg Relik Pergamentssedel Övrigt

Skåne? Okänd 
kyrka 3

? Ca 1800 Bev. Tyg, gult Ben (—) Lapp av skinn

Skåne? Okänd 
kyrka 4

? Ca 1800 Bev. Tyg, tunt och rött Ben Pergament Rökelse

Skåne? Okänd 
kyrka 5

? Ca 1800 Bev. Tyg, urspr. rött? Ben (—) (—)

Stehag H Före 1690? Förk.* (—) Ben 11 000 jungfrur (—)

Sövestad H 1700-talets 
första hälft

Förk. (—) Ben? Ja (—)

Tolånga H 1828 Förk. Siden, rött (—) 11 000 jungfrur Pappersbitar?

Tranås H Före 1830 Förk. (—) Ben (—) (—)

Tryde H 1798 Förk. 1. Vitt tyg, linne? 2. 
Gulbrunt tyg, linne?

? 1. 11 000 jungfrur 
2. Svårtolkad

Rökelse?

Tåstarp H Bev.** (—) (—) (—) (—)

Ullstorp H? ? Bev.** (—) (—) (—) (—)

Vanstad H 1867 Bev. Tyg, tuskaft (—) (—) (—)

Vester-marie H 1861 Bev. Siden Ben 1. 11 000 jungfrur  
2. Relik, oidentifierad.

(—)

Vä, S:ta Maria H 1963–66 Bev. Siden, 11 bitar, varav 
9 i brunt och rött

Ben Pergament Rökelse

Västra Hoby H? Bev.** (—) (—) (—) Mynt från 
1700-talet

Össjö H 2004 Bev. Siden, rött Ben 11 000 jungfrur Stor bit pergament 
och sentida papper

Östra Vram S Förk. (—) Ben (—) Mynt

Figur 19. Fynd och fynduppgifter om innehållet i relikgömmor i altaren i Lunds stift. * = Inga uppgifter om relikbehållare. ** = Inga 
uppgifter om fynd i relikbehållare. H = högaltare. S = sidoaltare. För fler detaljer kring fynden, se Appendix II. 
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480. I litteraturen, särskilt före 1975, refereras gärna till invigningen 
av högaltaret i Tryde kyrka år 1160. Torsten Karlson har visat att 
läsningen av årtalet ”MCLX” på en av pergamentssedlarna är mycket 
osäker eller rentav ohållbar (1975; Appendix II). 
481. I Blentarps kyrka påträffades två blydosor på varandra i alta-

ret; den ena innehöll rökelse och en tand och den andra rökelse, 
sidentyg och en pergamentssedel. Det förefaller inte otroligt att 
tanden ursprungligen har legat i sidentyget; möjligen har en sam-
manblandning skett av fynden i respektive dosa? I Skummeslöv 
påträffades en dosa med ben, tyg och pergamentssedel medan den 
andra var tom. Kapseln eller kapslarna av bly från Ullstorp kyrka 
är delvis sammansmälta (se Appendix II).
482. Appendix II: Blentarp, Ignaberga, Jonstorp, Össjö.
483. Texten skulle kunna anspela på den mest heliga jungfrun, 
som varit förebild för andra efterkommande, nämligen Maria. 
Förekomsten av en benbit i samma blykapsel, såvida nu inte någon 
sammanblandning skett med en andra blydosa från kyrkan, verkar 
emellertid utesluta den möjligheten.

alltså som att det i flertalet sockenkyrkor och högal-
taren deponerades endast en relik.

Dateringen av invigningar och relikdeponeringar 
är svår och ger vida ramar, eftersom den nästan enbart 
grundar sig på paleografiska bedömningar av texten 
på pergamentssedlarna. I de fall då denna text endast 
finns i avskrift blir en bedömning ännu besvärligare 
eller rentav omöjlig. Några pergamentssedlar har 
fått ungefärliga paleografiska dateringar.482 Bedöm-
ningarna bör användas med stor försiktighet. Med  
dessa förbehåll förefaller de paleografiskt daterade 
pergamentssedlarna att ligga inom perioden ca 1100–
1300. 

Relikerna i de ordinära sockenkyrkorna är ensar-
tade i jämförelse med den variation som fanns i Lunds 
domkyrka. Vanligast är reliker efter någon av de 11 000 
jungfrurna: de deponerades i sammanlagt 14 alta-
ren. I Mjällby kyrka meddelade pergamentssedeln 
att jungfrun ifråga var Eufrosyne. Möjligen tillhörde 
den S:ta Margareta som tillsammans med en eller flera 
anonyma reliker deponerades i ett altare i S:ta Maria 
kyrka i Åhus 1510 samma följe med jungfrur. Till de 
11 000 jungfrurna ska möjligen också räknas en relik 
från Skummeslöv kyrka. En av blykapslarna innehöll 
en benbit, en bit tyg och en lapp med texten ”Reli-
qviae Sanctae virginis relinqventur”: ”Efterlämnade 
reliker efter den heliga jungfrun”.483 

Det finns få exempel på reliker efter manliga hel-
gon. I högaltaret i Igelösa kyrka påträffades dock 1731 
reliker efter S:t Cornelius. Förmodligen avses påven 
Cornelius som blev martyr år 253. Viktiga reliker 
av honom, såsom huvudet, fanns under medeltiden 
i klosterkyrkan Kornelimünster nära Aachen. Inga 
reliker efter helgonet är kända från Lunds domkyrka 
eller någon annan kyrka i Skandinavien. I altaret i 

försvårande omständighet är att många av de kända 
fynden i altarna är helt eller delvis förkomna, vilket 
hänger samman med att de flesta fynden gjores före 
1900-talet, många redan under 1700-talet. Lyckligtvis 
har präster och antikvitetsforskare varit intresserade av 
att dokumentera relikerna. Störst intresse har ägnats 
texterna på pergamentssedlarna. 

Antalet kända relikfynd i altaren där reliker eller 
pergamentssedlar är bevarade eller dokumenterade 
uppgår i stiftet till närmare fyrtio. I åtta fall saknas 
upplysningar om vidhängande pergamentssedlar, men 
det behöver inte betyde att sådana har saknats utan kan 
bero på att relikgömmorna hade öppnats före första 
dokumentationstillfället. När fornminnesupptecknaren 
och resenären Carl Gustaf Gottfried Hilfeling i slutet 
av 1700-talet skrev att det i S:t Olofs kyrka i Skåne 
fanns ett altare (förmodligen avsåg han högaltaret) 
som innehöll lite ben och hår av ett helgon, kan man 
sluta sig till att innehållet länge varit känt och redan 
visats vid flera tillfällen.

Pergamentssedlarna är det enda säkra sättet att 
bedöma relikernas antal och art. Varje relik har i regel 
fått en egen identifierande pergamentssedel. Förutom 
pergamentssedlarna kan antalet tygknyten eller tyglap-
par ge en ledtråd till antalet reliker. Däremot är antalet 
fysiska reliker (oftast ben) en osäker grund eftersom 
de ofta är fragmentiserade. Vad gäller de allra flesta 
fynd av relikkapslar (13 stycken) åtföljdes de av endast 
en pergamentssedel. I fem altaren och kapslar har det 
påträffats två pergamentssedlar, och i ytterligare två 
fragment av en eller troligen flera pergamentssedlar. I 
enstaka fall har pergamentssedeln även meddelat året 
för och möjligen andra omständigheter kring reli-
kernas deponering. Det enda kända säkra exemplet 
är från S:ta Maria kyrka i Vä.480 Troligen omfattade 
den relikdepositionen flera reliker med flera perga-
mentssedlar. På en sedel finns ett årtal, troligen 1121. 
I två eller tre relikgömmor har det legat vardera två 
blykapslar: Blentarp, Skummeslöv och förmodligen 
Ullstorp, men det går inte i något av fallen att säkert 
säga att båda behållarna har innehållit reliker; de kan 
ha innehållit invigd hostia eller rökelse.481 Det verkar 
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484. Den hävdvunna tolkningen är att på den andra, nu förkomna, 
pergamentssedeln i altaret stod årtalet 1160. Torsten Karlson har 
dock visat att tecknen, som endast finns i avskrift, kan tolkas som 
namnet på ännu ett helgon. S:t Nazarius eller S:t Melanius har 
föreslagits, men inget övertygar (Karlson 1975; jfr Appendix II).

485. Strax över 100 uppgifter om innehåll i relikgömmor har regist-
rerats. De flesta genom Danmarks Kirker och Vellev 1976.
486. I siffran har inkluderats en deposition i högaltaret i Boeslunde 
kyrka, där relikerna enligt pergamentssedel bestått av askan av ”Her-
rens lekamen” (hostia) samt ytterligare en okänd relik av vilka endast 
ett ben fanns. Bruket att deponera hostia (utan att det noterades 
på en sedel) kan emellertid ha varit vanligt under hela medeltiden 
i Danmark. Jfr därom avsnittet Hostia och rökelse.
487. Det som talar för tolkningen av namnen som upplysningar 
om relikernas identitet är kända paralleller. På en rektangulär 
relikbehållare i bly från mitten av 1000-talet från nunneklosterkyrkan 
Essen har namnen på relikerna skrivits på lockets insida (Stiegemann 
& Kroker 2009 s. 450f ).

att flera reliker placerats i altaret, vilket förmodligen 
har att göra med denna kyrkas speciella arkitektur 
och status. 

För att om möjligt urskilja typiska lundensiska 
drag i relikdeponeringen ska en utblick göras mot 
övriga stift i den danska kyrkoprovinsen och mot den 
angränsande kyrkoprovinsen Uppsala.

Altarreliker i Lunds kyrkoprovins 
(exklusive Lunds stift)
Upplysningarna om relikfynd i de medeltida danska 
stiften väster om Öresund bygger inte på en lika nog-
grann genomgång av källorna som för Lunds stift och 
har således inte heller ambitionen att ge en komplett 
bild. I huvudsak har materialet hämtats ur de publi-
cerade delarna av Danmarks Kirker samt artiklar och 
notiser (figur 20 med hänvisningar). 

Vad gäller hur många reliker som deponerades i 
altaren förefaller inte Danmark väster om Öresund 
skilja sig påtagligt från Lunds stift. I flertalet av de 
ordinära sockenkyrkorna förefaller endast en eller 
två reliker att ha deponerats, att döma av antalet ben 
eller andra reliker, textilier och pergamentssedlar.485 
Pergamentssedlar upplyser om relikernas identitet i 
15 relikdepositioner.486 Sammanlagt rör det sig om 
omkring 50 namnuppgifter. I några andra fall går 
texterna inte att läsa eller så är det oklart om det 
funnits någon text. I två fall har namn ritsats på 
relikbehållarna: i Vollerslevs kyrka (Roskilde stift) 
namnet Maria och i Ballums kyrka (Ribe stift) S:t 
Nikolaus och ”Sanctae Virginis”. Det är inte säkert 
att namnen ska kopplas samman med behållarnas 
innehåll.487 

Tio relikdeponeringar bestående av endast en eller 

Jonstorps kyrka fanns det förutom en relik av en av 
de 11 000 jungfrurna även en relik efter S:t Olof, när-
mare bestämt en bit av hans skjorta. I altaret i Tryde 
kyrka kan det också ha funnits ytterligare en relik 
förutom efter en av de 11 000 jungfrurna. Texten på 
pergamentssedeln (endast tillgänglig i avskrift) är emel-
lertid svårtolkad. Det har föreslagits att där har stått 
namnet på ett manligt helgon, men det får betraktas 
som mycket osäkert.484 

Kristusreliker har deponerats i minst ett altare. I 
Löddeköpinge kyrka fanns det, förutom reliker av 
de 11 000 jungfrurna, ett paket innehållande några 
småstenar, lös sand och en pergamentssedel där den 
präst som fann relikerna läste ”De lapide super qvo 
crucifixsus est Christus.”: ”Av klippan på vilken Kristus 
korsfästes”.

I en blykapsel från Ingelstorps kyrka, förmodli-
gen från högaltaret, påträffades vid sidan av reliker 
av de 11 000 jungfrurna en bit pergament med en 
teckning föreställande Kristus på korset. Förutsatt 
att teckningen verkligen påträffades i altaret är den 
unik. Den förklaring som ligger närmast till hands 
är att den var en etikett för en relik av Det heliga 
korset eller möjligen för den invigda hostian. Bitar 
av trä har endast påträffats i altaret i Lilla Harrie. 
Det kan inte uteslutas att en mer prosaisk förklaring 
ligger bakom detta fynd.

Sammanfattningsvis deponerades i allmänhet en 
enda relik i altarna i ordinära sockenkyrkor i Lunds 
stift. Även om det i framtiden kan framkomma fler 
uppgifter om reliker i Lunds stift kommer nog inte 
denna bild att förändras radikalt. En majoritet av de 
reliker som är kända till namnet är efter de 11 000 
jungfrurna och ibland en specifik namngiven jung-
fru. I de fall två reliker lades i altaret, kan det ha varit 
reliker efter de 11 000 jungfrurna och reliker efter ett 
manligt helgon eller Kristusreliker. I en kyrka, Igelösa, 
var reliken av ett manligt helgon (martyren S:t Cor-
nelius) enda reliken. När det gäller relikfyndet från 
högaltaret i S:ta Maria kyrka i Vä tyder omfattningen 
av pergamentsfragment och ben samt textilierna på 
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Texten på pergamentssedlarna från Skovby är enligt 
en bedömning från 1200-talet. Deponeringarna med 
en eller två reliker består således vanligen av helgon-
martyrer, men undantag finns: i högaltarna i ett par 
kyrkor placerades en bekännare som enda relik: S:t 
Teobaldus i Gosmer och biskopen och Nikolaus i 
Undløse. 

Fem kyrkor och högaltaren avviker från majo-
riteten av depositioner genom att de består av tre 
eller flera reliker: Sanderum på Fyn i Odense stift 
16–18; på Jylland har kyrkorna i Seem i Ribe stift 
13, Nors i Børglums stift 7 (att döma av antalet kny-
ten), Døstrup i Ribe stift 4–6 och Nørre Kirkeby på 
Falster i Odense stift 3. Paleografiska bedömningar 
av texterna på tre av pergamentssedlarna ger föl-
jande dateringar: Sanderum omkring 1500, Nørre 
Kirkeby 1250–1300 eller 1400 (två olika expertutlå-
tanden) och Seem tidigast 1131 (då ett av helgonen, 
S:t Godehard, kanoniserades) till omkring 1200. 
Reliksamlingen från Sanderums kyrka är inte endast 
mångtalig, utan omfattar också reliker av helgon med 
hög status, bland annat två apostlar och flera andra 

två reliker är närmare kända tack vare att deras namn-
sedlar bevarats eller att innehållet dokumenterats. De 
11 000 jungfrurna förekommer som enda relik i tre 
högaltaren och kyrkor: Ørding i Børglum stift, Tårs 
i Odense stift och Jyderup i Roskilde stift. De övriga 
fyra eller fem depositionerna med endast en relik är av 
varierande slag: ”de mauronska helgonen” i Hyllestad, 
biskopen S:t Nikolaus i Undløse i Roskilde stift, S:t 
Teobaldus i Gosmer i Århus stift, S:t Laurentius i Stadil 
i Ribe stift och möjligen S:t Andreas i Sommersted i 
Slesvig stift. I ytterligare två depositioner förekommer 
reliker från de 11 000 jungfrurna i kombination med 
ytterligare en relik: i Frøslevs kyrka i Børglums stift 
med martyren S:t Saturnina eller Saturninus och i 
Skovby kyrka i Odense stift med biskopen och bekän-
naren S:t Maternus och biskopen S:t Dionysios (flera 
helgon med namnet). Bedömningar av åldern på de 
medföljande pergamentssedlarna har gjorts i ett par 
fall. Reliken från Gosmer är speciell på så vis att den 
härrör från ett portabelt altare som placerades i det 
fixerade högaltaret. Dessutom ska den medföljande 
sedeln vara av papper och har daterats till 1400-talet. 

Kyrka Reliker

Ballum Nikolaus, ”Jungfrun”

Boeslunde Askan av den invigda hostian (?) och okänd relik?

Døstrup 11 000 jungfrur, Clemens (martyr), Laurentius (martyr), Pancratius (martyr) och två oläsliga sedlar

Frøslev 11 000 jungfrur och S:t Saturninus eller S:t Saturnina (martyr)

Gosmer Teobaldus (på papperssedel), 1400-talet

Hyllestad De mauronska helgonen

Jyderup 11 000 jungfrur

Nørre Kirkeby 11 000 jungfrur, Ciriacus (martyr), Martin (bekännare). Datering 1250–1300 eller ca 1400 (pal.)

Sanderum 16–18 reliker, daterade ca 1500 (paleografisk bedömning): 1. Aposteln Peter 2. Aposteln Filip 3. S:ta Maria Magdalena 4. 
Biskopen Augustinus 5. S:t Martin (biskop) 6. Martyren Vincentius 7. S:t Servatius (biskop) 8. Abboten S:t Vilhelm. 9. 
S:t Mauritius 10. S:t Stefan 11. S:t Sebastian 12. S:t Osvald kung och martyr 13. 11000 jungfrur 14. Av Herrens grav 15. 
”sancti ... ii” 16. S:t Laurentius, 11000 oskyldiga jungfrur ”de ydriis” 17. Liten stump, möjligen med skrift på 18. Stump 
utan skrift

Seem Datering tidigast 1131, senast ca 1200 (paleografisk bedömning). 1. S:t Agapitus (martyr) 2. Johannes döparen 3. biskop 
Wilbrord (bekännare?) 4. Pancratius (martyr) 5. Godehard (bekännare) 6. Cantianus (martyr) 7. Gereon (martyr) 8. 
Georgius (martyr) 9. Stefan (martyr) 10. Maria Magdalena 11. Bartholomeus (apostel) 12. Martin (bekännare) 13. S:t 
Stefan sten (martyr).

Skovby 11 000 jungfrur, Av biskopen och bekännaren Maternus och Dionysios (martyr)

Sommersted Andreas?

Stadil Laurentius

Tårs 11 000 jungfrur

Undløse S:t Nikolaus biskopen

Vollerslev Maria (ritsat i blyet)

Ørding 11 000 jungfrur

Figur 20. Relikfynd i altaren i nuvarande Danmark (efter DK; Vellev 1976). 
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488. DK, XIX, s. 3437.

mentssedlar där relikernas namn framgår. I Brodde-
torps kyrka finns en unik inskrift på kyrkans förgyllda 
antependium som ger upplysningar om de reliker som 
förvarades i kyrkan, väl antagligen i högaltaret.

Avskrifter av Johan Peringskiöld ger närmare upp-
gifter om invigningen av och relikerna i altaren i 
ärkestiftets centrum, Uppsala domkyrka: ett altare 
1310 och sjutton altaren mellan 1410 och 1472. Noti-
serna innehåller uppgifter om altarnas dedikationer 
och med ett par undantag (invigningarna 1310 och 
1456) om deras reliker. Majoriteten av altarna invigdes 
med förhållandevis få reliker: ett altare hade tilldelats 
endast en relik, fem altaren två reliker, fyra altaren 
tre reliker och två altaren fyra reliker. I ett altare är 
endast en relik av flera (alii multi) namngiven. Tre 
altaren utmärker sig genom att det där deponerades 
respektive sju, tolv och minst fjorton reliker. De två 
sistnämnda var bland de sista som invigdes, mellan 
1466 och 1472, där också högaltaret som har flest 
reliker ingick. 

I högaltarna i ärkestiftets sockenkyrkor deponera-
des reliker enligt följande: i ett altare en relik, i fyra 
altaren två reliker, i två altaren tre reliker och i två 
altaren fem reliker. (Placeringen av relikerna i Brod-
detorps kyrka är osäker.) Vad gällde antalet reliker 
kunde alltså många högaltaren i sockenkyrkor mäta 
sig med sidoaltaren i Uppsala domkyrka. Antalet 
altaren är för litet för att dra några säkra slutsatser, 
men siffrorna kan indikera att fler än en relik vanligt-
vis deponerades i altarna. Uppgifter om dateringar 
av deponeringarna är få. Den äldsta paleografiskt 
daterade texten från mitten av 1200-talet, påträffad 
i Hjälmseryds kyrka i Småland (Linköpings stift), 
omnämner tre reliker. I Habo kyrka i Västergötland 
(Skara stift) försågs högaltaret med reliker av de 
11 000 jungfrurna under ämbetsperioden för någon 
av de två biskoparna med namnet Sigge (1341–1351 
eller 1400-talets början). Invigningarna i ytterligare 
tre kyrkor är kända till åren: Estuna 1298 och Aren-
tuna 1435 i Uppland (Uppsala stift) med vardera två 
reliker och Björksta i Västmanland (Västerås stift) 
1349 med fem reliker. Det är svårt att se en krono-
logisk koppling till antalet reliker. 

Vad gäller relikernas art var reliker efter de 11 000 
jungfrurna vanliga i altaren på landsbygden där de 
förekom i fem av elva altaren. I Uppsala domkyrka 
finns deras reliker i tre av sexton deponeringar, därtill 

betydande gestalter från fornkyrklig tid. Relikerna 
från Seem kyrka är i flera fall identiska med de från 
Sanderum, men där finns också exempelvis Johan-
nes döparen. Utöver de 11 000 jungfrurna, som är 
representerade i kyrkorna i Sanderum, Døstrup och 
Nørre Kirkeby, förekommer ett par helgon i olika 
reliksamlingar i samma stift, men om det beror på 
något annat än slumpen är högst oklart. Bland reli-
kerna från Døstrups kyrka finns förutom martyrerna 
Laurentius och Clemens även Pancratius, som även 
förekommer bland relikerna från Seem kyrka, båda i 
Ribe stift. Bland relikerna från Nørre Kirkeby kyrka 
finns bekännaren och biskopen Martin som också 
fanns i Sanderums kyrka, båda i Odense stift. 

Det är oklart vad som kan ha legat bakom att de 
fem ovannämnda sockenkyrkorna förärades med mer 
omfattande relikdepositioner än vad som varit van-
ligt. Vad gäller Sanderum kyrka finns sannolikt ett 
tidsmässigt samband mellan relikdeponeringen och 
förvärvet av ett präktigt altarskåp av bildsnidaren 
Claus Berg. En sådan investering var kanske en anled-
ning att också investera i reliker? Vad beträffar Seem 
kyrka, som anses ha uppförts i början av 1200-talet, 
ligger kanske förklaringen i att relikerna förmedlades 
genom Seems cistercienskloster, vilket på 1170-talet 
flyttades till Løgum.488

Det kan konstateras att i minst hälften av relikde-
positionerna har endast en relik lagts i altaret, oftast 
efter en martyr. Reliker efter de 11 000 jungfrurna är 
den vanligaste martyrreliken. Bekännare förekommer 
som relik, både i de större samlingarna och ibland som 
enda relik (i altaren i Gosmers och Undløse kyrkor).

 Altarreliker i Uppsala kyrkoprovins 
Det saknas goda översikter över relikdeponeringar i 
altaren i Uppsala kyrkoprovins. Verket Sveriges Kyr-
kor har inte på långa vägar publicerat en så stor del av 
riket som sin danska motsvarighet. I hög grad är där-
för jämförelsematerialet baserat på slumpartade fynd 
i litteraturen (figur 21 med hänvisningar). 

Uppgifter om identifierbara reliker i altaren finns 
från 12 kyrkor och 27 altaren i det medeltida ärkestiftet, 
varav endast ett från det nuvarande Finland och Åbo 
stift. I elva kyrkor och altaren har man funnit perga-
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489. I en förteckning från 1344 omnämns flera tiotals reliker från 
olika heliga som förvaras i Uppsala domkyrka, däribland hela kunga-
martyren Eriks kropp (DS 3839). Fler reliker och relikvarier omtalas 
senare under medeltiden (SvK vol. 231 s. 146ff). 

Henrik i sex altaren och Birgitta i tre. Kyrkan bör ha 
varit välförsedd med reliker av just dessa heliga.489 
Relikerna har även nått landsbygdens kyrkor. Erik 
fanns representerad som relik i kyrkorna i Hjälmseryd 

kan läggas en fjärde med deras anförare S:ta Ursula. 
Endast enstaka sockenkyrkor har fått reliker som stod 
högt i de heligas hierarki, såsom Johannes döparen, 
som deponerades i altaret i Hjälmseryds kyrka. 

Iögonfallande är den stora spridningen av reliker 
från heliga som är infödda i Sverige eller från Nor-
den: Erik, Henrik, Birgitta, Helena (Elin), Botvid och 
Olof. I Uppsala domkyrka fanns reliker av Erik och 

Kyrka Reliker Hänvisning

Dalhem, Gotl. Kristi krubba, Av menlösa barn* SvK vol. 66 s. 193f.

Guldrupe, Gotl. Vociferus (okänt helgon), Thebanska legionen (martyrer)* SvK vol. 68 s. 369.

Hjälmseryd, Sm. 11 000 jungfrur, S:t Erik, Johannes döparen (1200-talets mitt?)* Blomquist 1929; Utställning 
1951; Smålands museum 
L 804.

Norra Solberga, Sm. Jungfrur* Silfving 1932 s.414 not 83; 
Utställning 1951.

Estuna, Uppland 11 000 jungfrur, Mauritius (martyr). Invigd 1298* SvK vol. 110 s. 741f.

Ärentuna, Uppland 11 000 jungfru och S:t Henrik. Invigd 1435* Hildebrand 1869 s. 382.

Broddetorp, Vgl. Clemens, Marcellus, Botulf, Sebastian, 11 000 jungfrur (1100-talet) Sahlin 1891.

Habo, Vgl. 11 000 jungfrur.* Invigd av biskop Sigge. Antingen Sigge Jonsson Stake 1341–1351, 
eller Sigge Uddson i början av 1400-talet

SvK vol. 135.

Mölltorp, Vgl. 11 000 jungfrur, S:ta Birgitta (Brigida), S:ta Helena (S:t Elin av Skövde, martyr)* Utställning 1951.

Björksta, Vstml. Herrens bord, av S:t Andreas kors, av konungen och martyren S:t Olofs ben, av 
konungen och martyren S:t Eriks mantel och av S:ta Katarina. Invigd 1349*

Liedgren 1977.

Föglö, Åland Maria Magdalena* Dreijer 1967.

Uppsala domk:a Henrik Peringskiöld 1719 s. 32.

Uppsala, domk:a Eskil (beatus), 11 000 jungfrur Ibid. 1719 s. 36.

Uppsala, domk:a Blasius och ”alii multi” Ibid. 1719 s. 38.

Uppsala, domk:a Henrik, Erik, Eusachis, 11 000 jungfrur Ibid. 1719 s. 26.

Uppsala, domk:a Peter, Andreas kors, aposteln Bartholomeus sandaler Ibid. s. 31.

Uppsala, domk:a Erik och Andreas Ibid. s. 36.

Uppsala, domk:a Anna, Henrik Ibid. s. 32.

Uppsala, domk:a Anna, Birgitta Ibid. s. 28.

Uppsala, domk:a Erik, biskop Eskil Ibid. s. 34.

Uppsala, domk:a Nikolaus biskop och bekännare, Ursula och Margareta Ibid. s. 35. 

Uppsala, domk:a Sebastina och Blasius, Maurus (eller Maurinus) och 11 000 jungfrur Ibid. s. 36.

Uppsala, domk:a Aposteln Thomas, Erik, Henrik biskop Ibid. s. 34. 

Uppsala, domk:a Av det heliga korset, Blasius, jungfrun Margareta Ibid. s. 35.

Uppsala, domk:a Erik, Laurentius, Henrik, Vincentus, av Herrens kors, Bernard, Hippolytus, ben av 
Martin, ben av Andreas. Nikolaus, Antonius, Birgitta, 10 000 riddare, av de oskyldiga 
barnen, och många andra reliker

Ibid. s. 26.

Uppsala, domk:a Erik, av densammas klädnad, Laurentius, Henrik, Botvids arm, av Birgittas ryggrad, 
av densammas tunika och hår, Barbara, Georgius, 10 000 riddare, skinn av aposteln 
Bartholomeus

Ibid. s. 27.

Uppsala, domk:a Av det Heliga korset, av Törnekronan, Jakob aposteln, Kristofer, Georgius, av Brigittas 
tunika, Maria Magdalena

Ibid. s. 29.

Figur 21. Belägg för reliker i altaren i Uppsala kyrkoprovins. *Pergamentssedel i altaret med relikerna.
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490. Johansson 1956 s. 10f, 55. 
491. Braun 1924, I, s. 608; Bliley 1927 s. 83. Det ska samtidigt 
noteras att från Ritkongregationen har deklarerats (1906) att en 
relik efter en martyr och en bekännare eller jungfru eller endast 
en martyr är tillräcklig för att göra konsekrationen giltig (ibid.).
492. PRG XL, 1, 10, 50, 105, 126, 133, 134, 137, 138, 140.

493. Uppgifterna om när gravfältet upptäcktes och identifierades 
som viloplatsen för de 11 000 jungfrurna skiljer sig åt, vanligen upp-
ges årtalet 1155 (Farmer 2007 s. 517f ); andra källor anger årtalet 
1106 (Holladay 2001 s. 136). Berättelsen om S:ta Ursula och de 
11 000 jungfrurna som blir slaktade av hunnerhövdingen Attila i 
Köln är känd från 800-talet.

nära sockenkyrkor, men också sidoaltaren i mer bety-
dande kyrkor (det framgår av exemplen från Uppsala 
domkyrka på 1400-talet). 

Altaren med endast en relik var det vanligaste i 
Lunds stift. I den övriga delen av kyrkoprovinsen, 
väster om Öresund, var mönstret likartat: minst hälf-
ten av de kända relikdeponeringarna består av endast 
en relik. I Uppsala ärkestift ger de kända relikdeposi-
tionerna, som är långt färre än i Lundaprovinsen, en 
något annan bild. I en klar majoritet av fallen är reli-
kerna två eller fler. Det förefaller alltså som att man i 
många fall, särskilt i Lunds stift, inte tog hänsyn till de 
liturgiska texter som tydligt talade om altarrelikerna 
i plural. Samtidigt går det inte att utesluta att reliker 
efter de 11 000 jungfrurna betraktades som represen-
tanter för flera helgon och martyrer. 

Deponerade helgonreliker utgörs i regel av marty-
rer. I Lunds stift finns inget exempel på att bekännare 
deponerades, som enda relik eller tillsammans med 
någon ytterligare relik. I Danmark väster om sundet 
finns ett par exempel på att endast en bekännare depo-
nerades. I Uppsala domkyrka finns ett enda exempel 
på att två bekännare utan martyrreliker deponerades. 
Vad gäller antalet reliker och i viss mån vilken typ 
av reliker som placerades i altarna finns det således 
många tydliga exempel på att man vid altarinvig-
ningen inte helt och fullt gjorde som de liturgiska 
texterna föreskrev, det vill säga deponerade reliker 
efter minst två martyrer.

Utan tvekan var ben efter de 11 000 jungfrurna den 
vanligaste helgonreliken i både Lunda- och Uppsala-
provinsen. Särskilt ofta uppträder relikerna i altaren 
i Lunds stift. De äldsta uppgifterna om reliker efter 
de 11 000 jungfrurna i Lunds domkyrka kommer 
från invigningarna av det södra altaret i domkyr-
kans krypta 1131 och från högkyrkans huvudaltare 
1145. Förutsättningarna var goda för stor spridning 
av jungfrurnas reliker eftersom de fanns i så stor 
mängd: år 1106 upptäcktes ett större gravfält från 
romersk tid utanför Kölns stadsport, vilket tolka-
des som jungfrurnas gravar.493 I Lunds domkyrka 

och i Björksta. I den senare fanns också en Olofsrelik. 
Henrik fanns i Arentuna kyrka. Helena eller Elin av 
Västergötland, vars kult tidigt har främjats i Skarastif-
tet490, fanns i ett altare både i Uppsala och i Mölltorp 
i Västergötland (Skara stift).

Avslutande diskussion
Det är nu dags att summera och diskutera några av de 
centrala iakttagelserna om relikdeponeringar i altaren i 
Lunds stift: Hur har denna föreskrivna sed praktiserats 
och varierats? Vilka likheter och skillnader framträder 
i en jämförelse med angränsande stift, resten av den 
lundensiska kyrkoprovinsen och i Uppsala ärkestift?

De flesta kyrkoinvigningsritualer föreskrev, senast 
från slutet av första årtusendet, att reliker skulle depo-
neras i samband med att fixerade altaren konsekrera-
des. Relikernas antal och vilken sort de skulle vara av 
lämnas öppen. Enligt sentida kanonisk rätt, såsom den 
utfärdad 1917, ska minst två reliker placeras i altaret. 
Helst ska de vara efter martyrer. Och det får inte vara två 
partiklar av samma martyr.491 I den romersk-germanska 
kyrkoinvigningsritualen omtalas reliker genomgående i 
plural och de benämns mer specifikt som lämningar av 
martyrer.492 Reliker i pluralis är även regel i Durandus 
kommentar över altaret i Rationale divinorum officiorum. 
Det kan också noteras att i mässans ordinarie del uttalar 
prästen strax efter framkomsten till altaret orden (min 
övers.) ”av helgonens förtjänster, vars reliker är här” 
(”per merita sanctorum, quorum reliquiae hic sunt”). 
En ordagrann läsning och tolkning av flera liturgiska 
källor och genrer talar alltså för att minst två reliker, 
helst martyrer, ska placeras i altarna. 

Det faktiska antalet reliker som under medeltiden 
placerades i altarna varierar betydligt. Altaren med ett 
stort antal reliker återfinns oftast i kyrkor med hög 
status, exempelvis Lunds domkyrka, S:ta Maria kyrka 
i Vä i Lunds stift och Uppsala domkyrka. I den andra 
ändan av skalan finns altaren där endast en eller två 
eller tre reliker deponerades, oftast högaltaren i ordi-
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494. Axel-Nilsson 1989 s. 89–109.
495. DD II:7 nr 201.
496. DD III:2 nr 153.
497. Altaren med dedikation bland annat till eller med titeln 11 000 
jungfrur fanns i karmelitklosterkyrkan i Landskrona (1487) och 
Lunds domkyrka: L55 (1505) (Appendix VI, VII). 

498. Angående texter med upplysningar om altarpatrocinium men 
ej om reliker, se exempel i Nidaros domkyrka (Undset 1888 s. 5). I 
ett biskopsbrev om Kumla kyrka 1488 meddelas nogsamt ärenam-
nen på alla de nyinvigda altarna, medan relikerna som är många 
(plures) är anonyma. I en kommentar till brevet tycks Jonas Samze-
lius mena, att en därpå följande passus om tavlor som ställts ut vid 
altarna för ”bättre upplysning”(satius edocetur) har med relikernas 
identitet att skaffa (Kumla kyrkas räkenskapsbok s. xcix, 160f ). Mer 
troligt är väl att denna mening har att göra med de i det föregående 
nämnda altarpatrocinierna.

finnas flera exempel på att relikerna i altarna var efter 
helgon som att döma av andra källor och annat mate-
rial var mycket populära. 

Den stora högtidlighet med vilken relikerna place-
rades i altarna skulle möjligen vara ett skäl för att de 
vördades och fanns i församlingens medvetande lång 
tid efter invigningen. Det finns emellertid få belägg 
för särskilda relationer mellan å ena sidan relikerna i 
altarna och å andra sidan kyrkorna, församlingarna 
eller gudstjänsternas inriktning. I Lunds stift finns 
det, förutom i domkyrkan, inga säkra exempel på att 
relikerna var identiska med altarnas eller kyrkornas 
dedikationer eller titlar. Om och hur relikerna hölls 
i minne efter invigningarna är oklart. Det är tydligt 
att altarnas dedikationsnamn hållits i högre aktning. 
De omnämns regelbundet i invigningsinskrifter och 
invigningsdokument medan relikerna ofta utelämnas 
eller inte redovisas i sin helhet.498

De minst 142 relikerna i Lunds domkyrka för-
delades på ett av allt att döma mycket medvetet 
och planerat sätt mellan de sex altaren som invigdes 
under perioden 1123–1146. Fördelningen avspeg-
lade altarnas hierarki i kyrkan, både rumsligt och 
med tanke på deras patrocinier. Relikerna var en del 
i manifestationen och konstruktionen av en sakral 
hierarki och topografi. På ett mer övergripande plan 
kan även sockenkyrkornas altaren ses som en del av 
detta bygge, men deras underordnade plats inom 
hierarkin understryks av att de har färre och mindre 
betydelsefulla reliker. 

Det finns emellertid kyrkor som inte synes passa 
in i en modell där relikerna speglar, mer eller min-
dre, kyrkornas rang, med en domkyrka högst i hie-
rarkin och andra kyrkor i olika grader av under-
ordnad ställning. Gumlösa kyrka, som invigdes år 
1192 med 91 reliker, kan vara ett sådant exempel. 
Osäkerheten beror på att det inte säkert går att fast-

var de i slutet av 1400-talet representerade i en lång 
rad relikvarier. Av speciellt värde var huvudena och 
stora delar av kropparna av S:ta Eufrosyne och S:ta 
Florentia, två av de till namnet kända jungfrurna, 
vilka förvarades i två skrin på högaltaret.494 Det kan 
väl inte uteslutas att andra bevekelsegrunder än den 
goda tillgången på reliker efter de 11 000 jungfrurna 
var av betydelse för deras stora spridning. Ärkebiskop 
Esger bestämde på provinssynoden i Kalundburg 
1314 att de 11 000 jungfrurnas dag den 21 oktober 
fromt skulle firas som en ’”dubbelfest” av alla andliga, 
med mässor, kanoniska tider och gudstjänst med nio 
lektioner. Tidigare i statuterna hade det talats om 
att de helgon som lidit i Kristi närhet eller som det 
fanns en riklig mängd reliker av i riket skulle visas 
särskild ära.495 På en senare provinssynod, i Helsing-
borg 1345, bestämde ärkebiskop Peder Jensen Galen 
att en gemensam fest skulle hållas den 3 juli i hela 
den danska kyrkoprovinsen till ära för Eufrosyne 
och Florentia och deras medsystrar.496 Kyrkans led-
ning har således strävat efter att främja kulten av 
de 11 000 jungfrurna och särskilda helgon i deras 
skara. Den stora spridningen av jungfrurnas reliker 
i en lång rad kyrkor kan tolkas som ett uttryck för 
denna ambition. Men med tanke på att jungfrurna 
inte tycks vara särskilt frekventa i dedikationer och 
titlar på altaren och kyrkor eller i avbildningar i kyr-
korna får man anta att kulten av dem inte uppnått 
större popularitet.497 

Relikerna som deponerades i altaren i Lunds stift 
var i regel mycket begränsade både till antal och art. 
Aningen större variation på relikerna tycks det ha fun-
nits i Danmark väster om sundet, och ännu större i 
Uppsalaprovinsen. Slående är de stora skillnaderna i 
spridningen av nordiska helgonreliker. Reliker efter 
S:t Olof är kända från ett altare i Lunds stift. I Upp-
salaprovinsen, både i Uppsala och i landskyrkorna, 
förekommer i flera altaren helgonkungarna och mar-
tyrerna Olof och Erik, biskopen Henrik samt Helena 
av Västergötland. I Uppsalaprovinsen tycks det alltså 
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499. Således ”hælæhdom latæ biskop til” (text 1), Skånska Kyr-
korätten, Kap. 1 (DGL, I, s. 823).
500. Reliker har nått Norden på olika sätt. Petrus de Dacia († 
1289) införskaffade genom sina kontakter i Köln reliker vid flera 
tillfällen. Från Gotland bad han vid ett tillfälle att få sig tillsänt 
upp till femtio reliker (Petrus de Dacia s. 179, 186, 200, 262). 
Kung Valdemar Atterdag mottog år 1364 för sina kapellstiftelser 
flera reliker av påven: jungfru Marias hår och kläder, det Heliga 
korset, Johannes döparen, S:t Jörgen, S:t Vincentius, S:t Nereus 
och S:t Achilles (DD III:7 nr 36); Hemming Gadh, sedermera 
biskop i Linköping, ansökte 1492 hos påven i Rom, på Sveriges 
riksföreståndare Sten Stures vägnar, om tillåtelse att hemföra 
reliker från olika platser i Italien och från Köln (Carlsson 1915 s. 
51f ). En liknande ansökan beviljades 1512 den utvalde kungen 
Christiern II, priorn Severin Ibsen och bröderna i Heligandsklost-
ret i Malmö. De tilläts hemföra reliker från klostret Tre Fontane 
utanför Rom och från Köln samt att få förvara dem i klostret i 
Malmö (LÄU VI nr 448).
501. Den politiska bakgrunden torde närmast sökas i det skånska 
upproret mot Absalon 1180–81. Kyrkans invigning kan förslagsvis 
ha varit del i en försoningsprocess eller en gratifikation.

502. Braun 1924, bd I, s. 635.
503. Appendix II. Förutom fyndet i Gualövs kyrka, kyrkorna i 
Ignaberga, Köpinge, Össjö.

Förpackning av relikerna
Inledning och bakgrund
Grundläggande för bruket av kapslar eller påsar i tyg 
för förvaringen av reliker torde vara det praktiska beho-
vet. Små relikfragment måste förvaras i någon form 
av slutna förpackningar. Behovet kan ha funnits även 
efter det att relikerna kom på plats i altaret. När alta-
ren skulle flyttas eller ombyggas blev det aktuellt att 
flytta relikerna för att sedan åter placera dem i relik-
gömman,en procedur som underlättades om de låg i 
separata förpackningar och hade sedlar eller remsor 
med pergament fästa vid sig som ett slags identitets-
handlingar. 

Förpackning runt relikerna har förmodligen också 
förklarats och tolkats utifrån ett symboliskt behov. 
Joseph Braun menade att bruket att svepa den döda 
kroppen inför gravläggningen kan vara en bakgrund 
till att även relikerna fick en form av ”svepning”, en 
mjuk inre förpackning.502 I övrigt kommenterar Braun 
nästan inte alls hur relikerna var förpackade. Inte hel-
ler underbyggs hypotesen om relikernas förpackning 
som en symbolisk svepning med hänvisningar eller 
argumentation.

Förutom textilförpackningar finns enstaka exem-
pel på att större bitar med pergament fungerade som 
skyddande hölje. Vanligen förefaller dessa bitar endast 
ha svepts löst omkring relikbehållaren eller den inre 
relikförpackningen. I Gualövs kyrka har man funnit 
ett pergamentsblad ur ett breviarium från slutet av 
1000-talet eller 1100-talet svept runt blykapseln. Bla-
det bestod av officiet för S:t Laurentius. Möjligen hade 
valet av just detta blad en särskild symbolisk innebörd 
för kyrkan. Andra fynd av större pergamentsbitar i 
relikgömmor i Lunds stift har saknat skrift.503

Relikförpackningar av textil 
i det medeltida Sverige och Danmark
Uppgifterna om tygernas kvalitet och färger är av varie-
rande halt. Endast ett litet antal relikbehållare med 
innehåll har undersökts av textilexperter. I många fall, 
när tyget är bevarat, finns endast beskrivningar av anti-

slå om alla reliker lagts i ett eller flera altaren eller 
om det gjorts plats för dem i ett relikvarium. Även i 
Danmark väster om Öresund och i Uppsala ärkestift 
finns det kyrkor som avviker genom att ha altaren 
med många reliker, men ingen kommer i närheten av 
antalet i Gumlösa kyrka. Så vitt bekant finns ingen 
sockenkyrka av liknande storlek eller status som kan 
mäta sig med Gumlösa vad gäller antal reliker, var-
ken i Norden eller i övriga Europa.

Enligt den skånska kyrkorätten från slutet av 1100-
talet var det biskopen som skulle framskaffa reliker i 
samband med kyrkoinvigning.499 I Lunds stift ingick 
av allt att döma reliker av de 11 000 jungfrurna i 
ärkebiskopens basutbud. Men det är naturligtvis 
tänkbart att flera reliker eller sådana som betraktats 
som betydelsefulla kunde anskaffas på andra vägar än 
genom biskopen.500 Det förefaller inte otroligt att det 
stora antalet reliker i Gumlösa är frukten av ett sär-
skilt intresse hos kyrkans grundare Trugot Ketelson. 
Det ligger nära till hands att se ärkebiskop Absalon 
som bidragande till relikskatten. En motprestation 
vore i sådant fall normalt. Den storslagenhet som 
kännetecknade invigningen av och reliksamlingen 
i Gumlösa kyrka kan tolkas som en politisk mani-
festation.501
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504. I många fall, särskilt äldre fynd, finns inga explicita uppgifter 
om att tyget har utgjort en förpackning kring en relik. I något eller 
några fall kan det alltså inte uteslutas att tyget i relikbehållaren fak-
tiskt varit själva reliken.
505. En uppgift finns om en relikbehållare innehållande skinn 
(sämskskinn?); möjligen kan det ha lagts dit som emballage och 
under sen tid (fyndet är från en okänd kyrka, Skåne).

506. I Felsted kyrka på Jylland var reliken svept i vitt siden och sedan 
nerstoppad i en påse av rött siden (DK XXII s. 1878).

litet knyte från relikgömman i S:ta Maria kyrka i Vä. 
Ibland kan ett eller fler relikpaket ha lagts i en yttre 
påse.506 Det förekommer också att reliken lindades 
med flera olika tyger. De bevarade och välundersökta 
tygfragmenten från Ignaberga kyrka i Skåne består av 
två triangulära sidenstycken, en gul och en grön, och 
ett rektangulärt rött. Det sistnämnda var förmodligen 
lindat ytterst om relikbenet. I relikbehållaren påträffa-
des också en mindre välbevarad rest av lärft som kan 
ha utgjort en yttre svepning. 

Från det medeltida Sverige och Danmark har regist-
rerats 151 olika uppgifter om lappar eller påsar av tyg 
i relikbehållare (figur 22). I 17 fall finns endast uppgif-
ten att det är fråga om något slags ”tyg”. Uppgifter om 
kvalitet finns om 134 av fynden. Exklusiva och impor-
terade tyger dominerar: siden, taft och damast utgör 
71% av de kvalitetsindelade tygerna. Dominansen av 
importtyger talar för att relikförpackningarna gjordes 
med omsorg och att materialet valdes ut noggrant.

Paralleller i relikförpackningarnas textilier finns i 
flera kungliga gravar. Ett välbevarat exempel är det 

kvarier som inte är experter på textil. Och vad gäller 
den stora del av materialet som är förkommet är även 
den beskrivna av individer som inte är textilexperter. 
På grund av källäget och det begränsade antalet tyg-
prover som har bedömts av textilexperter kommer 
materialet från ett större område att diskuteras och 
utifrån mer allmänna synpunkter, såsom material  
eller färg, men inte mönster, teknik och kvaliteter.504 

Från Danmark och Sverige finns det 90 uppgifter om 
textilier kring reliker.505 Oftast förefaller tyget endast 
ha lindats kring reliken och sedan har alltsamman 
fixerats med tråd. På 1700-talet beskrevs de reliker 
som påträffades i Löddeköpinge kyrka som i ”linne 
Klutar inlindade små silkeslappar”. Enstaka reliker, till 
exempel i Gualövs och Össjö kyrkor, låg i en påse, en 
pung eller ett knyte. Det finns ett välbevarat sådant 

Färg Siden Taft(siden) Damask Lärft Linne Tyg

Rött ●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●
+●● påsar

2●● ●+● 
kalott+● 
påse

43+3 

Rödbrunt ● 1

Brunt ● ● 2

Blått ● ●●● 4

Grönblått ● 1

Violett ● 1

Grönt ●●● ● ●● 6

Gult ●●●●● ● 6

Vitt ●●+●påse ● 3+1 påse

Ofärgat ●●●● ● 5

Ingen uppgift 76

Summa 80+3 påsar 10 2 22 17 15+1 
kalott+1 
påse

Figur 22. Altarrelikernas förpackningar. Textilkvalitet och färg i Danmark och Sverige. ● = Tygstycke. Det går inte utifrån 
denna tabell att dra några slutsatser om sammansättningen av tyg i olika relikbehållare. Behållaren kan ha innehållit 
flera reliker som förpackats med flera olika tyger eller bara en relik som förpackats med fler än ett tyg. Uppgifter efter DK, 
SvK och Appendix II.
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507. Geijer 1970 s. 174–179.
508. Fragment av siden fanns i gravar tillhörande Valdemar Sejr och 
hans gemål Berengaria († 1221) och drottning Eleonora († 1231), 
Valdemar III:s gemål (Rydbeck 1926 s. 63ff).
509. Textilforskaren Dominique Cardon anser efter undersökningar 
av två relikförpackningar med rött siden från två altaren och kyr-
kor i Provence, Frankrike att ”the choice of red-dyed textiles … is 
clearly symbolic” (Cardon 2003 s. 212).
510. Brunius 1864–66, del 2, s. 360.

511. De sacro Altaris mysterio, Lib. I, Cap. LXV (PL, Tom. 217). I 
avsnittet om S:t Stefan, den första martyren, i Legenda Aurea hänvisas 
till ett slags färgsymbolik: ”Vit är han som evangelisten Johannes, 
den dyrbare bekännaren, röd som Stefanos, den första martyren…” 
(Gyllene Legender s. 78), vilket i sin tur skall referera till Höga Visan 
5:10: ”Min älskade är vit och röd, utvald bland tusenden”.
512. Relikerna och tygerna från Sanderum och Seem kyrkor som 
innehåller 18 respektive 13 reliker samt ungefärligen lika många 
tygprover vore intressanta att studera ur denna aspekt. I de tryckta 
redogörelserna för fynden går det tyvärr inte att sammanföra reli-
kerna med deras respektive textilförpackningar. 
513. Reliker från kyrkorna Jonstorp, Köpinge, Tolånga och Össjö 
i Lunds stift och Habo i Skara stift.

samt vid festdagar för Det heliga korset, för apostlar 
och för martyrer eftersom den symboliserade Kristi 
lidande och martyrernas offer.511

Även om rött siden var ett material som ofta använ-
des för att förpacka relikerna verkar det inte ha funnits 
någon fast regel, för det är undantagen för många. 
Det vore intressant att undersöka hur färgerna förde-
lar sig mellan martyrer, bekännare och jungfru Maria 
och Kristus, men underlaget är för litet för att dra 
några slutsatser av.512 Bland de reliker som säkert blivit 
förpackade i rött tyg är fem efter martyrhelgon.513 Av 
tyger i andra färger är det endast två som kan knytas till 
säkert identifierbara reliker: en relik efter bekännaren 
S:t Teobaldus i Gosmer kyrka i Århus stift, som för-
packades i blått sidentyg, troligen på 1400-talet, och 
rester av ”askan efter de invigda bröden” i Boeslunde 
kyrka i Roskilde stift förpackade i ett blått tyg.

Resultat och vidare tolkning

Inledning
Efter att ha följt altarnas konstruktion, från grundläg-
gandet till invigningen och deponeringen av reliker, 
återvänder jag nu till de frågor som var undersökning-
ens utgångspunkt: a) förhållandet mellan text och ting 
och mellan föreskrifter och praxis i konstruktionen 
av altaren, b) hur specifika materiella egenskaper hos 
altarna kan tolkas som manifestation av ”helighet”, och 
c) om altarnas konstruktion och utformning varierar i 
tid och rum. Frågorna går in i varandra – föreskrifter 
och praxis har påverkat varandra och kan inte från-
kopplas från kristen symbolik och historiska förlopp. 
Men för att tydliggöra vissa förhållanden och samband 
kommer jag att behandla dem var för sig. 

samitum-siden, ett purpurfärgat ”pallium”, som fanns 
i Knut den stores skrin i Odense från omkring 1100 
och ett sidentäcke som fanns i Erik den heliges skrin 
i Uppsala domkyrka. I Åbo domkyrka förvarades en 
relik av den senare i ett purpurrött sidentyg.507 Spår 
av siden har även påträffats i flera kungliga gravar i 
Ringsted, Själland.508 

Förmodligen har förpackningen kring relikerna i 
hög utsträckning varit delar från någon uttjänt skrud 
och från liturgiska plagg. Både enklare lokalt produ-
cerade tyger och importerade har använts, men de 
senare dominerar. Denna återanvändning kan förklara 
en del i variationen i textilier för relikerna. 

Avslutande diskussion
Hypotesen att relikerna, i Kristi efterföljd, har en 
”svepning” är tilltalande, men hur många reliker som 
i ordets egentliga mening blev svepta är oklart. Det 
som kan tala för att någon form av symbolik i för-
packningen har eftersträvats är deras färgsättning. 

Röda tyger dominerar och dit har även räknats de 
i rödbrunt och brunt med tanke på att färgerna kan 
ha förändrats med tiden. Av de 75 tygprover där det 
finns uppgifter om färgen är två tredjedelar röda. Det 
röda tyget beskrivs i nästan samtliga fall som siden. 
Symboliskt är rött en färg som förknippas med offer 
och martyrer. I det perspektivet är dominansen av 
röda tyger kring relikerna påfallande. Enstaka andra 
material kan också tyda på att den röda färgen haft en 
symbolisk betydelse i samband med reliker.509 I Guld-
rupe kyrka på Gotland var relikgömman på framsi-
dan av altaret rödmålad på insidan och innehöll en 
rödmålad relikbehållare i trä.510 

Den katolska kyrkans första auktoriserade ”färglära” 
beskrivs i Innocentius III:s De sacro altaris mysterio, 
som han skrev innan han tillsattes som påve 1198. Han 
ansåg att färgen röd var lämplig att använda vid påsk 
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på altarets ovansida och ska förslutas med en liten 
täckskiva, tabula. Det är också det som vanligen kan 
ses i södra och västra Norden. Under 1200-talet blev 
det, särskilt i östra delen av Norden, vanligt att placera 
relikerna under altarskivan i stipes. Ett sätt att se på 
denna utveckling är att vissa grundbegrepp i texten 
omtolkades. ”Tabula” behövde inte i alla sammanhang 
vara en liten stenskiva utan kunde stå för hela altar-
skivan. Det blir därmed inte heller några problem, i 
förhållande till föreskrifter, att placera relikerna under 
altarskivan.

En liknande utveckling kan ses i förhållande till kyr-
koinvigningsformulärets skrivning att tabula skulle vara 
en speciell sten, en polerad sten. Denna rekommen-
dation följdes nästan alltid. Men detta förefaller även 
varit viktigt när tabulan utgjordes av altarskivan: den 
var då i regel en slipad kalksten. Vid ungefär samma 
tid som denna utveckling skjuter fart, omkring 1200, 
skrev påven Innocentius III att mensa skulle bestå av 
en hel sten för att den skulle vara en bild av kyrkans 
enhet. Mensae av flera sammansatta stenar var van-
liga i Lunds stift på 1100-talet men blev sedan mer 
ovanliga. Huruvida förändringen var en direkt följd av 
kyrkliga påbud är dock oklart, men det är intressant 
att konstatera att både text och ting i detta fall visar 
på en likartad utveckling.

Deponeringen av reliker i altaret var den mest cen-
trala handlingen i altarinvigningen. Formuläret hän-
visar flera gånger till att relikerna ska vara av martyrer 
och att de ska vara fler än en. Här tycks man i många 
fall ha gjort en njugg tolkning, det vill säga man har 
varit mycket sparsam i spridningen av reliker. I Lunds 
stift har det oftast påträffats reliker efter de 11 000 
jungfrurna i altarna. De var martyrer men huruvida 
mer än ett ben normalt placerades i relikgömmorna 
för att på så vis representera två anonyma jungfrumar-
tyrer är oklart. Det finns inget som direkt tyder på att 
så var fallet. I flera relikgömmor tycks endast reliker 
av ett helgon ha placerats i relikgömman. Helt klart 
tycks biskoparna i Lunds stift i de flesta kyrko- och 
altarinvigningar ha varit snåla med reliker till sock-
enkyrkornas altaren, en jämförelse med Uppsala kyr-
koprovins visar att biskoparna där varit mer frikostiga.

I den bevarade versionen av Pontificale Lundense 
från slutet av 1400-talet finns momentet med depo-
neringen av rökelse och hostia i altaret inte med. I 
pontifikalet från Roskilde från omkring samma tid 

Text och ting
Kyrko- och altarinvigningsordningen i det romersk-ger-
manska pontifikalet föreskrev i första hand att man 
skulle läsa och sjunga vissa texter och utföra vissa hand-
lingar under ritualen. Men den ger också underrättelser 
om vissa fysiska egenskaper som altaret skulle ha eller 
erhålla i samband med invigningen. Dessa egenskaper 
är ibland mycket tydligt angivna, som när det gäller 
deponeringen av reliker i altaret, men annat kan vara 
implicit eller underförstått. Hur texten tolkades på 
900-talet när den sammanställdes kan skilja sig på olika 
punkter från hur den lästes på 1200-talet eller senare. 

Invigningsformuläret var inte den enda text av bety-
delse som man hade att förhålla sig till, det fanns även 
utläggningar och tolkningar av teologer om altaret eller 
kyrkobyggnaden och nya föreskrifter som utfärdades 
av påven eller vid regionala kyrkomöten. Vissa av dessa 
riktlinjer togs förmodligen i beaktande och efterföljdes 
medan andra aldrig fick något riktigt genomslag. Rela-
tionen mellan text och ting kan vid många tillfällen ha 
varit förhandlingsbar. Vissa aspekter av texterna gick 
att omtolka medan andra enstaka moment togs bort 
och lades till. Det finns olika grader av diskrepans eller 
överlappning mellan föreskriften och praxis. Ett ting, 
en form eller en företeelse i ett altare kan också sakna 
tydlig koppling till kända centrala texter.

Altarnas faktiska gestaltning överensstämmer i hög 
grad med de centrala punkterna i kyrkoinvigningsfor-
muläret som rör altarets konstruktion. Avvikelserna 
eller variationerna är emellertid talrika och kan vara 
bundna till stift eller regioner eller kan vara förbundna 
med altarets placering. 

Man kan ha frångått kyrkoinvigningsformuläret 
redan när det gällde momentet där biskopen skulle 
cirkulera kring altaret. I de flesta romanska kyrkor 
med absid var det möjligt att gå runt högaltaret, men 
sidoaltarna stod normalt med östra sidan mot en vägg. 
Under hög- eller senmedeltiden tycks även placering 
av högaltaret dikt an mot kyrkans östra vägg inte att 
ha varit helt ovanligt. Förmodligen anpassades riten 
efter de praktiska förutsättningarna så att biskopen 
helt enkelt rörde sig i en halvcirkel runt altaret.

Placeringen av relikgömman i altarna är ett tydligare 
exempel på hur en diskrepans uppstod mellan textens 
beskrivning och det praktiska och materiella utföran-
det. I det romersk-germanska kyrkoinvigningsformu-
läret framgår det att relikgömman ska vara placerad 
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des av biskopen. Lunds domkyrka är ett gott exempel 
på att reliker fördelades mellan altaren på ett planerat 
sätt. Resultatet är ett mönster som ger tydliga signa-
ler om att altarnas konstruktion också handlade om 
hierarki och ordning, om att skapa en sakral geografi, 
ett tempel byggt med hjälp av exempel från hierofa-
nin (Guds ingripande) för att använda Mircea Eliades 
term. Högaltaret i Lunds domkyrka invigdes 1145 
med 73 reliker och högaltaret i S:ta Maria kyrka i Vä, 
som en tid var klosterkyrka, med omkring 10 reliker, 
medan högaltaret i en ordinär sockenkyrka i stiftet 
från samma tid vanligen tilldelades endast en relik, 
ofta efter de 11 000 jungfrurna. 

Men det är samtidigt kanske inte helt korrekt att 
tolka de stora skillnaderna och variationerna i relikde-
poneringen som enbart ett stadfästande av altarnas och 
kyrkornas status i den kyrkliga hierarkin. Förhållandet 
mellan helgon och människor och kyrkor var reciprokt. 
Helgon kunde ingripa och rädda människor genom 
mirakel men också bli likgiltiga om de inte ärades i 
den grad de förtjänade. Med tanke på det kan man 
ha eftersträvat eller hänsyn tagits till att ge helgonen 
nya hem som var dem värdiga. 

Skillnaderna mellan relikdeponeringarna i Lunds 
domkyrka och stiftets ordinära sockenkyrkor kan ha 
haft sin grund i kyrkornas status och graden av det 
liturgiska livet i dem. Invigningen av Gumlösa kyrka 
1192 med tre biskopar och 90 reliker avviker från 
det mönstret. Alldeles särskilda skäl torde ha legat 
bakom denna manifestation. Gissningsvis var det ett 
uttryck för hur kyrkobyggen, invigningar och reliker 
politiserades.

I Lunds stift och överhuvudtaget de södra delarna 
av Norden placerades relikerna vanligen i en blykapsel. 
För relikernas bevarande är det ett utmärkt material-
val och blykapseln kunde enkelt tillverkas på plats när 
biskopen anlände med reliken. Förutom blyets prak-
tiska fördelar förknippades det åtminstone fram mot 
slutet av 1200-talet med gravläggningar av kungliga 
och kyrkliga aristokrater. Det är inte otänkbart att 
blyets tillskrivna ktoniska egenskaper (alltså förbin-
delse med det ”inom-jordiska” och dess makter), vilka 
också utnyttjades i magi, kan ha haft viss betydelse för 
materialvalet. I östra delarna av Norden finns mycket 
färre fynd av blykapslar, men desto vanligare är fynd 
av relikbehållare av trä. Tillgången till bly kan vara en 
faktor som kan ha spelat viss roll bakom de geografiska 

har enbart den bland teologer kontroversiella depo-
sitionen av hostia utelämnats. Antagligen har lun-
dapontifikalets utelämnande av detta moment inte 
helt motsvarats av praxis, åtminstone inte under större 
delen av medeltiden. Fynd av rökelse i relikgömmor 
visar att åtminstone detta material deponerades även 
under senmedeltiden.

Exempel på en praxis som förekom i samband med 
altarinvigningar utan att direkt föreskrivas är bruket 
av konsekrationskors och särskild metallförsegling av 
relikgömman. Konsekrationskors på altarnas mensae 
var vanligt förekommande i Lunds stift och i delar av 
andra områden i Norden. En nära parallell till korsen 
är de konsekrationskors som skulle målas på kyrkans 
väggar vid invigningen och som också föreskrivs i Pon-
tificale Roscildense. Metallförsegling av relikgömman 
förefaller i Norden i stort sett endast ha förekommit i 
Skåne. Förmodligen upphörde bruket omkring 1200.

De enda fysiska spåren efter en altarinvigning är 
de deponerade relikerna som vilar under sin förslut-
ning i relikgömman samt eventuella inristade konse-
krationskors. Några sidoaltaren i Lunds stift saknar 
tydliga spår av relikgömma eller konsekrationskors. 
Med mindre än att altarna rivs kan vi inte vara säkra 
på att de inte innehåller eller har innehållit reliker och 
blivit korrekt invigda av en biskop. Skriftliga upplys-
ningar från exempelvis England och Island visar att 
altaren under lång tid har stått oinvigda. Samma käl-
lor visar att portabla altaren (altarstenar) var vanliga 
i kyrkorna. Dessa oinvigda altaren kan i många fall 
ha använts för mässfirandet, som kvasifixerat altare, 
tillsammans med ett invigt portabelt altare. 

Konstruktionen av det heliga
I och med invigningen blir altaret ett sakralt föremål 
med en viss funktion och symbolik, vars helighet kan 
kränkas av omoraliska handlingar eller fysiska ingrepp 
på dess kropp. I invigningsformuläret koncentrera-
des handlingarna kring altarets mensa, tabula och 
reliker. Ju närmare relikerna och platsen för mässans 
förvandlingsunder, desto större emfas lades på de 
konsekrerande momenten.

Det tydligaste materiella uttrycket för konsekra-
tionen är placeringen av reliker i altaret. Handlingen 
varierades vad beträffade antalet och slaget av reliker 
som placerades där, något som i sista hand kontrollera-
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514. Påven Leo X gav i ett brev 1521 kantorn Didrik van Krogh 
från Slesvig tillstånd att, från klostret Tre Fontane i Rom, hämta 
marmor och porfyr för anbringande i portabla altaren, ”lapides 
marmoreos aut porphirreticos pro nonnullis altaribus portatilibus” 
(Acta pontificum danica nr 4867, jfr Stolt 2001 s. 33).

515. Det viktiga var att man trodde på realpresensen, förvandlingen 
av brödet och vinet till Kristi kött och blod, hur förvandlingen  
av substansen, transsubstantiationen, egentligen gick till var en 
annan sak som lämnades till experterna att debattera (Macy 2012 
s. 378).
516. DK, XII, s. 757. Möjligen är inskriptionen en parafras på det 
välkända latinska ordspråket ”ubi amor, ibi oculus”, alltså unge-
färligen ”där kärleken är, är ögat” (påpekande av Stephan Borge-
hammar). Ordspråket är känt sedan, åtminstone, tillkomsten av 
”De tolv patriarkernas bok” eller ”Benjamin Minor” (Cap. XIII) 
av Rikard av St. Victor († 1173) (PL 196, sp. 10). 

Den gröna porfyrens stora popularitet kan naturligt-
vis ha haft att göra med dess estetiska kvaliteter: färg, 
lyster och de ljusare kristallerna som ofta ger upphov 
till egenartade mönster. Men flera omständigheter 
tyder på att den stora spridningen hade flera orsaker. 
Den gröna porfyren återfinns inte endast i altaren 
utan också i relativt stor mängd som jordfynd. Arke-
ologiskt daterade lager tyder på att dessa stenar främst 
har varit i omlopp under 1000- och 1100-talet. Den 
stora mängden importerad porfyr (ofta små fragment) 
och fyndkontexterna talar emot att alla stenar man 
funnit har suttit som tabulae i portabla altaren, en 
tolkning som dock fått stort genomslag. 

Valet av slipade och polerade och ofta exotiskta 
bergarter i tabulae var en tydlig signal om altarnas 
helighet. Kanske har betydelsen av tabulan och dess 
helighet, en del av medlet för förvandlingen i eukaris-
tin, sedd i relation till hostian varit mer uttalad under 
tidig medeltid? Det är trots allt först på det fjärde 
laterankonciliet 1215 som läran om Kristi realpresens 
genom transsubstantiation antogs som dogm.515 För 
Wolfram von Eschenbach, Parzivals diktare, verkar det 
som om Graalen, som kan vara en omskrivning för 
altaret, var ett större mysterium än hostian. Möjligen 
föresvävade något liknande den som på en kvadersten 
i Søndbjerg kyrka på Jylland med runor lät rista ”Ubi 
ara, ibi okulus” (”Där altaret är, är ögat”).516 

När ytterligare ett tecken och en symbol i form 
av kors har placerats på mensae, på de ställen som 
korsmärkts med krisma i samband med invigningen, 
kan det tolkas som uttryck för ett behov av att under-
stryka altarets helighet. Konsekrationskors var van-
ligast i de östra delarna av Norden där mensae ofta 
utgjordes av en hel stenskiva och relikerna var place-
rade under den. De äldsta korsen, från 1100–1200-
talet, är vanligen enkla och har ritsats in; på 1200-
talet blev det vanligare att korsen höggs in och fick 

skillnaderna. En annan möjlighet är att användandet 
av olika slags relikbehållare hänger ihop med ett sym-
boltänkande, där blykapseln associerats med en grav 
medan en träbehållare, som kan ha utformats som en 
urna, har associerats med ett relikvarium. 

Relikerna har varit svepta eller nedlagda i små tex-
tilknyten. En samlad bild av alla registrerade fynd 
från nuvarande Sverige och Danmark är att minst 
70 procent varit importerat siden. Den helt domi-
nerande färgen är rött. Fördelningen kan tyda på att 
textilier av speciell kvalitet och färg har föredragits. 
Siden var exklusivt och rött är martyrernas färg enligt 
den traditionella katolska färgläran. Det vore önskvärt 
att jämföra olika frekvenser av färger på siden under 
medeltiden i allmänhet med dem som reliker lades in 
i, men det är svårt att göra sådana statistiska jämförel-
ser. Om rött siden dominerade allmänt kan färgerna 
på relikförpackningarna ha varit helt slumpartade.

Efter relikerna var den viktigaste delen av altaret 
tabula, som lades över relikerna och på vilken kalk 
och paten ställdes under mässan. I kyrkoinvignings-
ritualen understryks dess betydelse inte endast av 
liknelserna med Jakobs sten och lagtavlorna utan 
också av att den två gånger beskrivs som polerad. 
De flesta av de bevarade tabulae består av slip- och 
polerbara bergarter. 

Stenen till tabula valdes i regel med stor omsorg. 
I omkring en tredjedel av de fixerade altarna i det 
medeltida Danmark och de portabla altarna i Nor-
den var stenen en exotiskt sten, som importerats till 
Norden. Mest populär var den gröna grekiska porfy-
ren, vilken förutom i Grekland vid denna tid främst 
kunde återfinnas i äldre romerska städer såsom Köln 
och Rom, där den användes i mosaiker. Även annan 
slags exotisk sten importerades i mindre utsträckning, 
exempelvis travertin. Sannolikt var andelen exotisk 
sten högst under tidig medeltid, för att sjunka under 
hög- och senmedeltid när kalksten, slipad i Norden, 
förefaller ha blivit vanligare. Men ännu i slutet av 
medeltiden var den romerska stenen attraktiv som 
tabula i altaren.514 
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517. Enligt Ragnhild Boström var de äldsta romanska altarskivorna 
på Öland (Algutstrum, Föra, Källa g:a kyrka och troligen Resmo) 
importerade från Gotland, eftersom det på den förra ön före slutet av 
1100-talet inte fanns kunskap om hur lämplig sten för altarskivorna 
skulle brytas (Boström 1990 s. 61f, 66). En paradox med tanke på 
den omfattande brytning av sten som ägt rum på ön under tidigare 
århundraden för uppförandet av dess fornborgar.

ligare i altarskivor hängde förmodligen samman med 
möjligheten att slipa och polera stenen och få fram en 
lyster, något som inte är möjligt med exempelvis sand-
sten. Med tanke på att altarskivor utan relik gömmor 
från högmedeltiden i allt högre utsträckning tog över 
funktionen av tabulae skattades säkert denna egenskap 
som viktig. Enligt kyrkoinvigningsformuläret skulle 
ju tabulan vara en polerad sten.

En utveckling som hänger samman med relik-
gömmans placering är konstruktionen av själva mensa. 
I Lunds stift och även i övriga delar av det medeltida 
Danmark bestod mensae ofta av flera stenar som fogats 
samman. Under 1200-talet tycks det i Lunds stift ha 
skett en rörelse bort från denna konstruktion. Istäl-
let blev vanligare med altarskivor som var monoliter, 
antingen framställda lokalt eller importerade. Möjligen 
är detta en utveckling som vid samma tid pågick i hela 
Europa. Påven Innocentius III menade att mensa skulle 
bestå av en enda sten för att det bättre symboliserade 
den kristna kyrkans enhet. I äldre forskning har det 
framlagts att hela altarskivor var jämnare och mer 
lämpade att ställa bilder på. Samtidigt kan det noteras 
att vid sidan om denna utveckling uppfördes altaren, 
inklusive mensa, också av tegel.

Vad gäller altarets konstruktion var det alltså i 
huvudsak placeringen av relikgömman, förekomsten 
av tabula och mensas konstruktion och material som 
varierade. Dessa variationer betingades av geografi 
och kronologi. Andra förändringar är att huggna och 
ornamenterade konsekrationskors tycks få ett genom-
brott i huvudsak under högmedeltiden, mestadels i 
östra delen av Norden, vilket kan ha hängt samman 
med en förändring i korsens betydelse. Nischer i sti-
pes blev vanligare under hög- och senmedeltid – det 
är oklart om det fanns nischer och rum för tillfällig 
förvaring av föremål i altaren före omkring 1200. 
Förslagsvis kan introduktionen av nischer och rum 
sättas i samband med att altarets mensa – från att 
ha varit förbehållen ett fåtal föremål som var direkt 
förbundna med mässan – blev platsen för bilder och 
ytterligare föremål. Det torde ha öppnat för att man 
även placerade föremål i stipes.

Formutvecklingen hos portabla altaren är svår att 
följa på grund av att de i Norden är så dåligt bevarade. 
Det förefaller sannolikt att korsmärkning blev vanli-
gare under senmedeltiden; ett litet antal korsmärkta 
tabulae finns bevarade i Norden. Förhållandet mel-

ett ornamentalt utförande. Förändringen kan tyda 
på att korsen genomgick en betydelseförskjutning 
under medeltiden, från att ha varit enkla tecken 
som gjordes i samband med invigningen och som en 
bekräftelse på den, till att vara symboler, kanske för 
Kristi fem sår, som inte var lika starkt förknippade 
med själva invigningen. 

Likheter och skillnader i tid och rum
Den form- och materialmässiga utveckling som fixe-
rade och portabla altaren i Norden genomgick under 
medeltiden är svårfångad men kan skisseras i grova 
drag. För att urskilja en kronologisk utveckling är det 
viktigt att först uppmärksamma vissa geografiska skill-
nader. Ingen av dessa aspekter har egentligen berörts 
i tidigare forskning.

Morfologiskt kan fixerade altaren delas in i sådana 
som har relikgömman överst i mensa och sådana som 
har den i stipes under mensa. Båda dessa typer före-
kommer mer eller mindre i alla delar av Norden. Den 
förra typen är vanligast i det medeltida Danmark och 
den senare i de östra delarna av Norden, särskilt på 
Gotland. Altaren med relikgömma i mensa tycks ha 
varit dominerande under 1100-talet i Norden. Under 
1200-talet började altaren med relikgömma under 
mensa uppträda men fick stort genomslag endast i 
Nordens östra delar. Exempel på denna altarkon-
struktion finns också i Lunds stift, men mestadels är 
det bevarade altarskivor utan relikgömma som pekar 
på detta. Med tanke på att denna typ var så vanligt 
förekommande på Gotland och öns stora betydelse 
som exportör av stenprodukter kan det innebära att 
den också var ett viktigt spridningscentrum.

Under tidig medeltid gjordes mensae vanligen av 
sandsten eller någon annan mjukare bergart, medan 
kalksten i betydligt större omfattning användes under 
hög- och senmedeltiden. Denna förändring kan delvis 
ses som ett resultat av import från Gotland och tro-
ligtvis andra områden, men i Skåne producerades även 
altarskivor av lokal kalksten.517 Att kalksten blev van-
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518. Vid undersökningar i S:t Jørgensbjerg kyrka i Roskilde på Själland fann man i koret spår efter äldre golv men inga spår av något 
fundament till altare. Däremot förmodades att två stolphål i koret härrörde sig från ett altarbord på stolpar (Olsen 1968 s. 242). Det 
förekommer även exempel på altaren av sten i träkyrkor. I Kaupanger, Norge, har vid undersökningar av en träkyrka daterad till slutet av 
1100-talet påträffats ett altare på stenfundament upp mot korets östvägg (Ahrens 2001, bd 2, s. 300). Beträffande förhållandena i Sve-
rige menar Erland Lagerlöf, utan egentliga hänvisningar, att högaltarna i de medeltida timmerkyrkorna vanligen varit av trä, men varit 
försedda med altarskivor av sten, eller att de endast bestått av en träskiva med en inbyggd stenplatta (Lagerlöf 1985 s. 247). Ett exempel 
på en sådan träkonstruktion med en därpå liggande altarskiva fanns i mitten av 1800-talet i Edshults träkyrka i Småland (Allvin 1857 s. 
153). Fixerade altaren av trä kan under medeltiden ha funnits i Finland (Hiekkanen 2003).

och i Loms kyrka i Norge). Högaltarna kan i dessa fall 
primärt ha varit kvasifixerade, det vill säga de portabla 
altarna var invigda och de fixerade oinvigda altarna 
användes som stativ eller bord. Exemplen visar att 
skillnaden mellan fixerade och portabla altaren kan ha 
varit något flytande eller osäker. I de tidigmedeltida 
träkyrkorna är det tänkbart att de flesta högaltarna 
var oinvigda träkonstruktioner på vilka man lade por-
tabla altaren. Spåren av dessa kvasifixerade altaren i 
det arkeologiska källmaterialet är emellertid mycket 
begränsade.518 När träkyrkor ersattes med stenkyrkor 
och altaren av sten uppfördes är det högst sannolikt 
att tabula i det nya altaret i många fall togs från ett 
portabelt altare.

lan fixerade och portabla altaren är på flera punkter 
oklart. Tabula har alltid funnits i portabla altaren och 
ofta i fixerade, men några väsentliga skillnader mellan 
de båda altartyperna vad gäller stenarnas storlek eller 
bergarter tycks inte ha funnits.

Portabla altaren användes från tidig kristen tid till 
medeltidens slut. De flesta av dem torde ha använts i 
kyrkor och försvunnit ur historien utan spår, medan 
de som användes utanför kyrkorna av privatpersoner 
lämnade skriftliga spår i form av tillstånd från påvar 
och biskopar. De portabla altaren som tillhörde kyr-
kor användes förmodligen på icke invigda altaren, i 
första hand sidoaltaren. 

Portabla altaren har påträffats i flera högaltaren (i 
Engums, Gosmers och Hodsagers kyrkor på Jylland 



519. Bjørn Kornerup intar en ganska pessimistisk position när han 
skriver: ”Att följa gudstjänstens utveckling i Lunds stift från äldsta 
tid fram till reformationen låter sig dock icke göras på grund av 
materialets sparsamhet…” (1947 s. 49).

typiska drag i den lundensiska mässliturgin. Därtill ska 
nämnas Bjørn Kornerups artikel ”Drag ur medeltidens 
fromhetsliv” (1947).519 I nyare forskning kan nämnas 
Per Ingesmans artikel om ”Sankt Jørgens alter i Lund, 
som kaldes Svendealteret” (1988), som ger ett social-
historiskt perspektiv på aktörerna kring ett av altarna 
i domkyrkan. Hanna Källström lyfter i avhandlingen 
Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden. 
Linköping och Lund (2011) fram ”viktiga” platser, 
tidpunkter, föremål och motiv, för att ge en bild av 
den senmedeltida andaktsmiljön, i synnerhet ur ett 
besökarperspektiv. Genom att kombinera olika käll-
material, vara medveten om rummets betydelse samt 
dra analogier till andra kyrkor och stift har avhand-
lingen lämnat ett viktigt nytt bidrag till förståelsen av 
religionsutövningen i domkyrkan. 

Flera aspekter kring mässfirandet är dock ännu dåligt 
belysta, såsom mässornas liturgiska ”tema” och frekvens, 
och deras praktiska organisering, både ekonomiskt och 
personalmässigt. Inom ramen för mässor i begravnings-
ritualer, årtider (anniversarium) eller ”eviga” stiftelser 
fanns det både variation och förnyelse under medeltiden, 
men detta är dåligt belyst särskilt sett ur ett kronolo-
giskt perspektiv. Huruvida mässliturgin kan knytas till 
altarnas dedikationer och rumsliga placeringar är inte 
närmare känt. Den följande undersökningen har för 
avsikt att skapa större klarhet i dessa frågor. 

Undersökningen av altarna i Lunds domkyrka är 
indelad i två avsnitt. Det första, ”Lunds domkyrkas 
altaren och altarstiftelser”, behandlar i första hand 
altarnas fördelning i tid och rum. Det har varit vik-

Problem och frågor
vid reformationen 1536 fanns det omkring 70 
altaren i Lunds domkyrka. Decennierna närmast därefter 
kom de allra flesta att tas bort. Dagens domkyrka är en 
hårt restaurerad byggnad och att återskapa en bild av 
dess forna interiör och altarnas placeringar innebär en 
stor utmaning. Lyckligtvis finns det ett förhållandevis 
rikligt skriftligt material som delvis kan väga upp för-
lusten av fysiska spår av altarna. Det skriftliga materi-
alet erbjuder en unik ingång till altarnas placeringar 
och namn, men också till liturgin, alltså de praktiska 
handlingar som var förbundna med mässornas firande 
och organisation. Dessa omständigheter motiverar att 
domkyrkan behandlas i ett eget kapitel.

Altarna i Lunds domkyrka har behandlats i en rad 
olika arbeten. Av särskild betydelse för frågor kring 
altarnas placeringar i tid och rum är Evert Wrangels 
artikel ”De forna altarstiftelserna i Lunds domkyrka” 
(1923) och Göran Axel-Nilssons bok Thesaurus Cathe-
dralis Lundensis. Lunds domkyrkas medeltida skatt-
samling (1989). Det finns flera skäl att åter diskutera 
altarnas placeringar i tid och rum. Ett första skäl är att 
tidigare arbeten brister i akribi, alltför många uppgifter 
kan ifrågasättas och kan inte användas som underlag 
för vidare argumentation eller tolkningar. Ett andra 
och viktigare skäl är den forskningsmässiga lucka som 
finns när det gäller altarnas eventuella symboliska bety-
delse och sammanhang med domkyrkans arkitektur 
(rummet) och i förlängningen liturgin (handlingarna). 

Altarna stod i centrum för mycket av det som 
utspelade sig i domkyrkan. Liturgin i Lunds stift och 
Lunds domkyrka har behandlats i kortare översikter. 
Här ska i första hand nämnas Bengt Strömbergs arti-
kel ”Gudstjänstlivet i Lunds domkyrka 1300–1536” 
(1946a) samt hans efterskrift i faksimilutgåvan (1946b) 
av Missale Lundense (1514), där han pekat på några 

4. Altarna i Lunds domkyrka: 
rummen och handlingarna
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520. Fram till 700-talet omtalas endast ett altare i Peterskyrkan i 
Rom (Klukas 1978, I, s. 16). Ännu i början av 500-talet framhöll 
Cæsarius, biskop i Arles i södra Frankrike, att ett altare i kyrkan var 
idealet. Däremot kom den nya kyrkan tillhörande Cæsariusklostret 
i Arles, uppförd av den heliga Rusticola († 632), att invigas med sju 
altaren (Braun 1924, bd I, s. 371; Bandmann 1962 s. 374). I slutet 
av 500-talet berättas om en kyrka i Santes med 13 altaren (Braun 
1924, bd I, s. 371). Katedralen i York rymde enligt Alcuin († 804) 
30 altaren. Utvecklingen mot allt fler altaren kan ha ifrågasatts. En 
förordning utställd av Karl den store år 805 mot överflödiga altaren, 
”De altaribus, ut non superflua sint …”, tolkas i den riktningen. 
Om den tidigkristna utvecklingen med exempel, se Braun 1924, 
bd I, s. 368ff; även Häussling 1973 s. 222f.

521. Braun 1924, bd I, s. 373f. Att denna förklaring har sina begräns-
ningar visas av att altaren under 600- och 700-talet kom att förä-
ras änglar, vilka det av förklarliga skäl inte fanns några reliker av.
522. Braun påpekar i samband med detta att från omkring 600 
infördes begränsningar i antalet mässor som fick firas vid samma 
altare under en och samma dag (Braun 1924, bd I, s. 376).
523. I flera studier har tankar utvecklats på altaren som tidsrum och 
deras koherens i förhållande till teologiska eller liturgiska program. 
Här ska enbart nämnas några exempel. Günter Bandmann har i en 
artikel (1962) gjort en tidig sammanfattning av forskningen kring 
typiska mönster i altarnas dedikationer och rumsliga dispositionen i 
biskops- och klosterkyrkor från 700-talet till 1000-talet. För en mer 
aktuell kortfattad diskussion kring altarna och kyrkorna som del i 
”Zeitenraum”, se van der Ploeg 2004. För flera kyrkor finns speci-
alstudier av altarna som del i ”minnesliturgi”: katedralerna i Siena 
(Ohly 1972), Köln (Wolff 1984), och Stiftkirche Essen (Bärsch 1998).
524. Jfr Kroesen 2009 s. 158. Bandmann menade, kanske något 
oklart tänkt, att på de äldsta kyrkornas minnesplatser, ”Gedänk-
stätten”, hade först så småningom uppförts altaren (1962 s. 377f ).
525. Müller 1962; Klukas 1978 s. 24f.

att tre olika faktorer hade främjat utvecklingen av 
sidoaltaren: Relikkulten, som tilltog under 400- och 
500-talet, ledde till att reliker flyttades till kyrkor 
och särskilda altaren uppfördes för att hysa dem.521 
Helgonkulten, som var tätt förbunden med relik-
kulten, medförde att altaren uppfördes som ett slags 
minnesmärken – den enligt Braun viktigaste faktorn. 
Framväxten av ”privatmässor” krävde av både praktiska 
och principiella skäl flera altaren.522 Liknande bakom-
liggande faktorer har diskuterats i senare forskning. I 
synnerhet har kunskapen om hur betydelsen av dessa 
faktorer skiftat genom århundradena. 

En aspekt som särskilt uppmärksammats av forskare 
efter Braun är betydelsen av var altarna placerades och 
vilka dedikationer och reliker de hade. Sidoaltaren 
har tolkats som en slags minnesplatser, som i rummet 
fixerat och aktualiserat aspekter ur frälsningshistorien 
och av minnet, memoria. Altaren kan ha konstruerat 
ett slags ”tidsrum” som påminde om och uppmärksam-
made viktiga fester och tilldragelser under det liturgiska 
året.523 Även om det finns frågetecken kring hur ste-
get från minnesplats till altare gick till visar de många 
exemplen i kyrkoarkitekturen från 600-talet och framåt 
att mindre rum eller avdelningar i kyrkorna, ofta med 
valv och absider, planlades för att hysa flera altaren. 
Sidoaltarna var redan inskrivna i kyrkans arkitektur.524 
Till och med namnen på altarna kan ha planerats innan 
kyrkan byggdes, som framgår av den välkända planen 
över klosterkyrkan S:t Gallen i Schweiz från ca 830.525

tigt att först skapa en överblick och plattform att gå 
vidare ifrån och att förstå de olikartade villkor som 
altaren tillkom under vid olika tider och de frågor 
kring altarna som är kopplade till deras distribution 
i tid och rum. Därpå följer en längre undersökning 
om huruvida altarna kan kopplas till mer övergripande 
symboliska eller liturgiska ”program”. 

Frågor om altarnas namn och placeringar kan inte helt 
skiljas från en diskussion om deras primära liturgiska 
funktion i samband med firandet av mässa. Ett grund-
läggande antagande är att dessa hör intimt ihop. Det 
andra avsnittet ”Altarna och ritualerna i domkyrkan”, 
behandlar altarna med fokus på ritualer och altarnas 
rituella funktion, i huvudsak genom en översikt över 
de mässor som var kopplade till dem. En övergripande 
fråga är vilka typer av mässor med varierande firningssätt 
som firades i domkyrkan och hur de fördelades mellan 
altaren med olika placeringar i domkyrkan. En sådan 
undersökning kan förhoppningsvis ge en tydligare bild 
av hur domkyrkan fungerade som ett liturgiskt rum 
och inte minst skapa en bättre förståelse av hur rituell 
dynamik skapades och upprätthölls. 

I ett avslutande avsnitt summeras de viktigaste resul-
taten och ett försök görs att sätta in tolkningarna av 
domkyrkans altaren i ett vidare sammanhang.

Lunds domkyrkas altaren 
och altarstiftelser

Den europiska bakgrunden: innebörder i 
altares antal, placeringar, och dedikationer
De fornkristna kyrkorna hade i regel endast ett altare, 
men från 500–600-talet omtalas allt fler kloster- och 
biskopskyrkor med flera altaren.520 Joseph Braun ansåg 
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526. Rumsligt tänkande av det slaget har i olika sammanhang 
och med varierande utgångspunkter inspirerat dedikationer/titlar. 
Ardo, som skrev sin läromästare den helige Benedictus av Anianes 
(† 821) biografi, förklarade de sju altarna (den sjufaldiga nåden) i 
klosterkyrkan och deras hierarkiska förhållande mot bakgrund av 
deras teologiska och ecklesiologiska rang: Kristus (fursten över alla 
furstar), jungfru Maria (drottning över alla jungfrur), Mikael (den 
förnämsta av änglar), Petrus och Paulus (apostlarnas anförare), Stefan 
(den första martyren), Martin (ädelstenen bland biskoparna) och 
Benedikt (fader till alla munkar) (Angenendt 1997 s. 170; Ronig 
2006 s. 194). Kyrkan St. Michael i Hildesheim hade enligt dess 
sakramentarium, som skrevs vid tiden för dess uppförande omkring 
år 1000, nio altaren invigda till de nio hierarkierna av änglar (Klukas 
1978 s. 35). Även samlandet av reliker kan ha skett utifrån rumsliga 
koncept. Angilbert († 814), abbot vid klostret Centula, har beskrivit 
det medvetna samlandet av reliker från olika delar av den kristna 
världen (Ronig 2006 s. 195ff; Freeman 2012 s. 73).
527. Exempelvis kan nämnas att vid invigningen av domkyrkan 
i Bamberg 1012 verkar det som att altaren tillägnade bekännare 
systematiskt återfinns till höger (söder) och martyrer till vänster 
(norr) (Benz 1975 s. 138). När kryptan i Lüneburg invigdes 1048 
placerades en mängd reliker i altarna, i det södra sidoaltaret man-
liga bekännare och i det norra sidoaltaret kvinnliga martyrer (Leh-
mann-Brockhaus 1938 nr 811). Det hierarkiska tänkandet kunde 
ibland yttra sig genom andra, helt tydliga och överlagda, dikotomier. 
I slutet av 1400-talet stod tre stora kopparskrin – som ibland bars i 
processionståg – i Lunds domkyrkas högkors norra del. Ett av skri-
nen innehöll endast kroppen av en viss biskop och martyr Mari-
nus, medan de andra innehöll en stor mängd andra helgonreliker; 
i ett förvarades endast reliker av bekännare och i ett annat endast 
av martyrer (Catalogus reliquiarum sanctorum in ecclesia lundensi s. 
33–38). Om dedikationer förbundna med högt belägna platser, se 
denna volym s. 271.
528. I Canterburykatedralen var de fem altarna i kryptan, av någon 
anledning, tillägnade kvinnliga helgon, såsom Maria och Maria 
Magdalena (Glimme 1995 s. 104f, 113 not 135).

529. Karl Josef Benz har utförligt undersökt på vilka datum och 
veckodagar som kyrkoinvigningar ägde rum i perioden 996–1024 
i det tysk-romerska riket under kejsarna Otto III och Henrik II. 
Av 26 kyrkoinvigningar ägde 9 rum på en söndag, sex på en hel-
gonfest, två på årsdagar relaterade till händelser i kejsarens liv och 
familj och återstående nio på vanliga veckodagar. Kyrkoinvigningar 
eftersträvades att förläggas till söndagar eller festdagar. När de ägde 
rum på vanliga vardagar menar Benz att det beror på att av prak-
tiska skäl har inte andra dagar varit möjliga att invänta, exempelvis 
att de tillresandes itinerarium inte tillät det. Enligt Benz skedde 
kyrkoinvigningar från 1200-talet endast i undantag på vardagar 
(Benz 1975 s. 297–305). Att vissa datum har sökts för invigningar 
av stora och viktiga kyrkor finns fler exempel på: klosterkyrkan S:t 
Salvator i Centula invigdes den 1 januari 799 på dagen för Circum-
cisio (Möbius 1968 s. 29); kyrkan S:t Salvator & S:ta Maria i Köln 
(Deutz) invigdes den 3 maj 1003 på dagen för det Heliga korsets 
återfinnande (Mekking 1996 s. 109 not 24); rundkyrkan Saint-Bé-
nigne i Dijon invigdes den 13 maj 1018, vilket var samma datum 
som Sancta Maria ad Martyres (f. d. Pantheon) i Rom invigdes, 
något som med fler paralleller särskilt har noterats i kyrkans mar-
tyrologium (Schlink 1978 s. 123ff). Om det medeltida bruket att 
förlägga viktiga ”statsakter” på heliga dagar, se Schaller 1974.
530. Begreppet ”koherent”, om sidoaltarnas disponering under 
århundradena, används av van der Ploeg (2004) och Kroesen (2010 
s. 11). 
531. En liknande uppfattning impliceras av flera forskare, men mest 
tydligt uttryckt av van der Ploeg 2004 s. 153.

apostlarna är fundamentet (1 Kor. 3:11; Ef. 2:20). 
Kyrkan och kyrkobyggnaden kan på så vis framställa 
en speciell rangordnad gemenskap av heliga, änglar, 
levande och döda, som samtidigt pekar mot det för-
gångna, mot nuet och mot framtiden. Det kristna 
budskapet och dess uttolkning, vilken har liknats 
vid ett ”allkonstverk”, kan också ha påverkat altarnas 
metafysiska konstruktion, det vill säga med avseende 
på placeringen, namnen och tiden (kyrkoåret).529 

Koherent planläggning av altaren, som följer ett 
teologiskt och liturgiskt program, är något som flera 
forskare betraktat som ett mer eller mindre tydligt 
drag i den västerländska kyrkoarkitekturen från 600-
talet till 1100-talet.530 Under denna tidsperiod före-
faller altarna ha haft en mer markerad betydelse som 
minnesplatser inom en sammanhållen och gemensam 
liturgi. Utveckling kan ses mot bakgrund av ett större 
sammanhang: under de närmaste århundradena före 
omkring 1200 lade liturgin och mässan förhållandevis 
stor vikt vid aspekter av memoria, medan tiden däref-
ter satte ”offret”, hostian, i förgrunden, en ändring av 
fokus som så småningom ledde till en disintegration 
av det ”romanska” kyrkorummet.531 Helt försvann 
emellertid inte ambitionerna att skapa symbolik med 

Altarnas placeringar, deras reliker och deras dedi-
kationer kan ur ett teologiskt perspektiv tolkas som 
ett sätt att framställa den himmelska ordningen eller 
den kristna världen.526 Den ordning som skrevs in i 
altarna var ibland av det enklare slaget, såsom att en 
hierarki upprätthölls mellan höger och vänster eller 
att dedikationer i viss mån förhåller sig till motsats-
paret uppe/nere.527 I vissa fall är dikotomier, såsom 
mellan manligt och kvinnligt, tydliga men ändå svår-
förklarliga.528

Altarnas namn och fördelning i rummet kan, hypo-
tetiskt, ha haft en anknytning till hur Bibeln tolkats 
utifrån ett historiskt, allegoriskt, tropologiskt och 
anagogiskt perspektiv. Att tolka kyrkobyggnaden på 
det sättet kan ytterst finna teologiskt stöd i Nya Tes-
tamentet: I Första Petrusbrevet heter det att kyrkan 
består av levande stenar (1 Petrus 2: 5). Kristus och 
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532. Lindblom 1965 s. 17f, 27–35; Lindgren 1991a. Även vad gäller 
andra klosterordnar förefaller det finnas fog för att tala om program 
för altarnas placering och dedikationer. Exempelvis, när biskop Tyge 
av Århus år 1276 inviger tre altaren i franciskanklostrets kyrka i Lund 
tycks dedikationsnamnen i hög grad avspegla heliga personer som 
varit särskilt omhuldade av orden (Scriptores minores, II, s. 296f).
533. Olai Stisen (1591–1661) var präst i Knästorps och Tottarps 
församlingar och från omkring 1650 anställd vid Lunds domkapi-
tel. Stisens altarförteckning ingår i Johan Corylanders handskrift 
om Lunds domkyrka från mitten av 1750-talet (utgiven av Martin 
Weibull 1884) och senast i Göran Axel-Nilssons Thesaurus Cathe-
dralis Lundensis (1989), bilaga 3. 
534. Om domkapitlets arkiv och bibliotek, se Weibull 1901.
535. Altarförteckningen återfinns i Sommelius 1755 s. 68–76.

536. Corylander 1884 s. 25f, 103f.
537. Wrangel gör följande anmärkning: ”Det synes kunna vara 
en utväg att identifiera altarstiftelserna, därigenom att man följer 
jordegendomarna under tidernas lopp i donationer, register, jorde-
böcker o. d. handlingar; men detta är icke blott ett mycket mödo-
samt arbete utan också ett mycket vanskligt bl. a. därför att egen-
domarna ofta såldes eller byttes. I varje fall är en sådan utredning 
dock särdeles viktig och skall till slut också bli givande” (Wrangel 
1923a s. 468 not 1).

om Lunds domkyrka. Verket publicerades dock aldrig, 
troligen på grund av att Gustaf Sommelius vid denna 
tid redan hade givit ut en liknande skrift. Corylander 
förtecknar 49 altaren, men skriver att han ”misströstar 
aldeles at kunna med säkerhet gifva någon tilförlåtelig 
upsats”.536 Carl Georg Brunius behandlade altarna i 
Nordens äldsta Metropolitankyrkan eller Historisk och 
Arkitektonisk Beskrifning öfver Lunds domkyrka (1836). 
Hans kanske viktigaste bidrag i detta sammanhang 
består i beskrivningar av vissa ännu kvarstående eller 
nyligen borttagna altaren och förslag till var vissa 
skriftligt belagda altaren varit placerade i domkyrkan. 

I 1900-talets forskning om altarna i Lunds dom-
kyrka är de centrala arbetena Ewert Wrangels artikel 
”De forna altarstiftelserna i Lunds domkyrka” (1923) 
och Göran Axel-Nilssons bok Thesaurus Cathedralis 
Lundensis. Lunds domkyrkas medeltida skattsamling 
(1989). Wrangel var den förste som använde Lunds 
domkapitels äldsta jordebok från 1570 som utgångs-
punkt för rekonstruktionen av altarstiftelserna. Att den 
inte hade använts tidigare kan säkert förklaras av att 
den, till skillnad från domkapitlets jordeböcker från 
mitten av 1600-talet, förvarades i Köpenhamn – det 
gör den fortfarande. Wrangels altarförteckning var ett 
framsteg, men han utnyttjade inte jordebokens fulla 
potential, vilket han också medger. Han excerperade 
rubrikerna för altarna i jordeboken, men använde inte 
altarfondernas godsredovisningar för att jämföra med 
medeltida källor, som skulle ha gjort det betydligt 
lättare att identifiera och sortera altarna.537 Till gagn 
för Wrangels studie var att en källkritisk utgåva av 
Liber daticus vetustior och recentior vid denna tidpunkt 
hade publicerats av Christian Weeke (1889) och en 
betydande del av de medeltida breven om domkyr-
kan hade publicerats av Lauritz Weibull i Diploma-
tarium diocesis lundensis (bd 3–5, 1900–1921; bd 6 
utkom 1939). Wrangels studie är viktig, dels tack vare 
utnyttjandet av den äldsta jordeboken från 1570 som 

flera altaren. Under senmedeltiden placerades altarna 
i de birgittinska klosterkyrkorna enligt en långtgående 
koherent planering.532 Tiden fram till reformationen 
kan dock, i kontrast till en koherent modell, beskrivas 
som en mer organisk tillväxt av antalet altaren stiftade 
av enskilda eller av sammanslutningar.

Tidigare forskning om altarna 
och deras tidsrumsliga fördelning
Den första förteckningen över altaren i Lunds dom-
kyrka med en historisk-antikvarisk avsikt togs fram 
av Olai Stisen i mitten av 1600-talet.533 I altarför-
teckningen, som omfattar 22 altaren, redovisas varje 
altares titel eller uppkallelsenamn och i de flesta fall 
en notis om stiftaren och tidpunkten för tillkomsten. 
Den sistnämnda uppgiften måste ha inhämtats från 
brev och brevregister i domkapitlets arkiv, vilka då 
ännu förvarades i Lund.534 

Vid mitten av 1700-talets var den historisk-antikva-
riska forskningen vid Lunds universitet särskilt inten-
siv. Sven Lagerbring publicerade för första gången, i 
andra delen av sin Monumenta Scanensia (1751), Lunds 
domkapitels äldre gåvobok, Liber daticus vetustior. I 
noter kommenterar han och ger kompletterande upp-
lysningar om altarna, vilka senare författare utnyttjat. 
Några år senare publicerade Gustaf Sommelius en 
förteckning över domkyrkans altaren i sin Disputatio 
historica de Templo Cathedrali Lundensi (1755). Den 
består en avskrift av Lagerbrings redovisning med till-
lägg av ytterligare altaren, sammanlagt 64.535 Samtidig 
med Sommelius var Johan Corylander, som i början 
av 1750-talet färdigställde ett omfattande manuskript 
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538. Wrangels studium av 1570 års jordebok över domkapitlets gods 
har inte varit särskilt ingående. Det är märkligt att han helt förbisett 
tre altaren, nämligen S:t Stefans altare, Johannes döparens altare 
i kryptan och S:t Nikolaus altare i norra koret (Djb 1570 f. 134r, 
138r, 208v, DRA). Han noterar att S:t Jakobs och S:ta Katarinas 
altare finns redovisat i förteckningar tillhörande tiden efter 1570, 
men har inte noterat att utelämnandet i 1570 års jordebok beror 
på en felaktig rubrik, där altaret givits beteckningen ”Altaris Beate 
Virginis”. I jordeboken 1614 kallas samma altare och godsmassa 
för S:t Jakob och S:ta Katarina (f. 58v). Likaså har han inte noterat 
att anledningen till att jordeboken redovisar två fonder med rub-
riken S:t Vincentius altare beror på upprepning. En jämförelse av 
godsmassan och redovisningen i senare jordeböcker lämnar inget 
tvivel om den saken.
539. En betydande del av brev och regester för perioden 1421–1512 
är utgivna av Lauritz Weibull i Diplomatarium diocesis lundensis, 
bd III–VI. Domkapitlets jordebok från 1570 (DRA) är baserad på 
äldre nu förlorade föregångare. Superintendenten och historikern 
Mogens Madsen († 1611) omtalar en jordebok som ska ha lagts 
upp 1374. En jordebok omtalas också i brev 1426 (LÄU III nr 60) 
och 1465 (IV nr 71). Från 1600- och 1700-talet finns en serie yngre 
jordeböcker bevarade. Jfr Weibull 1901 s. 51f.
540. Inga av jordeböckerna föreligger som tryckta källutgåvor. En 
utgåva med transkription, kommentarer och analyser av 1570 års 
jordebok förbereds av författaren.

541. Se inledning av Weeke (s. IX), i Libri memoriales capituli 
Lundensis. Enligt upplysning av Stephan Borgehammar bör det 
emellertid ha varit följande dags helgonnamn som upplästes, av det 
skälet att dagens helgon började att firas redan i matutinen medan 
kapitlet ägde rum efter prim.
542. Axel-Nilsson 1989 s. 51–74, särskilt s. 70.

1145, efter att uppgifter överförts från en äldre bok. 
Utgivaren av gåvoboken, Christian Weeke, tänker sig 
att efter att kanikerna förrättade den första gudstjäns-
ten, prim, i koret, hade de sitt dagliga ”kapitel” och 
läste upp dagens helgonnamn och vilka årtider som 
skulle hållas denna dag ur boken.541 Omkring 1268 
lade man upp en ny gåvobok, Liber daticus Lunden-
sis recentior, vilken delvis fördes parallellt med den 
äldre och i vilken det också infördes uppgifter från 
ett nekrologium eller gåvobok som är förkommen. I 
gåvoböckerna har det införts kortfattade notiser som 
i huvudsak rör firandet av årtid för olika personer och 
förordnanden om mässor. Notiserna innehåller ofta 
uppgifter om gåvans omfattning och fördelningen av 
arrendeinkomsterna. Stiftanden av nya altaren förefal-
ler regelmässigt ha noterats särskilt. Stiftarens namn 
och de förordnade gudstjänsterna stod i centrum, 
medan uppgifter om altarets dedikation eller place-
ring ofta utelämnats eller är vaga. 

I den senaste altarförteckningen, Göran Axel-
Nilssons, redovisas 79 altaren eller belägg för altaren. 
Han är på det klara med att flera av beläggen avser 
samma altaren men antar ändock att det fanns ett 
70-tal.542 Att upprätta en förteckning kan vara svårt 
av flera skäl; ett vanligt problem är att flera altaren 
har samma dedikation eller titel, att namn har änd-
rats eller att ett altare har avvecklats. Dessutom saknas 
ofta lägesuppgifter för altarna eller så är de mycket 
allmänna. Den nya genomgången av det äldre käll-
materialet med en nya altarförteckning redovisas i sin 
fullständighet i Appendix VI.

Altarna och altarstiftelserna 
– en kronologisk översikt
Domkyrkans första och äldsta altaren var de sex som 
invigdes i kryptan och högkoret 1123–1146 (L1–6). 
Få skriftliga uppgifter finns om ytterligare altaren som 
tillkommit under perioden fram till 1200-talets sista 
tredjedel. Ett altare dedicerat S:t Thomas av Canter-

utgångspunkt för en altarförteckning och dels tack 
vare de nya perspektiv och frågor som Wrangel berör. 
På det hela taget är dock Wrangels studie bristfällig 
på grund av de många sakfel och misstolkningar den 
innehåller, något som framgår först efter noggrannare 
studier enligt den metod han själv förespråkade, men 
ej hade tid att genomföra. Hänvisningar saknas i stor 
utsträckning.538 

Göran Axel-Nilssons altarförteckning är den senaste 
i raden. I hög grad baseras den på Ewert Wrangels 
studie, vilket är mindre lyckat, och inte efter en sam-
manvägd kritisk granskning av alla tillgängliga uppgif- 
ter.

För att få fram en mer komplett och tillförlit-
lig förteckning över domkyrkans altaren har en ny 
genomgång gjorts av det primära källmaterialet, som 
till stora delar har Lunds domkapitels arkiv som prove-
niens. Brev och register har varit av central betydelse.539 
Domkapitlets jordebok från 1570 är en mycket viktig 
handling för att sortera och värdera andra källupp-
gifter.540 Lunds domkapitels gåvoböcker är särskilt 
betydelsefulla för perioden fram till 1300-talets slut. 
Den ännu bevarade äldre lundensiska gåvoboken Liber 
daticus Lundensis vetustior togs tidigast i bruk omkring 
eller strax efter invigningen av domkyrkans högaltare 
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13. Maria & Laurentius

14. Thomas av Canterbury 

15. Gud, jungfru Maria, Mikael & Laurentius (senare Anna)
16. Gud, jungfru Maria & Johannes evangelisten

17. Gud, jungfru Maria, Dionysios, Laurentius & ap. Mattias 
18. Margareta 

19. Martha 

20. Ap. Jakob och Katarina 

21. Thomas av Canterbury & Anna
22. Gud, jungfru Maria & Nikolaus 

9. Maria, Katarina & Olof 

23. Apostlarna Peter & Andreas 
24. Johannes döparen

25. Gud, jungfru Maria och Martin 
26. Maria, aposteln Andreas & Laurentius (senare kallat Anna) 

27. Maria? Sockenprästernas altare 

28. Nikolaus altare (Köpmännens altare) 
30. Trinitatis vid uret 

31. Maria? (Gynthers altare)

32. Maria & Eustachius

34. Gud & Maria Magdalena

33. Maria &  Knut konung (senare också Laurentius)

35. Gud & jungfru Maria (senare Abrahams altare?)
36. Peter & Laurentius (senare Abrahams altare?)
37. Kristi lekamen (Corpus Christi)

66. Heliga korset & aposteln Jakob
67. Andreas

29. Maria
38. Treenigheten & jungfru Maria

39. Georgius 

40. Maria & Laurentius 

41. 10 000 riddare
42. Gud, jungfru Maria (Barbara) & Kristofer

43. Erasmus 

44. Maria 

45 Heliga graven 

46. Heliga tre kungar (Trium Regum) 

47. Maria (de compassione) 

48. Paulus 

49. Fabianus & Sebastianus 

50. Birgitta 
51. Cosmas & Damianus
52. Magnhild

53. Maria?

54. Trinitatis

55. Johannes döparen & jungfru Maria (senare 11 000 jungfrurs altare)

56. Margareta eller jungfru Maria

57. Maria mitt på golvet

58. Altare Scholarium (Maria)

59. Maria Magdalena vid norra dörren

60. Knut hertig 
61. Anna 

62. Andreas (Crucis) 

63. Catharina 

64. Knut, Olof & Erik 

65. Johannes döparen & Catharina

Äldsta belägg

Tidpunkt för stiftande

Kryptan

Högkyrkan

Långhuset

S:t Dionysios kapell

Placering ej känd Vårfru kapellUngefärlig tidpunkt för stiftande

Fond omtalas (endast markerat för vissa altaren) 

Figur 23. Variationen över tid av till-
komsten av nya altaren i Lunds dom-
kyrka (uppgifter från Appendix VI). 
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A. Anders Sunesen † 1222
B. Esger Juul † 1325
C. Karl Eriksen † 1334
D. Peder Jensen † 1355
E. Niels Jensen † 1379
F. Mogens Nielsen † 1390
G Jakob Gertsen †1410
H. Peder Lykke †1436
I. Hans Laxmand †1443
J. Tue Nielsen †1472
K. Jens Brostrup †1497
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Figur 24. Plan över 
Lunds domkyrka med 
altaren. 
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543. DD II:3 nr 150. Översättning till danska i Danmarks Riges 
Breve (parallellutgåva). I Glossarium till medeltidslatinet i Sverige 
(vol. I, s. 38) redovisas endast ett belägg för inferius altare, näm-
ligen det belägg som här diskuteras, som översätts till sidoaltare. 
Begreppet har ej påträffats i Braun (1924), ej heller i de utförliga 
sakregister som finns i Lehmann-Brockhaus efter dennes utförliga 
excerpter av texter om medeltida konst i Tyskland (1938, vol. 2) 
eller i England, Wales och Skottland (1960, Band 5). Jfr även att i 
en källa om Saint-Bénigne i Dijon betecknas en del av kyrkan som 
”inferior” före omnämnande av dess krypta (Schlink 1978 s. 169). 

altaren. Två öre penningar skulle skänkas till ”singulis 
v altaribus inferioribus Lundensis ecclesie”, och lika 
mycket till varje präst vid dem. I Diplomatarium dani-
cums danska översättning har detta översatts till ”vart 
och ett av de fem mindre altarna i Lunds domkyrka” 
(min övers. till svenska). Jag finner det mer sannolikt 
att Bent med ”inferioribus” avsåg altarna som fanns i 
den ”lägre” kyrkan, alltså i långhuset. Till Maria Mag-
dalenas altare i kryptan skänker han hela två mark 
och till prästen lika mycket.543 Detta altare räknades 

bury uppfördes i långhuset, kanske redan ca 1173–
1200. Enligt en notis i Lunds domkapitels gåvobok, ca 
1200–1233, skänkte prästen Sven tre gårdar till detta 
altare (L14). Först några år efter mitten av 1200-talet 
finns det uppgifter om fler nya altaren i långhuset. År 
1267 skänkte subdiakonen Ingmar gods till ett ano-
nymt altare vilket, efter jämförelse med domkapitlets 
jordebok 1570, sannolikt ska identifieras som S:t Nik-
olaus altare (L8). Ett altare helgat åt jungfru Maria som 
nämndes 1283 kan enligt en osäker uppgift ha uppförts 
av Jakob Erlandsson, ärkebiskop 1253–1274 (L58). 
Från slutet av 1200-talet tillkom alltså nya altaren i 
domkyrkan med tätare frekvens, en tillväxt med vissa 
konjunktursvängningar, som egentligen slutade först i 
början av 1500-talet (figur 23). Flera omständigheter 
tyder på att antalet altaren verkligen ökade under sent 
1200-tal och att intrycket inte endast beror på brister 
i det skriftliga källmaterialet. 

När dekanen Bent skrev sitt testamente 1285 var 
hans önskan att skänka penningar till fem speciella 

 L3 L2

 L1

 L68

0 5 meter

Figur 25. Plan över Lunds domkyrkans krypta med altaren. Skala 1:300.
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544. Se not 670.

545. Sist i Lunds domkyrkas förteckning över relikvarier och dyr-
bara kärl omtalas att kostbara reliker även förvaras på många andra 
platser i kyrkan och särskilt på de helgade altarna vilka uppges vara 
omkring sextio (Catalogus reliquiarum sanctorum in ecclesia lundensi 
s. 44; Axel-Nilsson 1989 s. 107 ).

med i Consuetudines kan kanske bero på att man avsåg 
att skapa ett sådant altare? När kanikernas levnadsreg-
ler nedtecknades på 1120-talet var domkyrkan under 
uppförande. Nischen, som finns delvis bevarad under 
den nuvarande trappan, började en bit över medeltida 
golvnivå. Den senare lektoriemuren, som uppfördes 
decennierna efter branden 1234, hade två nischer, en 
på var sida om en centralt placerad trappa som förde 
in i koret. Även kring dessa nischers funktion råder 
osäkerhet, men antagligen ramade de in altaren och/
eller bilder. Altaren i eller framför nischerna bör ha 
varit solitärer en bit väster om dem; avbildningar som 
gjordes i samband med att lektoriemuren revs 1833 
visar nämligen att nischerna gick ända ned till golvet 
(figur 26). Med tanke på att lektoriemuren förmodli-
gen uppfördes eller stod färdig under ärkebiskop Jakob 
Erlandsens tid förefaller det troligt att de hypotetiska 
altaren som varit placerade framför nischerna också 
tillkom under hans tid. Det enda altare som med viss 
sannolikhet kan förbindas med ärkebiskop Jakob är 
ett Mariaaltare som sedermera kom att kallas Altare 
Scholarium (L58). Det bör med tanke på Marias höga 
status ha varit placerat vid den norra nischen. År 1346 
nämns en bild av jungfru Maria som möjligen har varit 
placerad i anslutning till altaret (L22).

Under tiden efter omkring 1285 och särskilt på 
1300-talet ökade antalet altaren i domkyrkan våldsamt. 
Intressant i detta sammanhang är kaniken Olofs öns-
kan omkring 1320 om att mässorna till hans minne 
skulle förrättas vid tolv altaren belägna närmast det 
han själv instiftat. Senare källor klargör att Olofs altare 
låg i långhusets norra sidoskepp (L16). Det är inte helt 
otänkbart att det vid denna tid fanns så många altaren 
i långhuset som Olofs gudstjänst krävde. Talet tolv får 
dock i första hand ses som symboliskt. Decennierna 
närmast efter 1350 minskade ökningstakten betyd-
ligt, troligen som en följd av digerdöden och andra 
kriser i dess spår. Tendensen bröts omkring 1400 och 
åren närmast därefter, då flera nya altaren tillkom. En 
uppgift från 1400-talets sista decennier gör gällande 
att det då fanns omkring 60 altaren i domkyrkan.545 

således inte till de mindre eller lägre. De altaren vilka 
enligt skriftliga källor hade eller kan ha haft sin plats 
i långhuset före 1285 är följande: 

2 Sankt Thomas av Canterburys altare i långhuset, 
tillkommet ca 1173–1200 (L14).

2 Jungfru Marias altare (Altare Scholarium) i långhu-
set, nämndes första gången 1283. Möjligen stiftat 
av ärkebiskop Jakob Erlandsson mellan 1253 och 
1274 (L58).

2 Sankt Nikolaus altare, förmodligen i långhuset. 
Subdiakonen Ingmar hade före sin död 1267 tes-
tamenterat gods för uppförandet av ett nytt altare 
(L8), vilket med stor sannolikhet kan identifieras 
med det senare kända S:t Nikolaus altare.

2 Jungfru Marias, Sanka Katarinas och Sankt Olofs 
altare. Subdiakonen Gudmund Luciesen, som avled 
1269, hade låtit uppföra altaret. Placeringen är 
oklar (L9). I långhuset?

2 Sankt Erasmus altare, förmodligen i långhuset. 
Ärkedjäknen Erland Erlandsen (Galen) skänkte i 
sitt testamente 1269 medel för uppförandet av ett 
altare (dedikationen anges inte). Ingen om uppgift 
om dess placering. Kan identifieras med det senare 
kända S:t Erasmus altare (L43).

Förutsatt att”inferioribus” i 1285 års brev syftar på 
altaren i långhuset, kan det konstateras att uppgiften 
väl överensstämmer med andra skriftliga uppgifter om 
antalet altaren i långhuset vid denna tidpunkt. Dock 
finns det ett par potentiella problem i denna ekvation. 

Den äldsta lektoriemuren hade en centralt placerad 
nisch som kan indikera platsen för ett altare, kanske 
dedicerat till eller rumsligt förbundet med ett stort 
träkrucifix. Emellertid saknas explicita skriftliga uppgif-
ter om ett ”heligkorsaltare”, såvida man inte räknar en 
passus i kanikernas levandsregler (Consuetudines §167) 
om ett altare tillägnat det heliga korset.544 Vid detta 
altare brukade ”andra” stanna till och be en bön i sam-
band med begravningar. Tydligen förekom detta bruk i 
andra liknande brödrasamfund. Att denna passus fanns 
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Mellan 1123 och 1536 uppfördes minst 68 alta-
ren i domkyrkan. Vad beträffar ett stort antal altaren, 
omkring 20, finns inga uppgifter om när de stiftades, 
men det är mest troligt att huvuddelen av dem tillkom 
efter omkring 1300. 

Hög- och senmedeltidens altaren och 
altarstiftelser – villkor och förvaltning
Efter att domkyrkans sex äldsta altaren invigdes mellan 
1123 och 1146 dröjde det fram till omkring 1270 innan 
nya uppgifter om dem började uppträda i skriftliga 
källor. Vid denna tid började nya altaren uppföras i 
en allt stridare ström och de gamla altarna (undan-
taget högaltaret) fick en ny ekonomisk bas i form av 
donationer. Före dessa privata donationer fanns det 
sannolikt inga speciella altargods eller altarfonder 
kopplade till domkyrkans äldsta altaren. 

Åren omkring 1500 verkar också ha varit en period 
då flera nya altaren tillkom.

Antalet kända nya stiftelser under de tre decen-
nierna närmast före reformationen är ganska litet. 
Ärkebiskop Birger Gunnersen lät under åren före sin 
död 1519 restaurera kryptan för den stora gudstjänst 
kring ”jungfru Marias tider” som han hade skapat där. 
Ett stort antal gårdar som han dels själv införskaffat, 
dels övertagit från den mördade Poul Laxmand och 
dels erhållit av Niels Olsen (Baad) av Hardeberga 
samlades i tre fonder för gudstjänsternas upprätthål-
lande. Gudstjänsterna innebar emellertid inte att nya 
altaren tillkom, istället användes domkyrkans äldsta 
altare i kryptan tillägnat S:t Johannes döparen (L1). 
Att döma av brevhandlingar låter kaniken Peder Uf i 
början av 1500-talet instifta ett nytt altare i Vårfruka-
pellet tillägnat S:t Andreas. Uppgifter om en egentlig 
stiftelseurkund saknas (L62). 

Figur 26 .Teckning utförd av E. Nielsen under rivningen av Jakob Erlandsens lektoriemur 1833 (Lunds universitets historiska 
museum). 
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546. I Liber daticus lundensis vetustior förekommer att notiser om 
mässor och årtider från början av 1200-talet har suddats ut (LDLV s. 3).
547. Dahlerup 1976.
548. DD II:7 nr 6, jfr 368. Begreppet chorales används även av 
ärkebiskop Birger Gunnersen i början av 1500-talet; deras uppgif-
ter var förmodligen påminnande om de diakoner som sjöng hans 
egenstiftade gudstjänster i kryptan (Sanctuarium Birgerianum s. 57).

När kaniken Peder Truedsen år 1325 skänkte en gård 
som residens till prästen vid S:t Blasius & S:t Ægidius 
altare i kryptan (L3) underströk han att prästen inte 
skulle ha någon myndighet över gården och att hans 
efterföljare på intet sätt skulle förminska godset, något 
som brevet påstår tidigare hade skett i samband med 
donationer av gårdar. Det ligger nära till hands att 
tolka dessa uppgifter som att gåvor till altarprästerna 
i ersättning för gudstjänster blir mer formaliserade 
under senare delen av 1200-talet genom att de kom-
mer att förvaltats i varaktiga altarfonder.546 I ett brev 
från 1346 betecknas sidoaltarna för första gången som 
de ”privata altarna” (L22) i kontrast till högaltaret. 
Det är dock oklart om ”privata” i detta sammanhang 
syftade på altarnas relativa ”avskildhet” eller om det 
är att de är privata stiftelser som avses. 

De präster som i allmänhet ombesörjde gudstjäns-
terna vid de nya altarstiftelserna och altarna kallades 
vikarier eller ibland eviga vikarier (perpetuus vicarius). 
Begreppet ”vikarie” användes om faktiska vikarier, 
alltså ställföreträdare, men kom under högmedeltiden 
alltmer att få betydelsen ”präst med fast ämbete”.547 
Präster som kallades vikarier och fungerade som med-
hjälpare och ersättare torde ha funnits i domkapitlet 
redan före ökningen av antalet altaren från 1270-talet. 
Vikarier som gjorde tjänst i koret vid Lunds domkapitel 
nämns första gången i ett stiftarbrev för ett altare och 
en gudstjänst från 1269 (L43). I ett brev 1313 skrev 
ärkebiskop Esger att det dittills hade varit sed att det 
skulle finnas tolv ”korvikarier” (chorales) för kanikerna, 
som vid denna tid var minst 20, men framöver skulle 
varje kanik som hade ett prästprebende ha en egen 
präst som vikarie och den som hade ett diakon- eller 
subdiakonprebende skulle ha en vikarierande diakon 
respektive subdiakon, allesammans med en fast årlig 
ersättning.548

Altarstiftelsernas förvaltning från 1200-talets slut 
till reformationen varierade något att döma av upp-
gifter i stiftelseurkunderna. Det gods som donerades 

Det äldsta altaret i kryptan, S:t Johannes döpa-
ren invigt 1123, nämndes återigen i källorna 1288 
när ärkebiskop Jens Dros skänkte privatgods i Lund 
och Flackarp för tre mässor varje vecka vid altaret. 
Omkring 1333 fick altaret återigen en gåva: ett par 
gårdar. Detta godsbestånd bildade den största delen 
av den altarfond som i sin helhet är känd från dom-
kapitlets jordebok 1570 (L1).

Även till andra altaren invigda på 1100-talet skapa-
des det särskilda fonder under andra hälften av 1200-
talet. Altaret i kryptans norra del, som invigdes 1126 
och senare omtalas med S:ta Maria Magdalenas namn, 
erhöll gods i ersättning för mässor år 1274 och 1314, 
och 1285 fick prästen vid altaret en penninggåva. Det 
dröjde dock till 1350 innan altaret fick en gård i Lund 
såsom vikarieresidens (L2). År 1325 fick S:t Blasius 
& S:t Ægidius altare i södra delen av kryptan en gård 
i Lund av kaniken Peder Truedsen, så att kapellanen 
där skulle ha en inkomst. Vid denna tid bildade redan 
altaret och kapellet en särskild sockenkyrka (L3).

År 1283 stiftade ärkediakonen Håkan ett altare 
dedicerat Gud, jungfru Maria & S:t Vincentius. I bre-
vet stod det att herr Håkan grundlade och doterade 
altaret, ”Fvndacio et dotacio altaris beati vincencii”. 
Eftersom endast ett altare och en fond med namnet 
Vincentius är känd, kan brevet knappast tolkas bok-
stavligt. Det är sannolikt identiskt med det altare på 
högkorets södra sida som invigdes 1145 till S:t Vin-
centius & S:t Alban. Snarare bestod Håkans insats i 
att han var den förste person som upprättade en vika-
riefond för altaret. Den gåva han skänkte altaret, fyra 
gårdar i Hemmesdynge, utgjorde en betydande del 
av fondens egendom år 1570 (L5). Även det år 1146 
invigda S:t Stefans altare i högkorets norra del kom så 
småningom att motta egendomar, exempelvis en gård 
i Lockarp av kaniken Göde 1297, och ett residens i 
Lund av dekanen Guido 1314 (L6). 

De olika jordegendomar, däribland residens i Lund, 
som donerades till domkyrkans sex äldsta altaren från 
omkring 1270 tyder på att de inte fått särskilda jordar 
eller inkomster i samband med altarinvigningarna. 
Före 1200-talets slut togs förmodligen medel för 
upprätthållandet av gudstjänsterna vid altarna och allt 
som hörde därtill helt eller delvis från kollektiva medel 
eller tillfälliga privata gåvor. Privat stiftade mässor kan 
givetvis ha hållits vid dessa altaren utan stiftelserna men 
ersättningsformerna kan alltså ha sett annorlunda ut. 
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549. Ibland har stiftarens gods lagts till en redan existerande fond, 
från vilken drogs medel för att ersätta prästen som ombesörjde guds-
tjänsterna, exempelvis: ärkebiskopens bord (L33), dekanatet (L1, 
L2), byggnadsfonden (L4, L6, L18, L66), kantorn (L19), bröder-
nas kommungods (L4) och kyrkovärjaren till Krafts socken (L52).

550. En liknande klausul kan noteras 1485 i en stiftelse som låg till 
S:t Eriks altare i S:t Nikolaus kyrka i Halmstad (Appendix VII).
551. Se följande altaren och år: L11:1291; L17:1330; L20:1340; 
L21: 1349; L22:1346; L23: 1346; L24:1346, L26:1349; L33: 1368; 
L40:1473; L41:1481, L44:1346; L47: 1500; L53:1488; L36: 1499.

tus et auctoritas presentandi) helt förbehållen Abraham 
och hans arvingar (L35). Endast om inga efterlevande 
släktingar fanns skulle rättigheterna tillfalla ärkebis-
kopen. I enstaka fall nämns att altarprästen helst skulle 
vara släkt med stiftaren (L37).550 Under hela perioden 
fram till reformationen var det vanligast att presenta-
tionsrätten tillföll ärkebiskopen (som ofta skulle ha 
domkapitlets samtycke).551 I upp till hälften av de fall 
där det finns uppgifter om presentationsrätten låg den 
dock på andra ämbeten, institutioner eller personer: 
dekanen (L1:1288, L2:1314, L5:1285, LO2:1310), 
byggnadsfondens föreståndare (L6: 1297, L10:1289, 
L15:1317, förmodligen L18:1341, L32; L34), deka-
nen och byggnadsfondens föreståndare växelvis (L9), 
domkyrkans ”värjare” eller föreståndare (L16:1318; 
L66:1416) domprosten (L12: 1303; L13:1313), kan-
torn (L19:1310–1325; L1: 1512–1518), ärkedjäknen 
(L43:1269), prästernas gille (L27: ca 1333–1366), 
svennegillet/julelaget (förmodligen L39) och kon-
ungen (L46, L57). 

Vid närmare betraktande framträder vissa kronolo-
giska och rumsliga tendenser i förvaltningen av altar-
stiftelserna. När det gällde de äldsta altarstiftelserna, 
de från slutet av 1200- och början av 1300-talet som 
ofta var anslutna till altaren i högkoret och i kryp-
tan, gick presentationsrätten i stor utsträckning till 
olika funktioner vid domkyrkan, särskilt till dekanen 
och föreståndaren för byggnadsfonden, men även till 
domprosten, kantorn och ärkedjäknen. Den första 
uppgiften om att ärkebiskopen fick presentationsrät-
ten gäller en stiftelse i långhuset 1291 (L11), och först 
omkring 1330 (efter tilkomsten av Dionysii kapell, 
L17), blev det vanligt att ärkebiskopen fick denna rätt. 
Möjligen var det först från 1340 som ärkebiskopen fick 
presentationsrätt till altaren i högkyrkan (L20, L21 
och L24). En liknande tendens finns i förvaltningen 
och försvaret av det donerade altargodset.

 Det finns få explicita belägg för att kungen fick 
presentationsrätt till altaren. Gissningsvis fanns fler 
kungliga altaren än vad det finns explicita belägg för, 
kanske i kapellen. Det är värt att notera att presenta-

för driften av gudstjänststiftelserna förefaller i regel, 
såvida något annat inte uttalades i stiftelsebreven, ha 
varit altarnas egna fonder.549 Överhuvudtaget förefaller 
”altare” och ”stiftande av altare” i första hand syfta på 
altarstiftelsen och i andra hand på det fysiska altaret. 
I somliga stiftelsebrev (exempelvis L15, L16, L18) 
specificeras att ett altare hade uppförts eller skulle 
uppföras (lat. construere). En vanlig formulering var 
att altarprästen hade fri förfoganderätt över godset, 
men inte hade tillåtelse att förändra eller förminska 
godset (exempelvis L25). Stiftaren överlät (efter den-
nes död) ofta kontrollen av altarstiftelserna och gav 
ibland tillåtelse till att ärkebiskopen och domkapitlet 
gemensamt kunde ändra godsets sammansättning 
(L21, L22, L23, L24, L26). Ibland gavs denna rätt 
enbart till ärkebiskopen (L17). I andra fall överläts 
godset till föreståndaren för byggnadsfonden (L15, 
L16?), kapitlet och ”värjaren” gemensamt (L15) eller 
till dekanen och domkapitlet (L5). I minst ett fall, 
Greger och Christiancia Ulfstands stiftelse och dona-
tion 1494 (L55), var godset fortsatt i stiftarens ägo 
och vikarien fick ett årligt penningbelopp. Stiftaren 
har ibland gjort särskilda förbehåll vad gäller fortsatt 
inflytande över godset så länge denne är i livet (L 34). 
I vissa stiftelsebrev från medeltidens slut finns en skri-
velse med innebörden att om de bestämda gudstjäns-
terna inte genomfördes enligt villkoren hade stiftaren 
rätten att styra om stiftelsens medel till andra guds-
tjänster (L41, L47).

Presentationsrätten, alltså rätten att tillsätta präst vid 
altaret, var troligen i de flesta fall förbehållen stiftaren 
så länge han eller hon var i livet, även om det inte alltid 
nämns explicit (L16, L22, L29, L32, L34, L41, L50, 
LO2). Ibland utvidgade stiftaren presentationsrätten 
till sina barn eller närmast efterlevande släktingar. Först 
efter deras död övergick rätten till något ämbete eller 
någon institution vid domkyrkan. Stiftarens önskan 
kan också ha varit att presentationsrätten för evig tid 
skulle tillfalla efterkommande släktingar (L35, L55). 
I högfrälsemannen Abraham Brodersens stiftelse 1407 
var patronatsrätten och presentationsrätten (iuspatrona-
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552. Sanctuarium Birgerianum s. 65, 68, jfr L1.

att altaret invigdes, år under vilka omständigheter och 
preferenser kan ha ändrats. Det är inte ens säkert att 
altaret uppfördes – som det tidigare har getts enstaka 
exempel på – utan stiftelsen kan ha slagits samman 
med en annan stiftelse och ett annat altare.

De flesta stiftelseurkunder nämner altarets dedi-
kationer, oavsett om det nyligen har uppförts eller 
snart skulle uppföras. Men en del brev uttrycker ingen 
speciell önskan vad gäller altarets dedikation, trots 
att det kanske vore att förvänta med tanke på brev-
utfärdaren och brevets innehåll i övrigt (L11:1291, 
L15:1317, L43:1269). Möjligen fanns det muntliga 
överenskommelser om altardedikationen eller så var 
den inte bestämd när breven utfärdades. Kanske sågs 
dedikationerna inte som lika viktiga som själva guds-
tjänsterna vid altaret? 

I vilken mån följdes stiftarnas önskemål om specifika 
altardedikationer? Var de äldsta kända altardedikatio-
nerna eller namnen stabila? En förändring av namn 
som berörde en majoritet av altarna och dedikationerna 
var namnreduktionen. Vid invigningen dedicerades 
altarna vanligen fler än ett helgon eller trosmysterium, 
men ganska snart tappades namn, i varje fall ser det 
ut så i det skriftliga materialet. De mest uppenbara 
exemplen på detta är de sex äldsta altarna i kryptan och 
högkyrkan, vilka hade haft flera dedikationer vardera 
men i slutet av medeltiden endast benämndes med 
vardera ett namn. Det norra sidoaltaret i kryptan (L2) 
dedicerades år 1126 evangelisten Johannes, aposteln 
Jakob den äldre, martyrerna Gereon och Georg samt 
bekännarna Martin, Nikolaus och Maria Magdalena, 
men 1288 kallades det bara vid de två sistnämnda 
helgonens och därefter endast vid Maria Magdale-
nas namn. Samma utveckling kan ses hos de yngre 
altarna som dock ofta fick färre namn från början. En 
altarstiftelse förärades enligt ett testamente 1458 Tre-
enigheten, jungfru Maria, S:t Eustachius och Alla hel-
gon. Ett sekel senare, om inte tidigare, omtalas altaret 
endast under namnet S:t Eustachius (L32). Det finns 
många fler exempel på detta (L13, L16, L22, L32, 
L33, L37, L38, L54). De äldsta namnen, som ofta 
nämns i stiftarbrev och i nära tidsmässig anslutning 
till altarnas uppförande, avspeglar troligen i hög grad 
de faktiska dedikationerna givna vid altarets invigning, 
medan de reducerade namnen är senare utvecklade 
”titlar”. Utveckling kan ha drivits på av rena bekväm-
lighetsskäl, men en annan faktor som kan ha bidragit 

tionsrätten till ett av de mest centralt och därmed mest 
”förnämligt” placerade altarna i domkyrkan i slutet 
av 1300-talet, jungfru Marias altare mitt på golvet, 
tillhörde kungen (L57). 

I enstaka fall överfördes presentationsrätten från 
ett ämbete till ett annat. När ärkebiskop Birger Gun-
nersen grundlade sin stora gudstjänst i kryptan på 
1510-talet såg han till att ändra på presentationsrät-
ten till Johannes döparens altare, som tidigare tillhört 
dekanen men som denne och hans efterkommande 
framledes ”till ewiigh tiidh Schulle inthett befatthe 
segh medh”. Rätten överfördes denna till kantorn 
och ärkebiskopen552

Man kan inte utgå från att breven och de nog-
granna anvisningarna med altarstiftarens önskemål 
alltid följdes – i varje fall inte i sin helhet och utan 
fördröjningar. Prosten Thrued donerade år 1289 gods 
för gudstjänster och till ett altare som skulle uppföras 
(L10). Men i ett brev 1338 medgav ärkebiskop Peder 
att altaret ännu inte hade uppförts och att det till-
sammans med ett annat ”altare” utgjorde ett särskilt 
beneficium (L9). Det kan inte uteslutas att även altaret 
till Knut konungs ära, som stiftades redan 1368 på 
borgaren Lytbert Bukhorn och Knutsgillets initiativ, 
i själva verket uppfördes först omkring 1400 eller att 
det, möjligen, flyttades vid tiden för ärkebiskop Jakob 
Gertsen donationer till altaret (K33). Att ett altare inte 
fysiskt uppfördes behöver emellertid inte betyda att 
gudstjänsterna som var kopplade till altarstiftelserna 
inte ombesörjdes. Vad gäller det av Thrued instiftade 
altaret 1289 nämns i varje fall att en präst ”hanterade” 
eller ”innehade” (tenet) det icke uppförda ”altaret”. I 
följande avsnitt kommer fler exempel att beröras på 
altaren som kanske aldrig uppfördes, trots att medel 
doterats för ändamålet. 

Dedikationer och titlar
Altarnas dedikationer och titlar är ett problematiskt 
område: flera altaren i källorna kan benämnas med 
samma namn och enskilda altares namnskick kan 
vackla över tid. I stiftelseurkunderna står det visserli-
gen ofta att ett altare ska invigas till specifika helgon 
eller mysterier, men om detta alltid följdes i detalj är 
oklart. Det kan ha gått flera år från att texten skrevs till 
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553. Jungfru Maria ingår som ett av flera dedikationsnamn i ett 
stort antal altaren men senare har titelnamn blivit ett annat hel-
gon eller koncept: L5, L16, L17, L18, L23, L32, L33, L37, L42?, 
L47; jfr även altaren med titlar först kända ca 1570: L9, L15, L26.

554. Ärkebiskop Jens Brostrup lät nämligen 1483 utfärda ett 
indulgensbrev för firandet av Marias presentationsfest och kort tid 
före 1487 lär han uppföra ett altare åt Vår Fru i kapellet tillägnat 
henne (jfr LO5 och L53).
555. I den konstvetenskapliga terminologin används beteckningen 
sedes sapientiae (vishetens tron) om bilder med Maria tronande 
med Jesus i famnen (förkroppsligande visheten), väl oftast om de 
framställningar som är strama och symmetriska (Forsyth 1972). 
Beteckningen användes under medeltiden men det kan knappast 
tas till intäkt för att i detta fall en sådan specifik betydelse avsetts.

assumptionis”, omtalades 1556 och var beläget mot 
öster i eller nära mittskeppet (L22). Det senare altaret 
uppges redan i samband med sin tillkomst 1346 ha 
varit beläget framför en bild av Maria, men det kan 
ha rört sig om en annan bild av henne (L58). 

Ett Mariaaltare ägnat hennes införsel (praesenta-
tio) i templet nämndes 1486 (LO5). Dess placering 
är oklar, men ett par uppgifter talar för att det var 
placerat i det ca 1430 uppförda Vårfrukapellet vid 
domkyrkans sydvästra hörn (L53).554 Ytterligare ett 
eller två altaren (L38, L40?) med Mariatitlar fanns 
i samma kapell. Därtill fanns det ytterligare altaren 
med Mariatitlar i södra sidoskeppet vid uret (L12) 
och i östra delen av södra sidoskeppet (L44). Det 
senare altaret var uppfört framför en bild av Maria, 
men det är inte säkert att bilden var placerad i ome-
delbar anslutning till altaret. 

Den äldsta direkta referensen till och beskrivningen 
av en bild av Maria i domkyrkan är från 1389. I sam-
band med en donation av en gård till en ”bild av Maria 
mitt på golvet” nämns bilden i förbigående såsom ”sit-
tande” (sedens). Bilden har troligen haft anknytning 
till Mariaaltaret mitt på golvet och var således place-
rad på ett altare som hade stiftats av kung Valdemar 
Atterdag. Ärkebiskop Jakob Gertsen lät testamentera 
ett guldkors med länk till denna bild. Lämningarna 
efter två ärkebiskopar och möjligen även kung Olofs 
(† 1387) inälvor begravdes i nära anslutning till alta-
ret (L57). Beskrivningen av Maria såsom ”sittande”, 
förmodligen närmare bestämt ”tronande”, är ganska 
allmän och kan väl knappast användas som en utgångs-
punkt för någon närmare ikonografisk bedömning. 
Flera olika typer av representationer av en sittande 
eller tronande Maria, ofta med Jesusbarnet i knäet, 
är tänkbara.555 Det ligger nära till hands att tolka de 
olika Mariatitlarna som att de haft bilder som tema-
tiskt anslöt till olika Mariafester.

till namnförändringar kan ha varit senare till altarna 
införskaffade helgonbilder och altarskåp.

Det är oklart om och hur altardedikationerna mani-
festerades vid altarna i form av inskriptioner eller 
bilder. Men det förefaller sannolikt att, åtminstone, 
altarnas titlar avspeglar helgon eller koncept som var 
tydligt exponerade i form av bilder på eller vid altarna. 
Många stiftelsebrev nämner Gud och jungfru Maria 
som första och andra namn i altardedikationerna. 
Det är så vanligt att det framstår som en kliché (L12, 
L16, L17, jfr även L25), vilket kan illustreras av att 
ett altare som år 1334 nyligen hade uppförts av ärke-
biskop Karl uppgavs vara helgat åt S:ta Margareta 
men redan 1341 i ett brev av domprosten Holmger 
uppgavs vara dedicerat åt Gud, jungfru Maria och 
S:ta Margareta (L18). I någon mening är varje altare 
dedicerat Gud, så denna dedikation behöver inte ha 
haft någon särskild konsekvens. Jungfru Marias roll 
som förbedjare är naturligtvis central, men det är nog 
tveksamt om hennes dedikation i de flesta fall har 
haft någon avgörande betydelse för utformingen av 
altarbilderna. Dedikationer till ett eller fler helgon, 
utöver de till Gud och jungfru Maria, kan i många 
fall ha stått i förgrunden från början och har sedan 
blivit altarets titel.553 

När det gäller ett förhållandevis stort antal altaren, 
åtta stycken, blev emellertid jungfru Maria också alta-
rets titel. Fyra av titlarna anspelar på teman i Marias 
liv och fester i kyrkoåret: införseln i templet (praesen-
tatio) den obefläckade avlelsen (immaculata conceptio), 
Marias medlidande (compassio) och himmelsfärden 
(assumptio). Det förefaller högst troligt att dessa titlar 
hade en koppling till altarbilder med dessa motiv. Tre 
av dessa Mariaaltaren fanns i långhuset. Den ”obe-
fläckade avlelsens” altare (L13) stiftades redan i början 
av 1300-talet men är först belagt från 1605 med den 
fullständiga titeln Conceptionis B. Virginis circa fonte; 
det var alltså placerat vid dopfunten i väster i lång-
husets norra sidoskepp. Ett altare med temat den sör-
jande Maria, Marie virginis de compassione, uppfördes i 
början av 1500-talet under orgeln i mittskeppet (L47) 
och ett altare uppkallat efter himmelsfärden, ”Vår fru 
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556. Ärkebiskop Jens Brostrup lät på sitt altarskåp i Vårfrukapellet 
måla dit sitt vapen och namn. Därtill lät han måla sitt vapen i 
kapellets valv (Brunius 1836 s. 163f ). På altarbilder i andra skånska 
kyrkor finns flera exempel på namn och vapen med anknytning till 
stiftare/beställare (Liepe 1995, I, s. 185f, 223).

557. Ett altare som 1267 dedicerades till bland annat S:t Nikolaus 
omtalas visserligen med denna titel i jordeboken 1570, men en källa 
från 1522 kan tala för att det då kallades Allhelgonaaltaret (L8).
558. Det kan naturligtvis inte helt uteslutas att jordebokens upp-
gifter är felaktiga, alltså inte bygger på en tradering från före refor-
mationen, men det förefaller mindre troligt. Exempel finns emel-
lertid på felrubriceringar som rättats i senare jordeböcker (L20), 
förväxling av rubriker (L14) eller oklarheter kring vilket som är 
det rätta namnet (L56). 
559. Paul Johansens teori om speciella köpmanskyrkor med kopp-
lingar till specifika patrocinier har väl knappast vunnit en allmän 
acceptans. Det är hursomhelst intressant att det i Lunds domkyrka 
finns ett exempel på koppling mellan S:t Nikolaus och ett förmodat 
köpmansgille. Johansen betraktade Nikolaus som ett under med-
eltiden vanligt förekommande skyddshelgon för sjöfarande tyska 
köpmän i Norden (1958 s. 517, 520). 

Johannes döparen kallades senast 1505 för 11 000 
jungfrurs altare (L55).557 

Tas även efterreformatoriska källor i beaktande 
kan ytterligare sannolika namnändringar noteras. Tre 
altaren framträder i 1570 års jordebok558 med titeln 
Anna, men kan i äldre källor knytas till andra dedika-
tioner och titlar: Ett Annaaltare dedicerades år 1317 
till Gud, jungfru Maria, ärkeängeln Mikael & S:t 
Laurentius men kallades 1337 för S:t Jakobs altare 
och först 1570 för S:ta Anna (L15) – det tycks alltså 
ha bytt namn inte bara en gång utan två. Ett andra 
Annaaltare dedicerades år 1349 till Maria, aposteln 
Andreas och S:t Laurentius (L26) och ett tredje kallades 
1522 S:t Trinitatis (L61). Att Annaaltaren i relativt stor 
utsträckning bytte namn kan ha hängt samman med 
att kulten av henne väsentligen var ett senmedeltida 
fenomen. Ytterligare ett altare, i högkoret, med titeln 
Anna registrerades i jordeboken 1570, men dedicer-
ades redan vid stiftandet 1349 till Anna och Thomas 
av Canterbury (L21). Att namn ändrades berodde 
kanske på att bilder av populära helgon placerades vid 
altarna och så småningom trängde ut de gamla nam-
nen. Nya helgontitlar som fästes vid altaren innebar 
nog i praktiken att även uppfattningen om altarnas 
dedikationer förändrades.

Andra altaren har uppkallats efter sin funktion eller 
anknytning till någon sammanslutning, exempelvis 
”peblingarnas altare” (L58) (Altare scholarium), ”präs-
ternas altare” (Altare sacerdotum, L27) och ”köpmän-
nens altare” (Altare mercatorum, också med titeln S:t 
Nikolaus altare, L28). Beteckningen ”köpmännens” för 
det senare altaret är endast belagd en gång, år 1350.559 

Några altartitlar anknöt inte till dedikationsnam-
nen utan till stiftarens namn: Gudmund Luciesen 
stiftade 1269 ett altare dedicerat S:ta Maria, S:ta Kata-
rina och S:t Olof. Flera decennier senare, 1338, kall-
lade ärkebiskop Peder altaret ”Gudmund Luciesens 
altare” istället för vid något av dess dedikationsnamn 
(L9). Samma år, 1269, stiftade ärkediakonen Erland 
Erlandsen ett altare som i början av 1400-talet ännu 
kallas ”Erlands altare” (L43). Flera andra exempel kan 
nämnas (L31, L35, L36). Att stiftarens namn ibland 
blev altarets titel kan förslagsvis ha berott på att hans 
namn och vapen var tydligt exponerade på altaret, 
men det är oklart hur vanliga sådana markörer var i 
stiftet vid denna tid.556 En annan tolkning, som går i 
helt motsatt riktning, är att avsaknaden av bilder på 
altarna gjorde att det istället var stiftarna som ham-
nade i fokus i namngivningen. 

Uppgifter om att altaren flyttades förekommer näs-
tan aldrig i källorna, vilket givetvis inte behöver betyda 
att det nästan aldrig förekom. Det av Abraham Bro-
dersen († 1410) stiftade altaret betraktades redan i 
början av 1400-talet som hindrande för processioner 
och flyttades från mittskeppet till ett kapell (L35). Det 
kan ha funnits fler anledningar till att altaret flyttades. 
Det kanske aldrig utrustades på det sätt som anstod 
en så exklusiv placering. Abraham avrättades under 
drottning Margaretas regering och kan ha betraktats 
som en omstridd eller rentav tvivelaktig person. 

Det finns uppgifter som tyder på att vissa altaren, 
kanske särskilt när de var nya, var så anonyma att de 
identifierades med hänvisning till andra altaren. När 
ärkebiskop Jens Brostrup 1487 skriver ett intyg om 
en gåva till ett altare, ger han ingen närmare beskriv-
ning av det förutom att det är ”eth kirchens altare, 
liggende østhen nest sancte Trinitatis altare” (LO1).

I några fall omtalas altaren i slutet av medeltiden 
eller strax efter reformationen med titel och helgon-
namn som skiljer sig från tidigare dedikationer och 
titlar. Ett altare som stiftades 1346 till Gud, jungfru 
Maria och apostlarna Petrus och Andreas kallades 1499 
och i senare källor för S:t Hyppolitus altare (L23). 
Ett altare som stiftades 1472 till jungfru Maria och 
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560. Vad gäller ett altare som skulle upprättas av Lunds stads bor-
gare år 1310 som försoning för dråpet på riddaren Josef Magnusen 
(LO2) saknas senare uppgifter. Möjligen har altaret aldrig uppförts 
eller så kan det inte identifieras i senare källor.

561. Källström 2011 s. 158f. Ännu ett skäl till flyttningen av den 
heliga Magnhilds reliker, vars kult kan antas ha varit av ett ”folkligt” 
ursprung och karaktär, kan ha varit att tvinga in denna under en 
centralkyrklig kontroll. Exempel på undertryckande av folkligt 
framvuxen icke-auktoriserad helgonkult finns i en rad andra stift 
(Fröjmark 1992 s. 104, 178).
562. Ärkebiskop Birger Gunnersen kallade på 1510-talet altaret för 
”hæyghe altharæ” (Sanctuarium Birgerianum s. 44, 49) och ”sum-
mum altare” (ibid. s. 65).

vars kvarlevor på uppdrag av ärkebiskop Magnus flyt-
tades från Fulltofta till Lunds domkyrka 1383. Även 
hennes altare var förmodligen ett ärkebiskopligt ini-
tiativ, men om dess existens finns endast en uppgift 
från 1478 (L52). Flyttningen av Magnhild har säkert 
haft som syfte att gynna kulten av henne och därmed 
också förstärka domkyrkans prestige, men någon större 
framgång verkar inte denna strategi att ha fått.561 Ännu 
ett altare vilket endast omnämns i ett medeltida brev 
är S:t Cosmas och S:t Damianus (L51). Inte heller 
detta altare hade någon altarfond som kan identifieras 
i 1570 års jordebok. 

Koherent planering av altaren på 1100-talet? 
Domkyrkans utformning med transept och krypta 
visar tydligt att den planerades för att inrymma minst 
sex altaren. Tidigare i avhandlingen (kapitel 3) har 
framhållits att även urvalet av reliker som deponera-
des i domkyrkans altaren var noga övervägt. Reliker-
nas art, antal och fördelning mellan olika altaren är 
inte slumpmässig. Enbart en översiktlig genomgång, 
som inte kräver mer omfattande argumentation eller 
tolkningar, pekar på det.

Kryptans centrala och äldsta altare, som invigdes 
1123, är dedicerat Johannes döparen och Alla patriar-
ker och profeter, gestalter som är Jesu förebud, vilket 
tyder på en historisk-kronologisk ansats. Dess placering 
på kyrkans mittaxel tyder på att det betraktades som 
kryptans huvudaltare.562 Kryptans andra och norra 
altare, som invigdes 1126, är dedicerat aposteln och 
evangelisten Johannes, aposteln Jakob, martyrerna 
Gereon och Georg, bekännaren Martin samt Maria 
Magdalena; det södra, som invigdes 1131, dedicer-
ades martyren Blasius och bekännaren Ægidius. Det 
norra altaret har alltså fått fler och mer betydelsefulla 
dedikationer, vilket betyder att hänsyn har tagits till 
att den högra sidan är den mest ärofyllda. 

Till det ska läggas en uppgift från 1358 om ett altare 
(LO3) som användes för gudstjänster för dem som på 
sjön riskerade att gå i ”kvav” (altaris quassariorum), 
alltså lida skeppsbrott.

Sammanslagningar och nedläggningar av altarstif-
telser har påverkat både antalet altaren och deras titlar, 
men det finns endast ett fåtal säkra belägg på detta. Efter 
ärkebiskopligt bemyndigande 1338 lades ett altare, som 
hade stiftats av domprosten Thrugot 1289 och förärats 
jungfru Maria, Johannes evangelisten och S:ta Katarina 
(L10), till Gudmund Luciesens altare (L9), som hade 
förärats Maria, S:ta Katarina och S:t Olof. Helgonet 
Katarina finns i båda altarnas dedikationer, men det är 
ovisst om det hade någon betydelse i sammanhanget. 
I senare källor kallas altaret S:t Olof. Två altaren och 
stiftelser tillkom i början av 1400-talet för Abraham 
Brodersens själ, det ena stiftat av honom själv 1407 
(L35) och det andra 1412 av drottning Margareta (L36). 
Abraham blev på oklara grunder avrättad 1410. Vissa 
omständigheter, som att båda stiftelserna gick under 
namnet Abrahams altare och att det äldre av altarna 
togs bort 1434, kan tyda på att de slogs ihop. Ett föga 
känt altare som stiftades av två riddare, förmodligen i 
början av 1400-talet, sägs i Liber daticus vara nedlagt 
eller ej i bruk, men det behöver inte betyda att även 
gudstjänsterna som var förbundna med stiftelsen hade 
lagts ned (LO4). Enstaka ytterligare exempel finns på 
ombildningar som kan ha lett till att gudstjänter för-
ändrades eller reducerades (L40).560 

Sammanslagningar och slopanden av gudstjänster 
förefaller i och för sig ha varit ovanligt. Det ska dock 
noteras att de ovannämnda breven rör altaren med 
rika fonder, vilka givetvis måste förvaltas på ett klan-
derfritt sätt. De kan därmed ha lämnat ett relativt sett 
rikligare källmaterial. Det är känt att det uppfördes 
altaren, även av ärkebiskopar, som initialt saknade 
gods av någon betydelse (exempelvis L19). Somliga 
altaren kanske aldrig lockade till sig stiftare eller dona-
torer och kunde försvinna mer omärkligt, möjligen 
efter att altarets patrocinium eller titel ändrats. Ett 
exempel kan vara altaret uppfört till S:ta Magnhilds 
ära. Hon var ett lokalhelgon från trakten av Ringsjön, 
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563. På Mauritius helgondag den 22 september omtalas i Memori-
ale fratrum ”Mauricij patronij nostri et sociorum eius” (NL s. 96). 
Tolkningen av detta epitet och helgonets förbindelse med Lunds 
domkyrka eller eventuellt någon annan kyrka har varit omdisku-
terad, för en sammanfattning se Ciardi 2012.
564. Kirsch 1910a.
565. Appendix X.

566. Se not 576.
567. Ett sentida inspirerande bidrag med just detta perspektiv 
anlagt på domkyrkan finns i en artikel av Thomas Rydén (1998).
568. Crook 2000, 2011.

Att den nya domkyrkans äldsta altare år 1123 invig-
des till Johannes döparen och Alla patriarker och 
profeter kan tolkas som utslag av ett slags historiskt- 
metaforiskt tänkande. Dedikationer till Alla patriarker 
och profeter var, av allt att döma, mycket sällsynta.566 
Vägledande för både dedikationer och relikdepone-
ringar var att hänsyn togs till helgonens plats i hierarkin 
(litanian) och att höger är förnämare än vänster. Reli-
kernas antal, art och fördelning i relikdeponeringarna 
i de sex äldsta altarna tyder likaledes på att de är noga 
övervägda och relaterade till altarnas rang. Dessa för-
hållanden tyder på att det redan 1123 fanns en kohe-
rent planläggning av de sex altarnas dedikationer och 
relikdeponeringar. En sådan planering kan givetvis ha 
ändrats i smått och stort, men den har förhållit sig till 
en fixerad början, förknippad med Jesu föregångare 
och det gamla förbundet, och en final med domkyr-
kans patron, S:t Laurentius.

Uppförandet av en ny domkyrka erbjöd möjligheter 
att på delvis nya sätt manifestera Lundakyrkan som 
ärkesäte och primat över Norden. Med dessa anspråk 
kan det ha följt en strävan att inskriva Lund som ett 
kultcentrum förbundet med de viktigare platserna i 
den kristna världen men också i det kristna kosmos, i 
frälsningshistorien. Ur det perspektivet kan domkyr-
kan, i en symbolisk bemärkelse, ses som en byggnad 
konstruerad av en mängd ”citat”.567 Exempelvis kan 
den stora mängden reliker från Rom i altarna tolkas 
som en strävan att associera Lund med staden. Även 
andra centra i kristenheten fanns representerade på det 
sättet, inte minst tyska helgon och biskopsstäder. Men 
så länge det saknas detaljerade uppgifter eller indika-
tioner om vad olika manifesta uttryck haft för speci-
fik mening i sin samtid förblir tolkningarna osäkra. 

Lundadomens krypta kan nämnas som ett exempel 
på arkitektur som kan tillskrivas olika innebörd bero-
ende på utgångspunkt. De äldsta kryptornas funktion 
har satts i samband med förvaring av och förevisande 
av speciellt aktade reliker.568 Men så vitt man känner 
till förvarades inga reliker i Lundadomens krypta som 
drog till sig pilgrimer. Kryptan kanske kan tolkas som 
en konvention. Men i sådana fall en konvention med 

Högkyrkans högaltare och södra sidoaltare invigdes 
1145. Det förstnämnda dedicerades Jesu moder Maria 
och martyren Laurentius och det senare martyrerna 
Vincentius och Alban. Året därpå invigdes det norra 
sidoaltaret till martyrerna Stefan och Mauritius. Lik-
som i kryptan fördelades dedikationerna i högkyrkan 
enligt en hierarki: Stefan, den förste martyren, fanns 
i norr (höger) och Vincentius, som stod något lägre i 
rang, i söder (vänster). Samma anledning torde ligga 
bakom att martyren Mauritius – som i Necrologium 
Lundense kallas ”patronus noster” – har kopplats till det 
norra sidoaltaret och martyren Alban till det södra.563 

Det är naturligtvis svårt att fullständigt precisera och 
isolera de faktorer som styrde eller påverkade valet av 
dedikationer och relikdeponeringar för domkyrkans 
sex äldsta altaren. Namnen som är förbundna med 
altarna tyder på att åtminstone tre saker spelade in: 
kulttradition, historiskt-metaforiskt tänkande samt 
helgondedikationernas och relikernas rang i förhål-
lande till altarnas rumsliga placering. För relikernas 
del tillkom tillgången till dem.

Att döma av namnen var den etablerade kulttraditio-
nen i Lund i hög grad gemensam för hela den väster-
ländska kyrkan, men den kan också ha hämtat näring 
från speciella historiska sammanhang och kopplingar. 
Här räcker det att peka på Laurentius, biskopskyrkans 
helgonpatron sedan åtminstone 1000-talets andra hälft. 
Laurentius införlivades tidigt i det romerska marty-
rologiet, förärades en betydande basilika i Rom och 
blev del i en gemensam helgonkanon.564 Samtidigt har 
det föreslagits att etableringen av kulten av Laurentius 
i Lund ska ses mot bakgrund av flera tyska kejsares 
vurm för Laurentius under en period från slutet av 
900-talet. Domkyrkans koppling till Mauritius har 
redan nämnts. Mot bakgrund av den ringa spridning 
som kulten av Gereon och Alban hade i Norden lig-
ger det nära till hands att se även dessa namn som ett 
uttryck för särskilda förbindelser till andra kyrkor och 
stift, i dessa fall Köln och Odense.565
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569. Glimme 1995 s. 96.
570. Rydén 1998. Om spiralkolonners historia och användning 
i Peterskyrkan i Rom, se Ward Perkins 1952. Det ska noteras att 
kolonnerna i Peterskyrkan kan liknas vid ”spiraler”, medan exem-
plen i Lund och från flera andra kyrkor (se not 572) mer kan liknas 
vid att vara ”vridna”. 
571. Newby 2009.
572. Liknande vridna kolonner finns i tidigmedeltida kyrkor runtom 
i Europa, exempelvis i kryptor i: Dalby (ca 1100) i Skåne, Repton 
(ca 900) och katedralen i Canterbury i England, St. Peter i Lüt-
tich i Belgien och St. Lebuinuskerk i Deventer, Rolduc i Kerkrade 
och St. Peter i Utrecht (1000-talet) i Nederländerna (Kubach & 
Verbeek 1976–89, I, s. 716; Heywood 1996 s. 113; Crook 2011 
s. 72f ). I den senare kyrkan finner man även kolonner räfflade i 
sicksackmönster liksom i Lund. 

573. Benz 1975.
574. För en utförlig redogörelse av hur de fyra tolkningsnivåerna 
användes under medeltiden, se Lubac 2000 (1959). För kortare och 
koncisare framställningar, se Härdelin 1987; Borgehammar 2012 
s. 73–76. Kring senmedeltida uppfattningar om kyrkobyggnaden 
i predikotexter, se Fogelqvist 1990.

Citaten kan ju vara mer eller mindre lösryckta och 
sammanfogade.

Trots risken för att pressa tolkningarna alltför hårt 
i någon riktning ska ett försök göras att pröva om det 
går att avlocka altarnas dedikationer och reliker ytterli-
gare mening. Svårigheterna är flera. Ett antagande görs 
att prästerskapet inför altarinvigningarna ställdes inför 
uppgiften att kombinera dedikationsnamn som redan 
hade en stark ställning i Lundakyrkans kultiska profil 
(såsom Laurentius och Mauritius) med namn som kan-
ske inte haft det. Den nya domkyrkan har inneburit 
en omsättning av och ett nyskapande utifrån idéer och 
förebilder som fanns sedan tidigare. Redan i domkyr-
kans planform är antalet altaren fastställt till sex och 
hierarki dem emellan har också varit tydlig. Högaltaret 
var förstås i någon mening byggets och planeringens 
slutmål, något som de andra altarna ställdes i relation till. 

De olika gestalter som altarna dedicerades till, från 
fornkyrklig tid och senare, kan ofta associeras med flera 
berättelser eller teman och kan därmed inte heller ges 
en entydig mening. I nedan presenterade tolkningar 
har antagandet gjorts att altarnas och dedikationernas 
kontext ger avgörande ledtrådar till vilken innebörd 
som kan ha avsetts. Med kontexten avses i huvudsak 
till vilka andra det aktuella altaret också dedicerades 
och dess rumsliga placering i kyrkan och i förhållande 
till andra altaren. 

Till kategorierna namn och plats ska även läggas 
tid. Tidpunkten för altarinvigningar är något som säl-
lan har uppmärksammats, men valet av årstid har haft 
praktiska konsekvenser och valet av datum kan ha haft 
symbolisk signifikans.573 Därifrån har metoden, för att 
vara konkret, varit ett spörsmål om att pröva och se 
kombinationer av samband eller kontrast mellan olika 
dedikationer och rumsliga placeringar för att komma 
fram till möjliga tolkningar. Tolkningarna har inspi-
rerats av de fyra tolkningsnivåer som användes under 
medeltiden: den bokstavliga (historiska), den allegoriska 
(analogisk-typologiska), den tropologiska (moraliska) 
och den anagogiska (eskatologisk-apokalyptiska).574 

en pretention, eftersom kryptan bidrog till att arkitek-
toniskt placera domkyrkan i Lund i samma liga som 
en rad andra monumentala kyrkor på kontinenten. 
Därtill har föreslagits, förstås mycket generaliserande, 
att alla kryptor är uppförda för att efterlikna urtypen 
i S:t Peters kyrka i Rom.569 De räfflade och i vissa fall 
vridna kolonner som finns i Lunds domkyrkas krypta 
har Thomas Rydén sett som ett indicium för en med-
veten och direkt association till de spiralkolonner som 
sedan början av 300-talet stod invid aposteln Peters 
grav i Rom.570 Liknande vridna kolonner kan ses på 
avbildningar från 600–700-talet av Den heliga graven 
i Jerusalem.571 Det kanske inte heller kan uteslutas 
att det är en form som så småningom fick en vidare 
betydelse och signalerande altaren och helgongravar 
av större betydelse. 572 

Oavsett om kryptan i Lund en gång uppfördes med 
intentionen att vara en ”kopia” av S:t Peters kyrka i Rom 
eller Gravkyrkan i Jerusalem eller inte, så är altarna vik-
tiga konkreta utgångspunkter för associationer. Möjli-
gen kan namnen förknippade med altarna ge kryptan 
ytterligare innebörder och funktioner. De gammaltesta-
mentliga associationer som kan göras till kryptans äldsta 
altare har redan påpekats av Rydén. Även i följande 
tolkningsförslag är detta altare en viktig utgångspunkt. 

Jämfört med att skönja övergripande hierarkiska 
och tidsrumsliga mönster i hur altarna var placerade 
är det givetvis svårare och förbundet med större risker 
att ta ytterligare steg och göra mer precisa tolkningar 
av meningarna bakom altarnas dedikationer. I vilken 
mån det går att avläsa något mer uttalat ”program” 
eller en mer uttalad avsikt i domkyrkan, betraktad 
som ett bygge av citat, är förstås en intrikat fråga. 
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575. Missale Lundense (1514) och Breviarium Lundense (1517). 
576. Colker 2002 s. 399, 401. Tack till Thomas Rydén för att ha 
uppmärksammat mig på Eskils förbindelser med Clairvaux. En anled-
ning till att Johannes döparens afton valdes före hans födelsedag, 
kan förslagsvis vara att denna festdag skiljer sig, liksom juldagen, 
i ett väsentligt hänseende, nämligen att tre mässor firas, varav den 
första äger rum redan under natten (Souvay 1910). Lämpligen bör 
invigningen äga rum före dessa mässor. När det gäller invigningen 
av altaret i Lunds domkyrka kan noteras att i kyrkokalendern är 
även den 29 juni, dagen för S:t Petrus och S:t Paulus martyrium, en 
mer betydande festdag än den 30 juni. Den enda altardedikationen 
med sammansättningen Johannes döparen och Alla patriarker och 
profeter i Tyskland och Italien som är medtagen i Lehmann-Brock-
haus förteckning gäller en altardedikation i S. Eucharius kyrka i 
Trier 1148. I ytterligare ett fall omtalas en dedikation med andra 
namn men innehållande Alla patriarker och profeter (1938, vol. 
I, nr 1247, 1464).

577. I kyrkotraditionen och även i den lundensiska, såsom den är 
känd från senmedeltiden, räknas oktaven från den 24 juni, vilket 
gör att själva oktavdagen och avslutningen på firandet infaller den 
1 juli. Någon oktav för Johannes döparen är varken markerad i 
Necrologium Lundense eller i Colbazannalerna (T. Schmid 1928 
s. 285). I Breviarium Lundense (1517) är den 1 juli markerad som 
oktav för Johannes döparen.
578. Denna tolkning av transfigurationsundret ges exempel på i 
Thomas av Aquinos skrifter (Healy 2003 s. 100). 

spekulera i om invigningen var ämnad att hållas den 
23 juni och inte den 30 juni, men av någon anled-
ning sköts upp, kanske för att någon betydande per-
son inte hade infunnit sig i tid. Förmodligen fanns 
det någon koppling mellan datumet för invigningen 
och Johannes döparen eftersom den ägde rum inom 
dennes oktavvecka.577 

Altaret i kryptans norra kapell invigdes 1126 och 
dedicerades aposteln och evangelisten Johannes och 
aposteln Jakob, martyrerna S:t Gereon och S:t Georg, 
bekännarna S:t Martin, S:t Nikolaus samt S:ta Maria 
Magdalena (L2). Gestalterna representerar en senare 
period än dedikationerna till kryptans första altare. 
Enligt evangelierna träffade apostlarna och bröderna 
Johannes och Jakob Jesus vid stranden av Genesarets 
sjö, och han kallade dem till sig (Matt. 3:21; Mark. 
1:19–20). Någon tid därefter bevittnade Johannes 
och Jakob, tillsammans med Petrus, Jesu förvandling 
på ”förklaringsberget”: transfigurationsundret (Matt. 
17:1–9, Mark. 9:2–8; Luk. 9:28–36). Jesus omgavs 
liksom av ett sken och talade med profeterna Moses 
och Elia. Det som uppenbarades för apostlarna i denna 
stund – och som de förbjöds att tala om – var inte 
bara Jesu gudomlighet utan också en skymt av det 
himmelska. Händelsen var höjdpunkten i Jesu liv som 
offentlig predikare och kan ses som en bekräftelse på 
hans dop.578

Enligt Markusevangeliet gav Jesus bröderna Jakob 
och Johannes namnet Boanerges, ”Åskans söner” (Mark. 
3:17). Symboliken är oklar men namnet understryker 
hursomhelst deras samhörighet. Jakob var den första av 
apostlarna som dog martyrdöden. Brodern Johannes 
blev däremot en central förkunnare genom sitt skrift-
ställarskap och enligt traditionen dog han sist av de 
tolv apostlarna och var den enda av dem som enligt 
traditionen avled av naturliga orsaker. Brödernas lev-
nad och död, ”den första och den sista”, inramar på 
så vis hela skaran av lärjungar. 

Domkyrkans och kryptans äldsta altare invigdes år 
1123 och helgades åt Johannes döparen och Alla patri-
arker och profeter (L1), gestalter som hör till tiden före 
Kristi födelse och hans förkunnelse och kan betraktas 
som Kristi förelöpare och förebud. Johannes döparen 
kan i det perspektivet ses som en förbindelse mellan 
det gamla och det nya förbundet. Med tanke på att 
altaret står i domkyrkans nedersta del, kan det ses som 
en bild av att det gamla förbundet är det fundament 
på vilket det nya förbundet vilar. Namnet Johannes 
döparen pekar givetvis på Jesu eget dop, men dopet 
kan därutöver tolkas i en moralisk mening, som en 
uppmaning för enskilda att ta emot dopet och därmed 
vägen till frälsningen.

Altaret invigdes den 30 juni 1123 som det året 
inföll på en lördag. I ”Memoriale fratrum” står det 
att denna dag i kalendern är S:t Paulus åminnelse-
dag (Commemoratio Sancti Pauli). I åtminstone den 
senmedeltida lundensiska kyrkotraditionen firades 
denna dag som en ”duplex”.575 Möjligen kan Paulus 
omvändelse liknas vid ett dop. I brevet till Filipperna 
berättar Paulus att han var en ”församlingens förföl-
jare” (Fil. 3:6, jfr Gal. 1:13.14; Apg. 8:1–3), men på 
vägen till Damaskus omvändes Paulus då han mötte 
den återuppståndne Kristus och blev tillfälligt blind. 

Det kan synas märkligt att inte en mer betydande 
dag valdes för invigningen av kryptans huvudaltare. 
När ärkebiskop Eskil år 1157 invigde ett altare med 
exakt samma dedikation, alltså Johannes döparen och 
Alla patriarker och profeter, i klosterkyrkan i Clair-
vaux, så skedde det på Johannes döparens afton (vigi-
lia) den 23 juni.576 Mot den bakgrunden går det att 
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579. Från 1000-talet betecknas den styrka som Gereon tillhörde 
som en avdelning av den thebanska legionen. Gereons reliker påträf-
fades i St. Gereon Kirche i Köln (Geudens 1911; Schäfke 1984; 
Runde 2003 s. 228).
580. Farmer 2004 s. 214f.
581. Om S:t Martin och S:t Nikolaus, se Farmer 2004 s. 350f, 385f.

582. Trotzig 1973 s. 44ff; 1984; Farmer 2004 s. 357f; Freeman 
2012 s. 182.

(Magdalena) Jesu fötter med en flaska smörjelse och 
torkade dem med sitt hår. Jesus yttrade då att denna 
smörjelse sparats för hans begravningsdag (Joh. 12:1–
7). Maria Magdalena bevittnade Jesu korsfästning och 
begravning, och det var hon som upptäckte den tomma 
graven (Mark. 15:40: Matt. 27:6; Joh. 19:25). Enligt 
Johannes och Markus var hon den första som mötte 
den återuppståndne Jesus (Joh. 20:16; Mark. 16:9). I 
medeltida tradition kallades Maria Magdalena apost-
larnas apostel (apostola apostolorum) och ansågs vara 
syster till Lazarus (från vilken det fanns kontaktreliker 
i kryptans centrala altare).582 

Namnet Maria Magdalena kan ge flera associatio-
ner. I förbindelse med ett altare i ett underjordiskt 
och mörkt rum som domkyrkans krypta kanske tan-
karna först går till den episod i evangelierna när Maria 
Magdalena såg Kristi tomma grav. En annan möjlig 
association är hennes senare, enligt legenden trettio-
åriga, eremittillvaro i en grotta. Ur ett moraliskt per-
spektiv kan Maria Magdalena ha varit en sinnebild 
för synderskan, den fallna kvinnan, som tack vare sin 
tro och kärlek till Jesus fick Guds förlåtelse. Maria 
Magdalena och hennes vittnesmål är en parallell till 
Johannes och Jakob, två andra av altarets dedikationer, 
i den bemärkelsen att inslag i deras berättelser pekade 
framåt mot den gudomlige Jesus död men också hans 
återuppståndelse.

Om Maria Magdalena var altarets centrala dedika-
tionshelgon, framstår de sex andra manliga helgonen 
mera tydligt som tre par, representerande tre hel-
gonkategorier: apostlar, martyrer och biskopar eller 
bekännare. Men ytterligare tolkningsnivåer kan ha 
lästs in. De biografiska likheterna mellan gestalterna 
i de olika paren synes ge en vink om detta. Apostlarna 
Johannes och Jakob var bröder, Gereon och Georg var 
kristna soldater som dog för sin tro och Martin och 
Nikolaus var biskopar, kända för sin barmhärtighet 
eller människokärlek, agapē. De tre helgonparen kan 
ha representerat olika dygder, möjligen de tre teolo-
giska dygderna, tro, hopp och kärlek, som går tillbaka 
på Paulus (1 Kor. 13:13). Inslaget av krigarhelgon kan 
för övrigt också ses i högkyrkans båda sidoaltaren.

Enligt invigningsnotisen fanns det reliker av samt-
liga dedikationshelgon i altaret. I den bemärkelsen 

I dedikationslistan följer sedan martyrerna och 
stridsmännen Gereon och Georg. Den förstnämnde var 
soldat i den thebanska eller ”mauriska” legionen och 
blev martyr i Köln. Efter en drömsyn omkring 1119 
kunde Norbert av Xanten, enligt sin levnadstecknare, 
peka ut platserna där Gereon och den heliga Ursula 
var begravda.579 Georg är också känd som soldat eller 
riddare. Genom att besegra och tämja draken räddade 
han prinsessan och genom att sedan dräpa den vann 
han 15 000 män och kvinnor för dopet. I samband 
med korstågen växte S:t Georgs popularitet.580 

Sedan följer bekännarna och biskoparna S:t Martin 
och S:t Nikolaus, som kanske var mest kända för sin 
oegennyttiga generositet. Martin gav halva sin man-
tel till en tiggare och Nikolaus skänkte pengar till en 
fattig som hemgift för hans tre döttrar så att de inte 
skulle behöva prostituera sig.581 

Med det sista namnet i listan, Maria Magdalena, 
är vi tillbaka i evangeliernas tid. Det ska understry-
kas att ordningsföljden av namnen i dedikationslistan 
i en objektiv mening är neutral, eftersom den föl-
jer en etablerad hierarki bland de heligas skara som 
delvis är baserad på kön. Att Maria Magdalena stod 
sist betydde inte att hon intog en mer undanskymd 
plats i domkyrkans kult eller liturgi. Tvärtom talar tre 
omständigheter för att Maria Magdalena redan när 
altaret invigdes var den subjektivt sett centrala gestal-
ten. För det första invigdes altaret på hennes dag den 
22 juli, som 1126 inföll på en torsdag. För det andra 
skrevs hennes namn först när altarets dedikationsdag 
fördes in i Liber daticus, någon gång under 1100-talets 
sista tredjedel. Och för det tredje benämndes altaret 
senast från slutet av 1200-talet och framåt endast med 
hennes namn (L2). 

I Nya Testamentet figurerar Maria Magdalena eller 
personer som har identifierats med henne i flera tex-
ter. Senare textkritik har påvisat att det sannolikt rör 
sig om olika personer. En viktig episod inträffade när 
Jesus sex dagar före påsk kom till Betania. Det ordna-
des ett gästabud och vid detta tillfälle smorde Maria 
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583. I det medeltida firandet av S:t Blasius fest konsekrerades två 
ljus som hölls korsade över huvudet på personer som sökte bot för 
halssjukdomar. Ikonografiskt framställs Blasius antingen med två 
korsande ljus eller i en grotta omgiven av vilddjur (Farmer 2004 s. 63).
584. The Golden Legend s. 533–535.
585. Honselmann 1962 s. 175ff; Gorys 1997 s. 300f; Farmer 2004 
s. 220, 528; Healy Wasyliw 2008 s. 43f. Sankt Vitus fick under 900- 
och 1000-talet karaktären av tyskt ”rikshelgon” och användes för 
att symboliskt ianspråktaga nya territorier och biskopssäten i öster 
(Samerski 2009 s. 139). Den tyske kronisten Helmold († 1177) 
menade att den polabiska guden Svantevit var en förvrängd version 
av S:t Vitus. Förutom namnlikheten finns knappast något stöd för 
tanken (Moszyński 2005 s. 98).

586. Det är svårförklarligt att altarets invigningsdatum i Liber daticus 
(LDLV s. 268) under 1100-talets sista tredjedel har flyttats till den 
20 oktober. Möjligen kan altaret ha återinvigts av oklar anledning. 
En möjlighet är att sätta flyttningen i samband med att altaret kom 
att bilda en särskild ”Krafts socken” (L3).
587. Om trettondagens relativt stora betydelse som fest, jfr Adam 
1979 s. 124; Schaller 1974 s. 2. Enligt Memoriale fratrum firades 
endast få fester med vigilia (13 stycken) och/eller oktaver (10 stycken). 
Av de i kalendern fasta festerna till Kristi ära, alltså exklusive påsk, 
firades födelsen den 24 dec. med vigilia och trettondagen den 6 jan. 
med vigilia och oktav (NL s. 50, 52.). Följande helgonfester firades 
med oktaver: Stefan 2 jan., Johannes 3 jan., Innocentes (Värnlösa 
eller Menlösa barn) 4 jan., Agneta 28 jan., Petrus & Paulus 6 juli, 
Laurentius 17 aug., Maria 22 aug., Martin 18 nov., Andreas 7 dec. 
Följande helgonfester firades med vigilia: Mattias ap. 24 febr., Johan-
nes döparen 23 juni, Petrus & Paulus 28 juni, Laurentius 9 aug., 
Maria 14 aug., Bartholomeus 23 aug., Matteus 20 sept., Simon & 
Juda 27 okt., Alla helgon 31 okt., Andreas 29 nov., Thomas 20 dec. 
588. Om nischerna i Lunds domkyrkas kryptas norra kapell, jfr 
Brunius 1854 s. 43 och Cinthio 1957 s. 60.

Det södra sidoaltaret i kryptan invigdes inte på en 
festdag som det norra sidoaltaret. Och till skillnad från 
när de två andra altarna i kryptan invigdes var det vin-
ter. 586 Det ska dock noteras att invigningsdagen, den 
11 januari, en lördag, befann sig inom trettondags-
oktaven. Den 6 januari firades trettondagen (epifania) 
till minnet av Jesu dop och uppenbarelse som Guds 
son. Enligt Memoriale fratrum firades denna högtid 
i Lunds domkyrka med vigilia den 5 januari och en 
oktav den 13 samma månad. Av de kyrkliga festerna 
med kristologiskt tema torde trettondagen vid denna 
tid endast ha stått efter påsken i betydelse.587 Valet av 
tidpunkt för invigningen kan ha haft en symbolisk 
innebörd, men kan också ha inneburit att den ägde 
rum under en period då många människor brukade 
samlas i Lund för att fira epifanin.

De arkitektoniska skillnaderna mellan det norra och 
södra kapellet i kryptan ska möjligen ses som uttryck 
för en rangskillnad, som dedikationerna och relikerna 
är ett uttryck för, eller en funktionsskillnad. Det norra 
kapellet är rikare utformat med sina rundbågiga och 
djupa nischer i de norra och södra väggarna, varav den 
södra har huggen ornamentik. Dessa nischer har beskri-
vits i litteraturen än som sittnischer (sedilia) och än som 
altarnischer.588 Det sistnämnda är mindre troligt med 
tanke på nischernas placeringar och riktningar. Huru-
vida det norra och det södra kapellet hade olika funk-
tioner kommer att diskuteras i avsnittet ”Sidoaltarna 
och deras kopplingar till fester, avlat och sakrament”.

skiljer sig altaret från de övriga fem där detta inte är 
ett lika tydligt mönster. 

Kryptans tredje altare i det södra kapellet invigdes 
lördagen den 11 januari 1131 och förärades martyren 
Blasius och bekännaren Ægidius (L3). Historiskt sett 
pekar detta altares dedikationer på en tid som ligger 
efter evangelierna. Blasius var en läkare som upphöjdes 
till biskop i Sebaste i Armenien. Hans förföljare fann 
honom i en grotta och halshögg honom efter att han 
först hade helat en pojke som hotades av kvävning.583 
Ægidius var en munk som med legendkonungen Wam-
bas hjälp byggde ett kloster där han utförde många 
helande mirakler.584 Enligt legenderna hade således både 
Blasius och Ægidius förmågan att bota sjukdom och 
båda sökte sig ut i ödemarken och levde som eremiter i 
grottor. Det väsentliga för valet av dedikationerna kan 
alltså ha varit att dessa helgon hade en speciell förmåga 
att bota sjuka. Genom dem ingrip Gud i denna världen. 
Helgonen kan också ses ur ett mer abstrakt tropologiskt 
eller moraliskt tolkningsperspektiv och påminna om 
att tron kan övervinna det onda och det sjuka. 

Med tanke på de läkande egenskaper som tillskrivits 
Blasius och Ægidius är det kanske ingen tillfällighet 
att en relik av martyren S:t Vitus deponerades i alta-
ret. Han anses ha lidit martyrdöden år 303 och kulten 
av honom var tidigt utbredd i Italien. I legendbild-
ningen är Vitus känd för att ha värnat om barn och 
sjuka. Liksom Blasius och Ægidius räknades han under 
senmedeltiden till de fjorton nödhjälparna. Efter reli-
kernas translation till klostret Corvey 836 fick Vitus 
så småningom en särskild politisk-historisk betydelse 
för de ottonska kejsarna, vid sidan om Laurentius och 
Mauritius.585 I altaret deponerades även reliker av de 
11 000 jungfrurna och reliker från altaret i den äldre 
klosterkyrkan vars identiteter inte var kända. 
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589. I Norden användes fram till mitten av 1200-talet årsangivel-
ser genom ”indiktioner” (en cykel omfattande 15 år). Olika system 
fanns för indiktionernas början. Enligt det grekiska systemet började 
året den 1 september. Systemet användes av påven fram till 1087 
varefter det varierades med det romerska eller pontifikala systemet 
som började den 25 september (Clemens & Graham 2007 s. 224).
590. Domkyrkans dedikationsdag firades, åtminstone fram till 
reformationen, den 1 september vilket också är infört i kalendern 
i Breviarium Lundense (1517). 
591. De äldsta – möjliga – beläggen för att biskopskyrkan i Lund 
hade patrociniet S:t Laurentius återfinns i en bannlysning från påven 
Leo IX:s tid 1048–1054, känd i odaterat referat i Lundaboken (DD 
I:1 nr 493) och i en avskrift 1336 (II:11 nr 334). Erik Cinthio har 
pekat på Laurentiusgestaltens koppling till de karolingiska kejsarna 
och hur den politiska situationen en viss period i dansk historia kan 
ha varit bidragande till valet av patrocinium (1990).

592. Om helgonen Laurentius, Stefan och Vincentius, se Farmer 
2004 s. 311f, 485, 525. 
593. En liknande tolkning har tidigare lagts fram av Rikard Holm-
berg (1970 s. 9). Han föreslog att diakonerna assisterade Maria, en 
av högaltarets dedikationer, i mässans firande.
594. Arnved Nedkvitne har föreslagit att just latinska helgon varit 
viktiga som förebilder för präster i det tidigmedeltida Norge och 
Island (2009 s. 66).

I högaltaret placerades 73 olika slags reliker. Först i 
denna samling kan noteras reliker av Det heliga korset 
och av jungfru Maria, Johannes döparen och de tolv 
apostlarna. Ska man vara noggrann har uppfattningen 
om vilka som räknades till apostlarna varierat något, 
exempelvis har inte alltid Petrus räknats dit. Det viktiga 
i detta sammanhang förefaller ha varit att apostlarna var 
tolv till antalet. De flesta av de övriga helgonrelikerna 
är efter martyrer från de första århundradena, många 
av vilka dog i Rom. Högaltarets reliker var således inte 
bara många utan också signifikanta: de representerar 
de centrala gestalterna och platserna, däribland Jerusa-
lem och inte minst Rom, i den tidiga kristna historien. 

Ur ett anagogiskt tolkningsperspektiv kunde man 
kanske förvänta sig att huvudaltaret även skulle 
dediceras Treenigheten eller Frälsaren, alltså aspekter 
av Gud. Kanske var det viktigt att särskilt framhålla 
dedikationerna till Maria och Laurentius, förbedjare 
och domkyrkans patroner. 

Högkoret hade under äldsta tid två sidoaltaren. Det 
södra dedicerades 1145 till S:t Vincentius och S:t Alban 
(L5) och det norra 1146 till S:t Stefan och S:t Mauritius 
(L6). Huvudpatronen Laurentius fick således sällskap 
av två andra diakoner, Stefan och Vincentius. Stefan 
var kristenhetens första diakon och första martyr († 
ca 35). Vincentius var diakon i Saragossa i Spanien 
och lär där ha blivit martyr († ca 304). Traditionen 
gör gällande att Vincentius och Laurentius, båda från 
Iberiska halvön, var fränder och togs till Rom för att 
tjänstgöra under påven Sixtus.592 Triaden Laurentius, 
Stefan och Vincentius kan möjligen tillskrivas ytter-
ligare betydelser: Diakonens ursprungliga roll var att 
assistera prästen i mässan; altardedikationerna kan i en 
allegorisk mening ha gett diakonerna Laurentius, Vin-
centius och Stefan en liknande assisterande betydelse 
för prästerna som firade mässan vid dessa altaren.593 
Dessa diakonhelgon rymmer moraliska perspektiv 
och har funktioner som kunde tjäna som föredömen 
för domkyrkans präster.594

Lördagen den 1 september 1145 invigdes högaltaret 
och det södra altaret i högkyrkan (L4, L5). På samma 
datum året efter, som inföll på en söndag, invigdes det 
norra altaret i högkyrkan. Två anledningar till valet av 
datum för invigningen framstår som möjliga. För det 
första sammanföll den 1 september med början på en 
ny indiktion, alltså årscykel.589 Valet av detta datum 
kan symboliskt ha understrukit att domkyrkan med 
sin invigning är början på en ”ny tid”. För det andra 
var 1 september S:t Ægidius dag, ett av de två helgon 
som kryptans södra altare var dedicerat till, och på så 
sätt knöts kryptan och två av dess altaren till högkyrkan 
och dess altaren. Den gemensamma invigningsdagen 
för de tre altarna i högkoret kan betyda att de i högre 
grad än altarna i kryptan betraktades som en enhet. Det 
kan också ha haft en praktisk betydelse: vid kyrkans 
årliga dedikationsdag kunde samtidigt invigningen av 
de tre altarna särskilt uppmärksammas.590 

Högaltaret dedicerades S:ta Maria och S:t Lauren-
tius. Dedikationen till Maria kan ses i perspektiv av 
att hon var Jesu moder och som sådan var den första 
förbedjaren. Därmed kan en moralisk-tropologisk 
mening vara inskriven i dedikationen. Men Maria kan 
också betraktas ur ett anagogiskt eller framåtblickande 
perspektiv. En spridd uppfattning var att Maria redan 
var upptagen i himlen tillsammans med Kristus och 
änglarna. Vid sidan av Maria dedicerades högaltaret 
S:t Laurentius, diakon eller ärkediakon under påven 
Calixtus som led martyrdöden i Rom den 10 augusti 
258. Valet av dedikation bör givetvis ses i ett histo-
riskt perspektiv. Redan i mitten av 1000-talet kan en 
kyrka dedicerad S:t Laurentius ha funnits i domkyr-
koområdet.591
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595. Från 900-talet var S:t Mauritius helgonpatron för de tysk-ro-
merska kejsarna (Warner 2007 s. 12f; Samerski 2009 s. 139ff). Enligt 
ett förslag av Erik Cinthio ska kulten ha överförts till Lund via kung 
Sven Estridsen som stod i ett beroendeförhållande till den tyske 
kejsaren (1990, 1992). Cinthios teori och den politiska betydelsen 
i valet av helgonpatrocinier såsom Laurentius och Mauritius har ifrå-
gasatts av Anna Minara Ciardi (2012) som istället pekar på ett mer 
allmänt kyrkligt kulturellt inflytande från det tysk-romerska riket.
596. Axel-Nilsson 1989 s. 131. Albanus från Verulamium (Herfords-
hire) betraktas som Englands första martyr under kejsar Diocletia-
nus tid. Under den danska invasionen transporterades kvarlevorna 
till klostret Ely. En högtidlig translation ägde rum 1129 (Thurston 
1907; Holweck 1924 s. 38; Farmer 2004 s. 11f ). Enligt Ælnoth 
fördes reliker av S:t Alban och S:t Oswald till Odense och S:t Albans 
kyrka av kung Knut den helige. Sankt Albans reliker fanns fortfa-
rande 1183 i kyrkan. Senare omtalas också att hans reliker fanns i 
domkyrkan i Odense (Jørgensen 1909 s. 17ff).
597. En teoretisk möjlighet finns att helgonet ska identifieras med 
Alban, präst och biskop som blev martyr i Mainz (ca 406). Båda 
omtalas tätt efter varandra i lundamartyrologiet, den 21 respektive 
22 juni (LDLV s. 159). Enligt danska breviarier firades den eng-
elska Albanus på den tyska Albanus dag, den 21 juni (Jørgensen 
1909 s. 18).

598. Denna skillnad har av Otto Rydbeck förklarats med att 
nischerna i det norra kapellet medfört att tunnare murar måste 
uppföras i ovanliggande parti i högkyrkan (Rydbeck 1923 s. 122). 
En förklaring som inte verkar övertygande.
599. Rydbeck 1923 s. 122, 247.
600. Rydbeck 1923 s. 125; Rydén 1995 s. 37; 1998 s. 112f.

norra och det södra kapellet som kan understryka en 
skillnad i rang. För det första är det norra kapellet 
ungefär en meter bredare än det södra.598 Den norra 
kapellbaldakinen är påtagligt högre än den södra och 
i mittfältet är den försedd med tre stora skulpturer: 
en sexvingad serafängel flankerad av två lejon. I den 
södra baldakinen saknas liknande skulpturer. Båda 
baldakinerna är i övrigt försedda med raffinerad dekor. 
Baldakinernas motiv och stil har diskuterats ingående 
i litteraturen. Det har särskilt påpekats att den norra 
baldakinen är för liten för den breda bågöppningen 
in till kapellet, vilket tyder på att baldakinen har varit 
placerad någon annanstans i kyrkan. I så fall bör den 
ha flyttats före utgången av den romanska stilperi-
oden, med tanke på nu försvunna muralmålningar 
i fältet ovanför ingången till kapellet.599 Frågan om 
baldakinens ursprungliga placering är komplicerad 
och måste diskuteras i relation till andra skulpturele-
ment. Det har exempelvis föreslagits att änglafigurer, 
i den norra baldakinen och på andra platser i norra 
delen av högkoret, ingick i en praktfull inramning av 
ett altare.600 Det viktiga i sammanhanget är att det 
norra kapellets storlek och utformningen av dess bal-
dakin rimmar väl med att det norra kapellet relativt 
sett rankats högre än det södra.

Domkyrkans äldsta sex altaren kan tolkas längs en 
kronologisk och allegorisk axel som utgörs av fräls-
ningshistorien. Den tar avstamp vid Johannes döparens 
och Alla patriarkers och profeters altare som represente-
rar det gamla förbundet och förebådar Jesus. Johannes 
påminner både om Jesus dop och om det kristna dopet 
som en förutsättning för varje själs frälsning. Det norra 
altaret i kryptan påminner genom dedikationen till 
evangelisten Johannes och aposteln Jakob om transfi-
gurationsundret (Kristi förklaring) och dedikationen 
till Maria Magdalena påminner om återuppståndelsen. 
Martyrerna Gereon och Georg och bekännarna Nik-
olaus och Martin samt det södra altarets dedikationer 
till martyren Blasius och bekännaren Ægidius kan 
representera dygder. Den korta vandringen uppåt 

Vid S:t Stefans och S:t Vincentius sida fanns S:t 
Mauritius och S:t Alban. Tidigare forskare har sett 
kulten av Mauritius, liksom Laurentius, i Lundado-
men ur ett politiskt-historiskt perspektiv och dragit 
paralleller till de ottonska kejsarnas speciella omhul-
dande av dessa helgon.595 En redan etablerad kult av 
S:t Mauritius i Lund lär ha bidragit till att hans namn 
återfanns i en av domkyrkans altardedikationer. Hel-
gonet och martyren Albani har tolkats som soldaten 
Alban(us), som lär ha varit en av Englands första 
martyrer († ca 304).596 Med tanke på att hans reliker 
fördes till Odense av Knut den helige ligger det nära 
till hands att göra denna tolkning. Det kan dock inte 
helt uteslutas att Albanus har förväxlats med andra 
helgon med liknande namn.597 I detta sammanhang 
är likheterna mellan S:t Mauritius och S:t Alban av 
intresse eftersom de pekar på att en viss symbolik 
eftersträvats. Mauritius var ledare för den thebanska 
legionen, vilken också var representerad i kryptan 
genom S:t Gereon. Mauritius och Alban var alltså 
kristna soldater och martyrer och kan som sådana ha 
betraktats som moraliska och handlande föredömen, 
kyrkans och kristenhetens väktare. I detta samman-
hang kan de ha getts en mer specifikt vakande roll 
över altarets sakrament. 

Liksom i kryptan och mellan dess kapell finns det 
i högkyrkan vissa arkitektoniska skillnader mellan det 
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601. Erik Cinthio bedömde att domkyrkan omkring 1160 var ”om 
inte helt färdig så dock avslutad i ett representativt skick” (Cinthio 
1957 s. 206). Otto Rydbeck ansåg att tornpartiet först blev färdigt 
under ärkebiskop Absalons tid som ärkebiskop (1177–1201) (Ryd-
beck 1942 s. 313).
602. Brunius 1836 s. 105.
603. von Achen 1995. Som exempel kan nämnas att Olofsdikten 
Geisli från 1152 omtalar ett stort krucifix placerat mitt i Nidaros-
domen (ibid.).
604. Axel-Nilsson 1989 s. 81. Jfr Nyborg 2001 s. 26.

605. Det äldsta altaret som är noterat i Liber daticus, förutom de 
sex äldre kända, är S:t Thomas av Canterburys altare (L14) som 
måste ha tillkommit någon gång efter hans kanonisering 1173. 
Enligt senare källor var det emellertid beläget vid den södra trappan.
606. Möjligen kan det ha gått till på liknande sätt vid invigningen 
av domkyrkan i Halberstadt 992. I två listor med tio invigda altaren 
omtalas i nio fall namnet på konsekrerande biskop men när det 
gäller heligkorsaltaret finns ingen uppgift (Benz 1975 s. 43). Det 
kan naturligtvis inte uteslutas att i en period under andra hälften 
av 1100-talet, särskilt mellan att Necrologium Lundense har slutat 
att ajourföras och Liber daticus tagits i bruk, har uppgifter om altar-
invigningar inte införts, men det finns i övrigt inget som pekar i 
den riktningen.
607. Seesselberg rekonstruerade andra våningens äldsta valv och 
valvindelning på ett liknande sätt som förhallens (Seesselberg 1897 
s. 125f; jfr Cinthio 1957 s. 94).
608. Kung Kristoffer I riktar 1255 en anklagelse mot ärkebiskop 
Jakob Erlandsson att denne företagit sig något, okänt vad, i för-
hållande till fundamentet till tornet i Lund, ”de fundamento turris 
Lundis”. Notisen har tolkats som att ha med domkyrkan att göra 
(Brunius 1836 s. 133, Rydbeck 1942 s. 130). Det kan dock mana 
till eftertanke att endast ett torn, ”turris”, omnämns och inte två, 
”turres”. Anklagelsen framförs i sammanhang med Flyinge och 
Lödde ”kar”. Om tornet hörde till domkyrkan skulle man förvänta 
att punkten togs upp längre fram i anklagelseakten, när Kristoffer 
påtalar att ärkebiskopen avlägsnat kungens och drottningens stolar 
i samband med en utvidgning av koret (Acta processus litium s. 30f ). 
Möjligen har kung Kristoffer avsett något annat torn i Lund, vid 
Lundagård eller i stadens vall? Det kan noteras att i ett brev 1498 
omtalas de vid domkyrkan och Lundagård närbelägna ”gamlæ 
skwlen och gardhen met thet toorn ther wptiill” (LÄU V nr 424). 
609. Uppgifter om stenhuggaremärken, vilka är så vanliga på de 
partier av kyrkan som byggts om eller restaurerats i mitten av 1200-
talet (Cinthio 1957 s. 82–93), saknas vad beträffar tornet. 

altare i långhuset invigdes under 1100-talet.605 En 
möjlig förklaring till att ett sådant hypotetiskt altare 
inte omnämns i de skriftliga källorna är att det inte 
var invigt utan att det räknades som ett kvasifixerat 
altare på vilket ett portabelt altare placerades när 
man firade mässa.606

I den ursprungliga planen för domkyrkans 
utformning kan det även ha ingått ett altare på 
andra våningen i västpartiet mellan de två tornen. 
Utformningen av den andra våningen mellan tornen 
är oklar.607 Efter branden 1234 byggdes våningen 
om, men det är inte närmare känt när det arbetet 
utfördes.608 Det saknas, såvitt bekant, klara belägg 
för att det utförts i samband med den inre utvidg-
ningen av koret omkring 1250.609 Västpartiet revs 
helt under 1870-talet och frågan tycks omöjlig att 
utreda närmare. I sammanhanget är det dock viktigt 
att framhålla denna möjlighet.

från kryptans mörker till högkorets höjd och ljus kan 
ses som en anagogisk gestaltning av episoder ur Jesu 
liv: hans födelse, hans återuppståndelse (i en grotta) 
och hans himmelsfärd. Ur ett moraliskt-tropologiskt 
perspektiv kan vandringen liknas vid varje kristens 
strävan efter ljus och förening med Gud. 

Högkyrkans altaren bildar en mer sammanhållen 
triad, invigda på samma datum och representerande 
varsin diakon, från norr till söder Stefan, Laurentius 
och Vincentius. Högaltarets Mariadedikation kan 
ses som en representant för och en länk till Kristus i 
himmelriket. Diakonhelgonens framskjutna roll kan 
kanske förklaras av att de betraktades som föredö-
men för Lundadomens egna tjänare, liksom krigar-
helgonen kan ha varit föredömen för dess världsliga 
beskyddare.

Tre av altarna som invigdes under perioden 1123–
1145 kopplades till personer och händelser med 
direkt anknytning till Jesu liv (L1, L2, L4). Ändå sak-
nas direkta referenser till Jesu död på korset – såvida 
inte högaltarets Mariadedikation är en sådan, hon 
var ju närvarande vid korsfästelsen. Vissa omständig-
heter kan tyda på att ett sjunde altare eller någon 
annan ”plats” som erinrat om denna händelse kan ha 
tillkommit tidigt i långhuset, som har bedömts ha 
stått färdigt omkring 1160.601 På kyrkans centralaxel 
i den äldsta kormuren mot långhuset finns en nisch, 
som ännu idag är bevarad under den nuvarande 
trappan och kan indikera platsen för ett altare.602 
Det är också en plats där det i många andra kyrkor, 
åtminstone sedan 900-talet, stod ett stort träkrucifix 
och inte sällan över ett altare.603 Enligt en inventa-
rieförteckning från slutet av 1400-talet hängde det 
ett stort kors över lektoriemuren i Lunds domkyrka, 
sannolikt romanskt eller tidiggotiskt att döma av 
beskrivningen.604 Varken i Necrologium Lundense eller 
i Liber daticus finns emellertid någon notis om att ett 
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610. Se s. 271.
611. Friedrich Seesselberg ansåg att andra våningen varit inrättad 
på likartat sätt som i S:ta Maria kyrka i Vä, alltså med ett altare. 
Troligen har han också grundat denna tolkning på egna observa-
tioner av liknande våningar i kontinentala kyrkor, vilka han säkert 
varit mer förtrogen med (Seesselberg 1897 s. 127).

612. Att tolv trappsteg fanns i både trapporna ned till kryptan och 
upp till högkoret noterades redan under 1700-talets andra hälft 
(anonym anteckning, 1700-talets andra hälft, Scanica 2, LUB). 
På en ritning av domkyrkan från 1833 av Axel Nyström (Dom-
kyrkans arkiv) kan man notera tolv steg i trappan upp mot norra 
transeptet (tio samlade i väster och ytterligare två något mot öster), 
medan man kan räkna tio steg upp i trappan till södra transeptet 
(men där verkar det som om att de östra stegen inte har ritats). I 
vardera trappa ned till kryptan visas tio steg medan ytterligare två 
(ej inritade) bör ha funnits något längre mot öster, precis innanför 
ingången till kryptan.

laddade med stor betydelse och andra med liten eller 
ingen alls. Kryptan var betydelseladdad i det att den 
manifesterade Lunds domkyrka som ett monument, 
med anspråk på en framskjuten plats i förhållande 
till andra kyrkor, och som en spegling av den kristna 
världsbilden. Men den gjorde knappast katedralen i 
Lund unik. Snarare kan kombinationen av altaren 
och namn och reliker ha antytt domkyrkans liturgiska 
profil och kanske särskilda sätt att utnyttja dynamiken 
i rörelsen mellan nere i kryptan och uppe i högkoret. 

De möjligheter som antytts att tolka altarna och 
deras platser och namn finns även när det gäller arki-
tektoniska element. Kryptan har tidigare nämnts. Men 
även mer oansenliga delar kan vara en källa till associ-
ationer och tolkningar. Till exempel hade alla trappor 
som gick från högkoret via långhuset till kryptan tolv 
steg.612 Det kan naturligtvis ha varit en slump, men 
det ligger nära till hands att se en mening i det, kan-
ske en anspelning på de tolv apostlarna. Och kan det 
i sin tur ses som en vink om att vägen mellan kryptan 
och högkoret tillskrevs en speciell betydelse? 

Konstruktionen av ”privata” 
altaren ca 1200–1536 
Senast omkring 1270 låg privata eller kooperativa ini-
tiativ allt oftare bakom uppförandet av nya altaren. 
De särskilda önskemål som var knutna till sådana 
altarstiftelser och den nästan aldrig sinande raden av 
nya altaren var knappast gynnsamma för planering 
eller koherens. I vilken mån det fanns en ambition 
om att skapa ordning eller ett program för en mer 
avancerad symbolik med dessa nya altaren är oklart. 
Men det förefaller inte otroligt att nya altarstiftelser 
anpassades efter, eller i varje fall inte avsevärt inver-
kade på, kyrkans rådande altarstruktur. Det är likaså 
tänkbart att nya altaren och gudstjänster påverkades 

Det finns ett par indicier – om än mycket svaga 
och spekulativa – på att tornet ingick i mässliturgin. 
Kontinentala exempel från 700-talet och närmast föl-
jande århundraden visar att S:t Mikael var ett mycket 
vanligt patrocinium för kapell och altaren i tornvå-
ningar.610 Inga av de sex kända altardedikationerna 
1123–1146 innehöll dedikationer till Mikael eller 
andra änglar. Det skulle – hypotetiskt – kunna betyda 
att ett planerat altare i västpartiet var tänkt att få en 
ängladedikation. Det är i det sammanhanget intres-
sant att domprosten Andreas Torkilsen 1291 skänkte 
medel till stiftandet av ett altare intill tornet i den 
södra delen av kyrkan. Genom senare källor är det 
känt att altaret var dedicerat S:t Mikael (L11).611 Det 
finns inget i brevet som direkt talar för att herr Andreas 
altarstiftelse knöts till ett äldre altare. Men därav kan 
knappast dras några slutsatser e silentio. Flera av altarna 
som invigdes 1145 eller tidigare knöts under slutet av 
1200-talet till nya altarstiftelser (L2:1274, L5:1283, 
L1:1288, L6:1297, L3:1325). Endast i ett par fall 
(L2, L3) framgår det att det var stiftelserna som var 
nya och inte själva altarna. En annan omständighet 
som bör vägas in är att det vid denna tid och senare 
av allt att döma fortfarande fanns plats för nya alta-
ren längre österut i kyrkan. Att Mikaelsaltaret (L11) 
placerades i väster kan ha haft att göra med att ett 
hypotetiskt äldre Mikaelsaltare i tornet bildade den 
västra noden i en processionliturgi, som kunde beva-
ras utan större förändringar om man flyttade altaret 
ned till kyrkans bottenplan.

Naturligtvis är den utbyggda tolkning som föresla-
gits, där de sex altarna med hänsyn till namn, plats i 
rummet och ljus–mörker, och som följd av en långt-
gående planering och ett större program, en spekula-
tion. Även om fördelningen av dedikationer och reliker 
starkt talar för att domkyrkan och dess äldsta altaren 
medvetet planerades såsom en mental konstruktion 
förblir det mycket osäkert och mångtydigt vad olika 
element egentligen representerade. Det går inte heller 
att bortse från att vissa ting och omständigheter var 
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613. Callahan 1983 s. 24–27.
614. Flera altaren beskrivs i relation till trapporna ner till kryp-
tan eller upp mot högkoret. Till kryptan och högkoret ledde två 
trappor från skeppets norra och södra sida, liksom idag. Men till 
högkoret fanns dessutom en tredje central trappa vilken tillkom 
vid ombyggnaden av lektoriemuren i mitten av 1200-talet. Niels 
Nielsen Mandrup stiftade 1346 ett altare tillägnat Maria i södra 
delen av kyrkan framför en bild av Maria. Samma altare betecknas 
år 1456 och 1570 såsom beläget nära, ”prope”, eller vid, ”circa”, 
södra trappan till kryptan (L44). Folkvin, prost i Lund, stiftade 
1412 ett altare tillägnat Helga lekamen i trappan till högkoret 
i den norra delen av kyrkan (L37). S:t Thomas av Canterburys 
altare som redan tillkommit i slutet av 1100-talet har enligt källor 
1352 och 1447 legat nedanför koret nära trappan ”juxta gradus” 
(L14). Vilken trappa som avses är oklart. Vid någon av trapporna  
fanns också ett altare tillägnat S:ta Anna, vilket omnämns först 
1570 (L71).
615. Sankta Maria Magdalenas altare omtalas år 1400 såsom varande 
beläget vid den norra dörren i den nedre delen (?) av kyrkan, ”prope 
apuilonare [sic] ostium inferius” (L59). Antagligen avses norra sido-
skeppets östra portal.
616. Sankt Mikaels altare, stiftat 1291, låg i södra sidoskeppet nära 
tornet (L11)

Karl Eriksen omkring 1330 ett altare dedicerat S:ta 
Margareta (L18) och ärkebiskop Peder Jensen 1342 
ett altare dedicerat S:t Thomas av Canterbury och S:ta 
Anna (L21). Det förra altaret var troligen inrymt i ett 
kapell av tegel i den södra korsarmen och revs 1833. 
Det senare altaret var förmodligen placerat i en vrå 
eller ett kapell strax ovanför trapporna och intill väg-
gen som bildade det inre korrummet med korstolarna.

Altarna närmast korstolarna tillkom således i början 
av 1340-talet (L20–21). Det förefaller sannolikt att det 
finns en koppling mellan stiftandet av dessa och kanske 
även de andra altarna och en större inre omstöpning av 
högkoret, som innebar att korstolarna och de murade 
väggar som omgav dem i norr, söder och väster till-
kom. Dendrokronologiska analyser av virket i några av 
korstolssätena och vissa andra detaljer pekar på att de 
började tillverkas i mitten av 1350-talet, alltså 10–15 
år senare än altarna.613 Ett sådant omfattande projekt 
kan emellertid ha utförts i etapper under längre tid.

Speciellt svårt är det att bedöma altarnas placering 
i domkyrkans mittskepp och i sidoskeppen. De med-
eltida källorna är mestadels vaga vad gäller altarnas 
placering, ofta anges endast en riktning i långhuset: 
norr, söder eller mitten. Ibland anges placeringen i 
förhållande till kyrkans fasta murar, exempelvis trap-
pan614, en dörr615 eller tornet,616 andra gånger i för-

av eller anpassades efter önskemål hos domkapitlet 
och ärkebiskopen. Ett antagande om att de privata 
initiativen på ett eller annat sätt förankrats i dom-
kyrkans liturgiska tradition och profil betyder att det 
blir viktigt att undersöka de yngre altarnas fördelning 
i tid och rum, för att se om det går att skönja några 
mönster eller tendenser. 

För att man ska kunna undersöka och få begrepp 
om vilka faktorer som styrde altarnas placering från 
1200-talet och framåt måste de vara möjliga att unge-
färligen placera i rummet (figur 24, 25). De skriftliga 
omnämnandena av altarna är emellertid sällan av det 
slaget att altarna kan fixeras i rummet med någon 
större precision. Genom att dela in kyrkan i några 
större zoner kan man emellertid använda uppgifterna 
om altarnas placering mer analytiskt. Källorna anger 
ofta om altaret är placerat i högkoret, i något av det 
två kapellen eller, vad gäller domkyrkans skepp, i mitt-
skeppet eller sidoskeppen, östra eller västra delen. En 
sådan analys visar att nya altaren tillkom i långhuset 
från slutet av 1200-talet och fram till omkring 1500. 
I högkyrkan uppfördes alla eller de flesta nya altaren 
inom en begränsad tidsperiod från omkring 1310 till 
1350. Även altarna i S:t Dionysios och Vårfru kapell 
verkar ha tillkommit under en relativt begränsad tids-
period. Säkra uppgifter om grundandet av nya altaren 
i högkyrkan efter år 1146 finns först från 1300-talet. 
Kort tid före mitten av 1300-talet stiftades fyra alta-
ren i högkyrkan. 

I den norra delen av högkoret grundlade ärkebiskop 
Esger Juel (1310–25) S:ta Marthas altare och kapell, 
som första gången nämns i ett brev 1333 (L19). År 
1340 stiftades ett altare dedicerat aposteln Jakob och 
S:ta Katarina (L20) genom Jakob Jensen till Markie, 
bror till ärkebiskop Peder. Detta altare var fram till 
1833 inrymt i ett litet rum strax ovanför den norra 
kortrappan intill korstolarna. Någon gång före 1463 
placerades sannolikt ytterligare ett altare, ”det mindre”, 
i kapellet (L29). År 1346 eller kort dessförinnan stif-
tade diakonen och kaniken Magnus Nielsen ett altare 
till S:t Johannes döparens ära (L24). År 1350 nämns 
köpmännens altare i den norra delen av koret, vilket 
kan identifieras med det i senare källor omnämnda 
S:t Nikolaus altare i norra delen av koret (L28). Det 
är inte känt när det stiftades, men sannolikt under 
1300-talets första hälft. 

I den södra delen av högkoret stiftade ärkebiskop 
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617. Två altaren beskrivs såsom belägna intill dopfunten, närmare 
bestämt S:t Knut hertigs altare år 1543 (L60) och ett Mariaaltare 
stiftat omkring 1313 (L13). En första svårighet är emellertid att 
närmare lokalisera funtens placering. Tidigare forskning har anta-
git att den varit placerad i norra sidoskeppet och med en dragning 
mot väster (Wrangel 1923b s. 14f ). En källa från 1377 kan tala för 
riktigheten i en sådan placering. Det talas där om en grav placerad 
i norr mellan dopfunten och Laurentiusaltaret, ”sepultus est inter 
fontem et altare sancti Laurencii ad aquilonem” (LDLV s. 129). 
Detta Laurentiusaltare torde motsvaras antingen av Mariaaltaret vid 
funten, vilket i den äldsta källan från 1313 omtalas såsom dedicerat 
både Maria och Laurentius (L13), eller möjligen Laurentiusaltaret 
mitt på golvet (L57).
618. I domkapitlets jordebok 1570 beskrivs två altaren dedicerade S:t 
Trinitatis (L30) och S:ta Maria (L12) såsom belägna vid uret, ”circa 
horologium”. Det senare altaret omtalas redan 1476 som beläget 
vid uret. År 1498 beskrivs också hur det planerade S:t Kristoffers 
altare skulle placeras i närheten av uret, vilket verkar att ha blivit 
realiserat några år senare. Uret, från 1420-talet, har haft sin äldsta 
kända placering på tornmuren i södra sidoskeppet.
619. Under orgeln var minst två altaren placerade. Kaniken Ascer 
stiftade 1317 ett altare som var placerat under orgeln och tillägnat 
S:t Mikael och S:t Laurentius, senare kallat S:ta Anna ”sub orga-
nis” (L15) och år 1500 stiftade väpnaren Niels Olsen (Baad) ett 
altare till jungfru Marias ära under det ”store orgeverk” eller som 
det 1508 heter ”sub maioribus organis” (L47). Det är oklart om 
omtalandet av den ”stora” orgeln betyder att det också funnits en 
mindre orgel. Carl Georg Brunius ansåg att orgeln funnits på den 
läktare som fram till 1832 fanns i domkyrkans norra sidoskepp 
invid tornet (Brunius 1836 s. 159f ).
620. Jfr Arhnung 1937 s. 175 om samma formuleringar angående 
Roskilde domkyrka. Föreställningar kring ”mitten” (medio) tycks 
generellt sett ha spelat stor roll i kyrkornas utformning och litur-
gin. I de flesta fall torde ”medio” avse en position längs med kyr-
kans eller ibland andra specifika rums mittaxel, exempelvis i torn 
(Oswald 1969; Suckale 2000 s. 18).

621. I källor från exempelvis 1410 och 1418 omtalas en bild av 
jungfru Maria mitt på golvet. I ett brev från 1389 omtalas en bild 
av en ”sittande” jungfru Maria mitt på golvet i kyrkan (DD IV:4 nr 
1). Det kan givetvis inte uteslutas att det i mittskeppets längdaxel 
funnits flera bilder av Maria, men jag finner det mest troligt att det 
rör sig om en speciell bild som ska ses i sammanhang med något 
av dessa altaren tillägnade Maria. Om detta antagande är riktigt 
betyder det att den Mariabilden inte är identisk med den bild som 
fanns framför Laurentiusaltaret år 1334.

uppfördes ytterligare ett altare ”in medio pavimenti”, 
tillägnat Maria. Enligt källorna ska det ha grundlagts 
och doterats av kung Valdemar Atterdag (L57). Vid 
tiden för detta Marialtares uppförande, tidigast 1368 
eller senast omkring 1400, tillkom ännu ett altare 
mitt på golvet vilket tillägnades jungfru Maria, S:t 
Laurentius och Knut konung, senare bara kallat Knut 
konungs altare (L33). 

Källorna talar om ytterligare ett altare mitt på golvet 
helgat åt jungfru Maria, grundat och doterat 1407 av 
frälsemannen Abraham Brodersen. År 1434 beslutade 
ärkebiskopen att det skulle flyttas till S:t Thomas kapell 
i koret, eftersom det stod i vägen för processioner. 
Vid tiden för reformationen återfanns det så kallade 
”Abrahams altare” i S:t Dionysios kapell (L35–36).

De rumsliga förhållandena mellan dessa fyra, senare 
tre, altaren ”mitt på golvet” är oklara. En samman-
ställning av de olika uppgifterna, inklusive dem som 
handlar om gravläggningar av vissa betydande per-
soner som donerat medel till altarna, tyder på att 
jungru Maria (L57) och Knut konungs (L33) altare 
varit placerade nära långhusets centralpunkt och  
S:t Laurentius (L7) altare längre västerut i mitt-
skeppet.

För flertalet sidoaltaren saknas specifika uppgifter 
om placeringarna. En betydande del av de altaren 
som tillkom från 1200-talets slut placerades förmod-
ligen invid domkyrkans väggar eller framför och invid 
pelare. I en källa från 1498 står det att S:t Johannes 
evangelistens altare var placerat vid ”then norre side 
vpp till mwren mellan sancte Anne och sancte Marie 
Magdalene altaria” (L16). Ett altare var 1487 placerat 
vid den södra kyrkoväggen (LO1). Även i högkoret 
stod altaren invid väggar, såsom S:ta Margaretas altare 
vilket omkring 1330 låg vid väggen i den södra delen, 
”ad parietem australem” (L18), och S:t Thomas av Can-
terburys altare, ”in coro auxtrali ad parietem” (L21). 
Ett altare uppkallat efter Trefaldigheten uppgavs på 

hållande till något inventarium, exempelvis ett annat 
altare, en bild, dopfunten617, uret618 eller orgeln.619 
Men även dessa punkter kan vara svåra att fixera till 
en bestämd plats i kyrkan. 

Endast fyra altaren beskrivs i källorna som belägna 
”mitt på golvet” (in medio pavimenti). Allt talar för att 
detta uttryck, i varje fall när det gällde Lunds dom-
kyrka, beskrev en placering i mittskeppet. Sannolikt 
avser medio i detta sammanhang närmare bestämt en 
placering i eller i närheten av kyrkans mittaxel. Dessa 
fyra altaren var alltså solitära.620 

Sankt Laurentius altare sägs i flera källor från bör-
jan av 1300-talet och fram till 1500-talet ha stått ”in 
medio pavimenti”. Ärkebiskop Karl Eriksen skänkte, 
enligt sitt testamente 1334, en baldakin till altaret 
framför bilden, ”ante ymaginem” (L7). Vad det var 
för en bild är emellertid oklart.621 I slutet av 1300-talet 
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622. Corylander 1884 s. 59.

det fanns kvar tre altaren i Mariakapellet och att det 
borde ha funnits åtminstone sex altaren.622 

Denna genomgång av domkyrkans sidoaltaren visar 
att de redan i mitten av 1300-talet tog hela högkoret 
och långhuset i anspråk. Efter omkring 1350 uppfördes 
inga eller möjligen något enstaka altare i högkoret. En 
möjlig anledning är platsbrist, men även andra skäl 
kan ligga bakom, såsom att de allt fler gudstjänsterna 
i långhuset och de stora kapellen vid domkyrkans 
södra sida ledde till ett allmänt ökat intresse för dessa 
rum. Vad beträffar långhuset kan det noteras att det 
vid tiden för reformationen inte fanns någon tydlig 
skillnad i antalet altaren på den norra och den södra 
sidan: åtta altaren kan säkert föras till den norra och 
elva till den södra sidan. Däremot verkar det ha fun-
nits relativt få altaren i mittskeppet: fyra, senare tre, 
omtalas som placerade ”in medio pavimenti”. Dessa 
altarens centrala placering kan tolkas som att de hade 
en högre status, till vilket speciella gudstjänster eller 
funktioner kan ha varit kopplade. 

Två av dessa altaren var tillägnade domkyrkans 
patrocinier jungfru Maria och S:t Laurentius, varav 
det förra hade grundlagts av kung Valdemar Atter-
dag. Ett tredje altare var tillägnat Knut den helige, 
domkyrkans särskilda gynnare. När ärkebiskop Peder 
Lykke år 1434 beslutade att ett altare som stod mitt 
på golvet (L35) – stiftat av den avrättade Abraham 
Brodersen – kunde flyttas med förevändningen att det 
hindrade processioner, kan det naturligtvis tolkas som 
att även mittskeppet var fyllt med altaren, men inga 
andra belägg talar för det. Ärkebiskopens åtgärd kan 
tolkas som ett led i en strävan efter att bevara mitt-
skeppets och den centrala axelns exklusivitet. Herr 
Abrahams avrättning och presumtivt dåliga eftermäle 
kan ha spelat in, samt att det redan innan Abrahams 
altare stiftades fanns ett altare mitt på golvet som var 
dedicerat den heliga jungfrun (L57). 

Altarna och ritualerna
 Altarna som fokuspunkter

Sidoaltarna skapade ett multifokalt kyrkorum med 
altarna som noder för en lång rad handlingar. Vissa 
handlingar, såsom mässfirandet, kännetecknades av 

1490-talet har varit beläget ”fore then tredie pelere 
fraa segerwærcket liighe synnen fraa sanctj laurentis 
altere”, vilket nog bör tolkas som att det var placerat 
intill en pelare i kyrkans södra del (L54). Sankt Chris-
toffers altare skulle 1498 uppföras på den södra sidan 
vid uret mot biskop Tues kapell. År 1505 hette det om 
samma altare, vilket ännu inte uppförts, att det skulle 
placeras i söder intill de 11 000 jungfrurnas altare vid 
”kolonnen”, ”apud columpnam altaris vndecim mil-
lium virginum ad austrum” (L42). Placeringen av två 
altaren intill samma pelare kan tyda på att det nu var 
brist på lämpliga utrymmen.

På 1320-talet lät ärkebiskop Karl Eriksen uppföra 
ett kapell vid långhusets södra sida intill koret helgat 
S:t Mattias aposteln och S:t Dionysios, senare bara 
kallat S:t Dionysios kapell. Han valde att begravas där 
och skänkte åtskilliga gårdar till S:t Dionysios altare 
(L35). Kapellet revs först 1811. Uppgifter om ytter-
ligare altaren i kapellet är få och sena. Karl skänkte 
även medel till det altare till S:ta Margareta som stif-
tades under hans tid, men det placerades i högkoret. 
Endast två andra altaren kan med visshet placeras i 
kapellet: efter 1434 flyttades Abrahams altare dit från 
långhusets mitt (L35–36) och år 1481 stiftade ätten 
Hollunger ett altare till de 10 000 riddarna (L41) i 
kapellet, norr om S:t Dionysios altare. 

Ärkebiskop Peder Lykke uppförde hundra år senare, 
på 1420-talet, ännu ett kapell vid domkyrkans södra 
sida, intill tornet. Kapellet dedicerades jungfru Maria 
och Treenigheten, till vilka det också invigdes ett altare. 
Enligt domkapitlets jordebok var altaret placerat mitt 
i kapellet, ”in medio”, och 1567 kallades det Vårfru-
altaret i eller vid pelaren, ”Pilleren” (L38). Ytterligare 
minst fyra andra altaren uppfördes i kapellet. Dekanen 
Lars Nielsen, bror till ärkebiskop Tue, stiftade 1473 ett 
altare dedicerat jungfru Maria och S:t Laurentius (L40). 
Senast 1480 uppfördes S:t Jörgens (Georgs) altare i det 
nya kapellet; det kallades också ”svennealtaret” och ett 
gille som kallades ”julelaget” stod bakom det (L39). 
Ärkebiskop Jens Brostrup skänkte 1488 åtskilligt gods 
till ett nytt altare i det nya kapellet. Det altaret var 
beläget nära gallerverket eller skranket, ”prope ger-
ras”. Det är oklart till vem altaret var dedicerat och de 
skänkta gårdarna kan inte återfinnas eller identifieras 
i jordeboken 1570 (L53). I kapellet fanns också ett av 
domkyrkans två altaren tillägnade S:t Andreas (L62). 
Johan Corylander uppgav i mitten av 1700-talet att 
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623. Avsnittet bygger, om inget annat anges, på kortfattade orien-
teringar om den medeltida mässan i Strömberg 1946b; Hellerström 
1954; Johansson 1967 s. 163ff.
624. I undantagsfall, på långfredagen, firades mässa utan canon 
missae och med förut konsekrerad hostia, missa praesanctificatorum.
625. Jungmann 1951, vol. 1, s. 225, 227, 230f. Enligt Burchard 
av Worms dekretaler (1008–12) var det ej tillåtet för prästen att 
fira mässa utan närvaro av minst två personer. I Ivo av Chartres 
Decretum (1093–94) specifieras att förbudet gäller vid firande av 
högtidlig mässa (Levy 2012 s. 404, 412). Möjligen avsåg Burchardt 
detsamma? I de vanliga sockenkyrkorna i Lunds stift har klockaren 
(degn) assisterat prästen, åtminstone under högtidligt firande. Det 
kan noteras att exempel finns på socknar där ämbetet först under 
senmedeltid blev ett beneficium med fasta tillgångar. I ett gåvobrev 
1430 till Väsby kyrka anför ärkebiskop Petrus att det föreskrivs i de 
kanoniska lagarna att i alla församlingar ska finnas en bostad till 
prästens medhjälpare, ty en kyrkoherde plägar ej förrätta den heliga 
tjänsten utan biträde. Eftersom en sådan gård inte blivit anslagen 
i Väsby skänkte biskopen en gård för detta syfte (LÄU III nr 94).
626. Joseph Jungmann definierade privatmässa som en mässa firad 
för sitt eget syfte, vid vilken endast den firande prästen är närvarande, 
såsom i en missa solitaria (Jungmann 1951, I, s. 215, jfr liknande 
definition i Nußbaum 1961 s. 136).

Allmänt om mässans former
Mässan kunde under medeltiden anta många olika 
former beroende på innehåll, syfte och tidpunkt.623 
Huvudmomentet utgjordes av det eukaristiska förvand-
lingsundret i canon missae då bröd och vin blev Kristi 
kropp och blod.624 Om mässans celebrant biträddes av 
ministranter (diakon och subdiakon) betecknades den 
vanligen som missa sollemnis (högtidlig mässa). Senast 
från 900-talet firades också missa solitaria, då endast 
celebranten är närvarande och även utförde de moment 
som brukade överlåtas till assistenter (läsning, sång, 
respons), en gudstjänstform som var omdiskuterad. 
Med början på 1200-talet väcktes det tydligare krav 
på att celebranten alltid skulle ha åtminstone en med-
hjälpare, helst en annan präst, särskilt på söndagar.625

”Privatmässa” är omdiskuterat som fenomen och 
begrepp. Begreppet, missa privata, förekom knappast 
alls före 1000-talet men verkar ha blivit vanligare på 
1200-talet. En äldre uppfattning gör gällande att begrep-
pets betydelse står att söka i att en privat mässa firas i 
enskildhet, alltså som missa solitaria.626 Uppfattningen 
har kritiserats, eftersom den anses grunda sig på antagan-
det att ordet ”privat” under hela medeltiden användes 
i sin nutida betydelse (motsatsen till ”offentlig”), vilket 
kan ifrågasättas. Istället har det framförts att ”privat” i 
denna kontext åtminstone före omkring 1200 ska tolkas 

regelbundenhet, ritualisering och beroende av före-
skriven liturgi. Andra handlingar vid altarna, såsom 
privata andakter, offer eller gravläggningar, kan å andra 
sidan beskrivas som mer villkorade, oregelbundna och 
kanske i viss mån mindre textbundna. Den ritual som 
är närmast knuten till altaret och som kommer att vara 
i fokus i detta avsnitt är firandet av mässan. Att fira 
mässa utan ett altare är (i princip) otänkbart, medan 
exempelvis bön och offer kan utföras på andra platser.

I den västerländska kyrkan blev mässorna och altarna 
fler med början på högmedeltiden, i synnerhet de som 
stiftades för själens frälsning, och Lunds domkyrka 
följde i stort denna utveckling. Men flera aspekter 
av mässliturgin och mässfirandets praktik har inte 
närmare diskuterats i tidigare forskning om Lunds 
domkyrka. Syftet med denna undersökning är att 
skapa en mer fullständig och strukturerad överblick 
än vad som tidigare har funnits, som behandlar dels 
mässornas konceptuella innehåll, dels mässfirandets 
praktiska organisering och mässornas utveckling i 
tiden och rummet. 

Mässorna har haft olika innehåll, karaktär och syf-
ten. Förutom den dagliga högmässan i koret har sär-
skilda (votiv-)mässor firats i samband med begrav-
ningar och årtider eller med större frekvens som ”eviga” 
mässor, som ofta bestod av en serie votivmässor som 
firades på olika veckodagar. De aspekter som kommer 
att diskuteras handlar om hur mässor med olika teo-
logiskt innehåll och syfte planlades och organiserades 
– idémässigt (tematiskt) och praktiskt (personal och 
resurser) – och på vilket sätt de var kopplade till fysiska 
altaren och utvecklades över tid. Vilka slags votivmässor 
har firats? Hur ofta? Hur förändrades tematiken över 
tid? Hur förhåller sig mässornas tematik till altarnas 
dedikationer och titlar? 

En del av dagarna under kyrkoåret var betydande 
festdagar. De viktigaste var allmänna helgdagar då 
besök i kyrkan påbjöds, och inte sällan var de för-
bundna med avlat. Dessa dagar bröt upp det ordinarie 
schemat. Hur festerna i praktiken gick till är ganska 
oklart. Hypotetiskt sett kan sidoaltaren ha spelat en 
särskild roll under sådana dagar. Denna fråga kommer 
att tas upp till särskild diskussion.

Mässornas textmässiga och teologiska innehåll kom-
mer endast att beröras på ett mer övergripande plan. 
Dessa områden ligger utanför undersökningens ramar.
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627. Häussling 1973 s. 246–258 om kritik mot begreppet missa 
privata. Häussling har påpekat att han endast en gång stött på 
begreppet missa privata i en tidigmedeltida källa (ibid. s. 246, 285). 
628. Angendent 2008 s. 141, med hänvisning till undersökning 
av Rald Busch.
629. Edward Foley anser att missa privata brukar förstås, i varje fall 
från högmedeltiden och framåt, såsom en ”missa solitaria”, en mässa 
som är helt ”sacerdotaliserad” (Foley 2012 s. 339). Cyrille Vogel 
tycks vara av en liknande uppfattning (1986 s. 156). 
630. Om att ”privatmässan” framfördes läst, se Hellerström 1954 
s. 180. Jfr även Jungmann (1951, vol. 1, s. 229) som tycks anse att 
den lästa mässan har sitt ursprung i missa privata. Edward Foley 
(2012 s. 353) har pekat på lagstiftning från mitten av 1200-talet som 
förbjuder att privata mässor framfördes sjungna. Att mässan kunde 
celebreras antingen som läst eller som sjungen visas inte minst av 
exemplen från Lunds domkyrka (jfr även Strömberg 1946a s. 563).
631. Begreppet missa specialis förekommer enstaka gånger, i Mis-
sale Lundense (1514) i proprium de sanctis (f. xxij), även liknande 
skrivning i brev 1325 (DD II:9 nr 193).

632. Fasciculus Morum s. 411f. Den refererade texten är en utförlig 
kommentar om de sju dödliga synderna, av allt att döma en produkt 
med bakgrund i franciskansk miljö och som ett stöd för predikan. 
Jfr Daniell 1997 s. 16f. 
633. För en allmän orientering kring ämnet årtider, speciellt i Norge, 
se Molland 1976 s. 453ff.
634. Colvin 2000; Crouch 2001.
635. Jfr veckovotivmässornas ställning i Skara stift, i Johansson 
1956 s. 58f.
636. I denna process uppstod kravet om prästcelibat; prästen var 
nämligen inte tillåten sexuellt samliv dygnet innan han firade mässa. 
Otto Nußbaum ansåg att det dagliga mässfirandet började under 
300-talet och var allmänt under 600-talet (Nußbaum 1961 s. 170; 
jfr Jungmann 1951, vol. 1, s. 221ff; Ottosen 1996 s. 178; Foley 
2008 s. 143).
637. Nußbaum 1961 s. 125–132; McLaughlin 1994 s. 71. 
638. Häussling 1973 s. 38ff.

präster från 1300-talet. Där jämförs en ”vanlig” mässa, 
som inte specifikt är för de döda (de defunctis), med 
en tredelad hostia: första delen symboliserar tacksägel-
sen till helgonen, andra delen bönerna för de levande 
och tredje delen offergåvorna för själarna som plågas 
i purgatorium. Det speciella med en dödsmässa, som 
var till särskilt gagn för vissa själar i purgatorium, var 
att det eukaristiska offret var ämnat för en specifik 
själ; således nämndes den döde i alla mässans delar.632

På årsdagen för någons död kunde det hållas en 
speciell själamässa, ibland tillsammans med en speci-
ell tidegärd för de döda. I folkmun kallades vanligen 
firandet av årsdagen (anniversarium) ”årtid” i Dan-
mark och ”årsmot” i Sverige.633 

På kontinenten och England fanns det redan på 1000-
talet enstaka privata stiftelser för firandet av eviga votiv-
mässor, ofta en dag per vecka eller alla dagar i veckan, 
men först i slutet av 1100-talet och speciellt under 
1200-talet verkar fenomenet ha blivit vanligare.634 Inte 
sällan anslöt sig dessa mässor till traditionen med olika 
teman för mässan på veckans olika dagar.635

Firandet av dagliga mässor i kyrkorna blev vanligare 
från 600-talet.636 På 800-talet förekom i vissa konvent 
två dagliga högtidliga mässor, missa matutinalis och 
missa maior. Den förra hölls på morgonen och var ofta 
en mässa för de döda.637 De kända levnadsreglerna 
(consuetudines) som finns från kloster på kontinenten 
från 900- och 1000-talet ger få tydliga föreskrifter för 
de två dagliga konventsmässorna.638 

Binatio, att en präst firade mässan mer än en gång per 

som att mässan inte var ”högtidlig”.627 Ytterligare ett 
förslag, som lanserades ganska nyligen, är att begreppet 
”privatmässa” ska förstås mot bakgrund av att en dag 
utan speciell liturgi kallades för dies privatus, i mot-
sats till dies ferialis. På de förra dagarna fick prästerna 
inte några stipendier från biskopen, vilket öppnade för 
”privata stipendier”.628 Från högmedeltiden kan dock 
missa privata ha varit synonymt med missa solitaria.629

Högmässan var i regel en sjungen mässa (missa 
cantata) speciellt i större kyrkor; hur det förhöll sig i 
mer anspråkslösa sockenkyrkor är mer osäkert. I lit-
teraturen förekommer uppgifter om att privatmässan 
var en läst mässa (missa lecta), och på 1200-talet fanns 
det förordningar som särskilt påbjöd det. I praktiken 
finns exempel på att specialmässor kunde både sjungas 
och läsas.630 Sättet att framföra mässan var ett sätt att 
uttrycka graden av högtidlighet, andra sätt kan ha 
varit antalet närvarande officianter och valet av altare. 

Mässor som firades för ett speciellt ändamål kal-
lades med en samlingsbeteckning för missa votiva 
(av lat. votum, ’önskan’) eller missa peculiaris, specia-
lis, singularis eller familiaris. Begreppen förefaller ha 
använts mycket sällan i stiftelsebrev och liknande i 
Lunds stift.631 En sorts votivmässa var själamässa för 
de döda (missa pro defunctis) och även mässor om olika 
helgon, jungfru Maria, Treenigheten eller Kristi fem 
sår var vanliga. 

Skillnaden i ”nytta” mellan den vanliga dagliga 
mässan och speciella mässor för de döda förklaras 
i Fasciculus morum, en engelsk predikohandbok för 
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639. Jungmann 1951, vol. 1, s. 223; Helander 1956 sp. 545f.
640. Enligt Decretum Gratiani från mitten av 1100-talet kunde präs-
ten fira två mässor samma dag, om den ena var en requiemmässa 
(Nilsson 1989 s. 19). Från nordiskt område kan hänvisas till biskop 
Brynolfs av Skaras synodalstatuter från 1280 där firandet av mer 
än en mässa per präst och dag i princip var förbjudet. Firandet av 
ytterligare en mässa tilläts endast om denna firades ”för de döda” 
eller om den firades i en annan kyrka: ”Potest tamen ad idem altare 
unam de tempore et aliam pro defunctis, si opus fuerit, celebrare; 
vel duas eciam in diversis ecclesiis, si necessitas id exposcat” (Syno-
dalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken s. 59). Även synodal-
statuterna sammanställda av Nils Hermansson, biskop i Linköping 
1374–91, medger binatio endast om det är nödvändigt: ”Precipi-
mus quod nullus sacerdos audeat duas missas uno die celebrare nisi 
maxima necessitate” (Statuta synodalia veteris ecclesiae sveogothicae s. 
58, jfr s. 75). Helge Nyman har tolkat förbuden mot binatio som 
ett sätt att upprätthålla vördnaden för mässan i en tid då det kunde 
vara ekonomiskt fördelaktigt att ackumelera mässor (1973 s. 174).
641. I synoden i Auxerre (ca 573–603) framfördes uppfattningen 
att en präst inte kunde fira mässa vid ett altare där biskopen samma 
dag firat mässa och att prästen överhuvudtaget inte skulle fira mässa 
vid samma altare mer än en gång under dagen. I en biktmanual av 
Pseudo-Theodor från Canterbury från 700-talet anses det tillåtet 
att fira mässa två gånger vid samma altare. Synoden i Tribur 895 
ansåg däremot att prästerna kunde fira ett obestämt antal mässor 
varje dag men inte fler än tre vid samma altare. Bestämmelsen om 
att det inte var tillåtet att fira mässa under samma dag vid det altare 
där biskopen celebrerat återupprepas i en rad dekret och synoder 
genom medeltiden (Braun 1924, bd 1, s. 376f ). Även i dagens 
katolska kyrka är det förbjudet, med vissa undantag, för prästen att 
celebrera mässan mer än en gång om dagen (Fortesque 1930 s. 70f ).
642. Jungmann 1951, vol. 1, s. 223 not 76.

643. En översiktlig presentation av de äldre handskrifter som varit 
i Lunds domkyrkas ägo finns i Ekström 1985.
644. Enligt de senaste rönen om boken kan den vara tillverkad i 
Bremen (Rydén 2012).
645. Handskriftsbeteckningen Ms C 447 (Schmid 1929: Anders-
son-Schmitt, Hedlund & Hallberg 1992).

Skriftliga källor om kyrkliga ritualer, 
speciellt mässan, i Lunds domkyrka och stift 

Vid firandet av mässan under äldre medeltid använ-
des flera olika böcker; en naturlig konsekvens av att 
mässans tre beståndsdelar (bön, sång och läsning) 
genomfördes av celebranten med bistånd av en kör, 
en diakon och en subdiakon. Celebrantens bok, sacra-
mentarium, innehöll mässans orationer och böner, där-
ibland dess centrala del konsekrationsbönen (canon). 
En del av texterna, vanligen sjungna, betecknades som 
rörliga (proprium), alltså skiftande beroende på dag 
eller typ av mässa, och andra var orörliga (ordinarium). 
Sångerna, som helst skulle framföras av en kör, åter-
fanns i graduale och läsningarna ur Nya Testamentet 
fanns i epistolarium och evangeliarium. Med början 
på 1000–1100-talet samlades mässans olika texter i 
en bok, missale, en process som kan ha sammanhängt 
med att privatmässan blev allt vanligare.

Av den rika skatt av liturgiska böcker som en gång 
fanns i stiftets kyrkor är endast en handfull bevarade 
i sin helhet. På universitetsbiblioteket i Lund förvaras 
flera liturgiska böcker som har varit i domkyrkans ägo: 
två epistularier och tre evangeliarier, med dateringar 
från 1100-talets början eller mitt.643 Ett välkänt evan-
geliarium från Dalby kloster från 1000-talet finns på 
det Kongelige Biblioteket i Köpenhamn.644

Den äldsta kända fullständiga boken för mässan från 
Lunds stift, Missale Lundense, trycktes 1514 i Paris. 
Ett lundensiskt breviarium, som hörde till tidegärden, 
trycktes 1517. Ett äldre breviarium från 1477 finns 
på Uppsala universitetsbibliotek.645 En annan liturgisk 
bokgenre av vilken litet är bevarat från Lunds stift 
är manuale, alltså prästens handbok för exempelvis 
dop, begravningar och välsignelser. Ett manuale från 
1200-talet som finns i Uppsala universitetsbibliotek 
(C 515) har av experter förts till endera svensk eller 
norsk tradition. Knud Ottosen anser efter en analys 
av bokens dödsofficium att den entydigt pekar på en 
lundensisk tradition. Ett manuale som av allt att döma 

dag, finns belagt från 600-talet. Det kom emellertid med 
tiden att missbrukas. Påven Alexander II († 1073) tillät 
två mässor per dag men Innocentius III tillät 1206 och 
1212 endast en. Undantag gjordes alltid för juldagen, 
då tre mässor firades, och ibland också för påskdagen.639 
Men förbudet kan knappast ha tolkats som absolut.640 
Praktiska omständigheter kan tyda på att undantag var 
vanliga, men säkra uppgifter saknas ofta. 

Huruvida det fanns begränsningar för hur många 
gånger per dag eukaristin fick firas vid samma altare 
är ännu mer oklart. Från ca 600–900 finns det upp-
gifter om ett antal bestämmelser som gick ut på att 
eukaristin fick firas en gång per altare och dag eller 
högst tre gånger. En bestämmelse talar om att vid det 
altare där biskopen firat eukaristin får ingen annan fira 
den samma dag.641 Joseph A. Jungmann ansåg att det 
från 800-talet var praxis att bara fira eukaristin en gång 
per dag vid samma altare, i synnerhet på söndagar. I 
större kyrkor överfördes denna praxis till sidoaltarna 
eller kapellens altaren.642 
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646. Ottosen 1976 s. 18–21. 
647. Pontificale Lundense är tillsammans med Pontificale Roscildense 
utgiven av Bengt Strömberg (1955).
648. Consuetudines canonicae har publicerats av Erik Buus (1978). En 
svensk översättning har gjorts av Anna Minara Ciardi (2003). Reg-
lerna i Consuetudines Marbacenses betraktas som närmaste förebild. 
Dateringen av lundakonstitutionen har varit föremål för diskussion. 
En sammanfattning och diskussion kring olika synpunkter finns i 
Ciardi 2004. Hon anser att skriften tillkommit 1123 eller mycket 
nära detta årtal, vilket jag kommer att följa i min framställning. 
För en allmän orientering kring traditionen med consuetudines, 
se Palazzo 1998 s. 213.
649. DD II:5 nr 254.

650. DD III:2 nr 153.
651. Främjandet av kulten av dessa helgon kan också ses som ett 
sätt att lyfta fram just dessa biskopskyrkor och markera enheten 
dem emellan. Redan 1314 bestämde ärkebiskop Esger på en pro-
vinssynod att de 11 000 jungfrurna skulle firas som en ”dubbel-
fest” med nio lektioner (DD II:7 nr 201). Om relikerna av dessa 
helgon i respektive domkyrka, se Axel-Nilsson 1989 s. 100f, 104; 
DK III s. 1621, 1638. Införandet av festerna kanske kan jämfö-
ras med hur man under senmedeltiden i Uppsala ärkestift främ-
jade kulten av Ansgar och andra helgon som rikets skyddshelgon 
(Helander 1989).

Mer intressant i sammanhanget är att torsdagens 
gudstjänster skulle ägnas S:t Laurentius. Senast från 
1300-talet firades i stort sett alla privata mässor vid 
Lunds domkyrka för S:t Laurentius på just torsdagen, 
men de få Laurentiusmässor före 1303 som är kända 
firades på andra dagar (Appendix VIII). Isarnus för-
ordning kan alltså när det gäller Laurentiusmässan ha 
haft ett tydligt genomslag i praktiken. Mera osäkert 
är förstås om hela officiet lästes med regelbundenhet. 

Ärkebiskop Peter utfärdade efter kyrkomötet 
i Helsingborg 1345 flera statuter som skulle vara 
riktlinjer för liturgin i hela kyrkoprovinsen Dan-
mark.650 För det första skulle festerna för vissa 
helgon högtidlighållas med mässa och tideböner 
med läsningar med nio lektioner: S:t Lucius, S:t 
Marinus, jungfrurna Eufrosyne och Florentia och 
deras medsystrar de 11 000 jungfrurna. Värdefulla 
reliker av dessa helgon fanns i domkyrkorna i Lund 
och Roskilde.651 Efter varje högmässa, som enligt stat-
uterna skulle sjungas i ljuset från facklor och vaxljus 
(torticiis ac cereis), skulle antifonen Salve Regina (”Var 
hälsad, drottning”) sjungnas av det närvarande präs-
terskapet. De avslutande tre verserna skulle utföras 
på knä och med tre kollektböner. Men efter ”pri-
vatmässorna” (”privatis vero missis finitis”) skulle 
växelsången med småverser och kollektböner istället 
läsas under knäfall av den celebrerande prästen. Vilka 
mässor som firades som privatmässor framgår inte 
av texten, men antagligen avsågs mindre högtidliga 
mässor som vanligen firades vid sidoaltaren. För att 
prästerna och menigheten skulle delta i sånger och 
recitationer bestämdes att deltagande motsvarade 40 
dagars indulgens. I praktiken var kanske de sjungna 
gudstjänsterna svåra att genomföra i stiftets alla kyr-
kor, men idealet fortlevde och under senmedeltiden 
upprättades flera stiftelser som huvudsakligen gick 

har tillhört Katslösa kyrka i Skåne förvaras i Bibliothè-
que Nationale i Paris (Lat. Ms. 935). Handskriften, 
som är från omkring 1500, innehåller också en rad 
votivmässor.646

Biskopens särskilda handbok, pontificale, upptogs i 
huvudsak av ritualerna för invigning av kyrkor, alta-
ren och präster men innehöll även andra biskopliga 
välsignelser. Från Lunds stift finns en sådan bok, i 
romersk-germansk texttradition, bevarad i en avskrift 
från slutet av 1400-talet.647 I princip ska biskopens 
särskilda ritualer inte riktas mot samma objekt mer än 
en gång, vilket betyder att de har begränsat värde när 
man vill förstå de repetitiva handlingar som kommer 
att diskuteras i detta avsnitt. 

Lundabrödernas samling av kyrkliga levnadsreg-
ler, consuetudines, innehåller anvisningar om en rad 
olika sedvänjor och aspekter av deras livsföring och 
kan inte i egentlig mening betecknas som en liturgisk 
bok, eftersom den inte användes under gudstjänsterna. 
Den innehåller emellertid regler som omgärdat liturgin 
och är därför viktig. Lunds domkyrkas Consuetudines 
canonicae skrevs troligen 1123 eller däromkring.648

Under medeltiden drogs ingen tydlig gräns mellan 
consuetudines och statuta eller instituta. Statuterna ten-
derar dock att vara mer kortfattade och innehåller ofta 
mycket specifika regler. År 1303 utfärdade ärkebiskop 
Isarnus en förordning om att det skulle hållas guds-
tjänster för jungfru Maria respektive S:t Laurentius i 
stiftets alla kyrkor varje lördag respektive torsdag. Hela 
deras officium skulle firas som på en festdag med nio 
lektioner, från vesper till vesper.649 Lördagens mässa 
hade i västkyrkan länge förknippats med Maria, men 
Isarnus bestämmelse kan ha inskärpt det ytterligare 
och kanske tillfogat nya element till Mariakulten. 
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652. Exempelvis om stiftandet av mässor och sjungandet av Gaude 
Maria: 1483, karmelitklostret i Landskrona (LÄU IV nr 442); 1497 
i Tommarps klosterkyrka (LÄU V nr 362); 1500 i svartbrödra-
klostret i Lund (L47).
653. Se nedan s. 193.
654. Jfr diskussionen om begreppen ”privat” och ”offentlig” i Häussling 
1973 s. 246–251. I sedvaneregler för regularkanikerna i Klosterrath 
som anses ha skrivits senast 1122 används begreppet missa publica 
om den stora mässan, missa maior (Consuetudines canonicorum regu-
larium Rodenses, § 45, med not 42, 44). Relevant i sammanhanget 
kan vara hur begreppet använts vid domen i Bamberg. Där firades 
de största högtiderna som ”missa publica” som, åtminstone, samlade 
en stor del av prästerskapet ifrån staden och stiftet på olika platser i 
kyrkan, östkoret, långhuset eller västkoret (Wünsche 1998 s. 56ff).
655. Begreppet summa missa återfinns i ett brev 1291 (DD II:4 nr 
2 ) och 1415 omtalas ”summa missa in maiori choro ad summum 
altare” (SD nr 2030). 

656. De tre obligatoriska gudstjänsterna i koret omtalas, exempelvis, 
1269 (DD II:2 nr 150) och 1292 (II:3 nr 73). Ett brev från 1323 
som reglerar utdelningen av penningar till dem som borde besöka 
vissa gudstjänster, ”qui matutinis missis et vesperis interfuerint iuxta 
ordinacionem nostram”, har i översättningen i Danmarks Riges Breve 
tolkats som morgonmässa och aftonmässa. Det förefaller dock, sett 
i sammanhang med andra brev, handla om tre olika gudstjänster, 
två tidebönsstunder om morgon och kväll och en mässa däremellan 
(DD II:9 nr 22). Även i andra domkapitel förefaller under 1200-
talet de tre gudstjänsterna ha varit obligatoriska, såsom i Uppsala 
1291 (DS nr 1044), Haderslev 1309 (DD II:6 nr 178). 
657. Wrangel 1930 s. 2; Rydén 1995 s. 87f.
658. Ett brev från 1303 omtalar hur en altarvikarie skulle ha plats 
i det norra koret mellan kanikerna och vikarierna, på samma sätt 
som vikarien för Den heliga jungfruns altare hade plats i det södra 
koret (L12). År 1318 omtalas ännu en altarpräst som hade plats i 
norra koret bland kaniker och vikarier (L16). 
659. Antagligen har deras platser varit liknande de i Århus dom-
kyrka, där det 1266 omtalas att kantorn, då ett nyinrättat ämbete, 
skulle sitta intill ärkedjäknen i korets östra del (DD II:2 nr 18). Den 
första ärkediakonen i Lunds domkyrka, som avancerat snabbt på 
grund av en generös donation, fick plats i norra koret (III:3 nr 159). 

påklädning, under sommaren till ljudet av att klockan 
ringde vid ters och under vintern vid sext. Vid hög-
mässan brukade förutom prästen alltid två akolyter 
(’följeslagare’), ofta i rollen av ljusbärare eller dylikt, 
medverka, på festdagarna dessutom en subdiakon och 
en diakon, och vid de största högtiderna påbjöds sju 
subdiakoner, sju diakoner samt sju akolyter varav tre 
med rökelse (§ 41). Först skulle prästen kommuni-
cera, sedan diakonen och subdiakonen och därefter 
de andra som så önskade (§ 60). Under alla eller de 
flesta av dessa sjungna mässor skulle prosten själv vara 
celebrant, eller i hans ställe dekanen (§101).

Från 1200-talets andra hälft omtalas det att kani-
kerna skulle besöka koret vid tre tillfällen varje dag: 
vid tidegärden på morgonen (matutinas) och aftonen 
(vesper) och däremellan vid högmässan.656 Man kan 
utgå från att högmässan alltid hölls vid högaltaret, kring 
vilket domkyrkans funktionärer hade sina bestämda 
platser. De bevarade korstolarna och officiantstolen är 
från strax efter mitten av 1300-talet, men liknande fasta 
platser fanns troligen även långt tidigare.657 Kanikerna 
och vikarierna uppges ha haft sina platser i det norra 
koret.658 Troligen hade ärkebiskopen samt dompros-
ten, dekanen och kantorn (prelaturerna) sina platser 
i korets östra del. Ärkediakonen hade, åtminstone vid 
prelaturens inrättande 1349, sin plats i korets norra 
del.659 Den norra delen av koret ansågs nog även i detta 
sammanhang vara förnämare än den södra. 

ut på att mässorna skulle sjungas, ofta med tillägg 
av Maria-antifoner.652 

Högmässan
I Lunds domkyrka, liksom i andra konvents- eller kapi-
telkyrkor, firades varje dag minst en högtidlig mässa 
i koret där i princip hela kapitlet skulle delta. Trots 
dess centrala ställning undantogs ofta altarvikarierna 
vid de hög- och senmedeltida altarstiftelserna från att 
delta i det dagliga firandet av mässan vid högaltaret, 
förutom på vissa festdagar.653 Trots mässans stora dig-
nitet och de återkommande referenserna till den i olika 
texter är kunskapen ganska liten hur den förrättades 
och överhuvudtaget om vad som tilldrog sig i koret.

I domkapitlets sedvaneregler Consuetudines canoni-
cae (fortsättningsvis bara kallade Consuetudines) från 
1120-talet betecknades högmässan som en stor mässa, 
missa maior (§ 112, jfr §136, 164, kap. VIII) eller all-
män mässa, missa generalis (§162, jfr § 173). En gång, 
i samband med att det föreskrivs att prosten ska hålla 
mässa på palmsöndagen, vid påsk och pingst och under 
”alla övriga stora högtidsdagar”, förekommer sam-
mansättningen publicam missam (§100). I modernt 
språkbruk är ordet ”publik” vanligen en synonym till 
offentlig, vilket det också kan ha varit i en äldre kyrk-
lig kontext. Men det kan även ha haft betydelsen en 
”högtidlig mässa” eller dylikt.654 I senare källor kallas 
högmässan i domkyrkan summa missa.655

Enligt Consuetudines började förberedelserna för 
högmässan (maiorem missam), med tvagning och 
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660. Consuetudines canonicorum regularium Rodenses, § 45, med 
not 42, 44).
661. I synodalstatuterna sammanställda av Nils Hermansson, biskop 
i Linköping 1374–91, uppges att ingen mässa skulle firas före mat-
utin och prim i tidegärden, ”nec missam dicere priusquam legerit 
matutinas atque primam” (Statuta synodalia veteris ecclesiae sveogo-
thicae s. 58, jfr s. 75).
662. DD IV:3 nr 392. Morgonmässa hölls även 1349 i Bergens 
domkyrka (III:3 nr 9). I kollegiatskyrkan i Köpenhamn omtalas 
1340 en mässa som kallades prim, dvs. firades om morgonen, kall-
lad fromesse 1373 (DD III:1 nr 10, III:9 nr 497). I ett brev 1475 
omnämns även fromesse i S:t Petri kyrka i Malmö (LÄU IV nr 259). 
I Roskilde domkyrka hölls åtminstone från 1300-talet en daglig 
mässa för Maria vid altaret invid koret vilken har tolkats som en 
morgonmässa (Arhnung 1937 s. 374). 
663. I samband med att Consuetudines canonicae redogör för ritua-
lerna i samband med en broders död omtalas att om en mässa inte 
kan firas skall man ändå ge den döde lika mycket mat vid bordet 
som en levande (§ 173). Den uteblivna mässan kallas i detta sam-
manhang för prima medan läsarten propria finns i den närmaste 
förlagan tillkommen i Marbach, dvs. Consuetudines Marbacenses. 
Längre fram omtalas att om en broder avlidit under fastan och ska 
begravas under en högtidsdag med nio läsningar, skall efter prim 
sjungas en högtidlig dödsmässa (men mässan skall inte firas på fest-
dagens eller fastans ordinarie tider) (§ 175).

664. Skolarerna knutna till Roskilde domkyrka hade under 
1200-talets andra hälft skyldighet att delta i vissa tideböner och 
den dagliga mässan, särskilt på festdagar (Arhnung 1937 s. 394).
665. SRD, tom. VIIII, s. 456. Se även brev år 1433 från påven 
Eugenius IV om medgivande av hållandet av två mässor på mor-
gonen före gryningen i domkyrkan (LÄU III nr 125). I kung Erik 
Menveds föreskrifter för de mässor som skulle firas för riddaren 
Josef Magnusen i domkyrkan och predikarbrödernas kyrka i Lund 
och i Roskilde domkyrka omtalas att de skulle påbörjas efter  
Mariamässan i koret (DD II:6 nr 305, jfr LO2). Enligt kungen  
firades således Mariamässa varje dag i koret i samtliga nämnda 
kyrkor.
666. En medeltida krönika om tilldragelserna under striden mel-
lan ärkebiskop Jens Grand och kung Erik Menved, gör gällande 
att ”Bispen selff haffde huldet Messe” om fredagen före palmsön-
dag ”om Morgonen / der Klocken vaar imellom Fem oc Sex” (En 
Historiske Beskriffuelse s. 1f ). Krönikans författare tycks ha räknat 
dygnets timmar enligt den astronomiska meridianen (där solen står 
som högst klockan 12). Enligt Mouritz Mackeprang (1892) har 
krönikan tillkommit i Lund kort tid efter händelserna.
667. Arhnung 1937 s. 373f.
668. En kortfattad redogörelse för väsentliga delar av gudstjänsterna 
för de döda har sammanställts av Weibull 1946 s. 186f.

sor kan kopplas till detta altare kan tala för att mässor 
firade där hade en mer ”officiell” karaktär. År 1380 
omtalades det att peblingarna höll sina mässor vid 
altaret, som enligt en senare källa kallades peblingar-
nas altare (L58). Det är tänkbart att peblingarna efter 
deltagande i matutin var skyldiga att också delta i en 
morgonmässa.664 

Ett annat indicium för en eller två morgonmässor 
i domkyrkan är att påven Eugenius IV (1431–1447) 
godkände en ansökan om firandet av två gudstjänster 
i domkyrkan före solens uppgång under perioden från 
oktober till april.665 Med all sannolikhet har alltså en 
eller två morgonmässor, kanske en firad i koret och 
en i långhuset, inlett det dagliga mässfirandet i dom-
kyrkan.666 Gissningsvis firades den hypotetiska mor-
gonmässan i Lunds domkyrka, liksom den i Roskilde 
domkyrka, som en Mariamässa.667

Mässor i samband med likbegängelse
Den äldsta beskrivningen av begravningsritualen 
och de mässor som firades i samband med den finns 
i domkapitlets consuetudines. Ritualerna i samband 
med en broders (frater) död är delvis detaljerat och 
tydligt beskrivna men texten innehåller också mer 
dunkla ställen som lämnar utrymme för tolkning.668 

Morgonmässa
I både kloster och kapitelkyrkor firades allmänt under 
900- och 1000-talet och åtminstone in på 1100-talet 
en regelbunden mässa om morgonen, missa matutinalis 
(ibland kallad prima eller prior), som ofta var en mässa 
för de döda.660 I flera betydande kyrkor firades mor-
gonmässa eller fromässa* under hög- och senmedeltid, 
antagligen efter tidegärden prim.661 I Århus domkyrka 
uppges korvikarierna 1388 ha varit förpliktigade mot 
vite att deltaga i formessæ.662 

I Lunds domkyrkas Consuetudines nämns inte en 
sådan regelbunden morgonmässa explicit, men det 
kan väl inte helt uteslutas att tidebönen matutin även 
i Lunds domkyrka i äldsta tid var förbunden med en 
mässa, som kanske firades med oregelbundenhet, i 
samband med dödsfall eller årtider.663 I senare källor 
finns emellertid indikationer på en regelbundet firad 
morgonmässa. Under 1200-talets andra hälft nämndes 
det i samband med tillkomsten av två nya altarstif-
telser att mässorna skulle påbörjas först efter det att 
mässan vid Den heliga jungfruns altare var avslutad. 
Dessa relativt tidiga omnämnanden talar för att de 
båda uppgifterna handlar om samma altare med titeln 
Maria och att de dagliga mässor som firades där har 
haft prioritet. Att inga privata stiftelser med själamäs-
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669. Officiet för de döda består av vesper, vigilia och laudes. Vigilia 
var indelad i tre nokturner med vardera tre läsningar ur Job (GT). 
Möjligen är de tre vigilierna i Consuetudines canonicae desamma 
som de tre nokturnerna. Om officiet för de döda i allmänhet, se 
Harper 1991 s. 105–108.
670. Något altare tillägnat det Heliga korset är inte omtalat i 
andra källor om domkyrkan. Toni Schmid ansåg att med detta 
omnämnande funnits ett indicium för att förlagan till consuetudi-
nes canonicae hämtats från ett kloster med ett Heligkorsaltare och 
föreslår att det varit det Heliga korsets kyrka och kloster i Dalby 
(Schmid 1944 s. 53f ). Anna Minara Ciardi har påpekat att detta 
stycke knappast kan betecknas som reglerande och därför inte kan 
syfta på kanikerna i Lund men varför detta bruk beskrivs är okänt 
(Ciardi 2003 s. 21 not 76). Enligt Erik Buus är förlagan till § 167 
okänd (Buus 1978 s. 172). En annan möjlighet, på förslag av Ste-
phan Borgehammar, är att det avser en tradition vid begravningar i 

Allhelgonaklostret i Lund, vid vilka ju bröder från Laurentiiklostret 
också skulle närvara enligt broderskapsförbundet.
671. I detta sammanhang omtalas alltså inte officiets vigilia, trots att 
det står att hela officiet ska hållas. Möjligen har denna del som hölls 
under nattens timmar utelämnats, annars kan den ha ingått i laudes. 
Vigilia och laudes var ofta inte tydligt separerade från varandra.
672. Redan på 300-talet hölls mässa på den tredje, sjunde och 
trettionde dagen efter ett dödsfall (Piacenza 1911). Enligt en äldre 
uppfattning är bakgrunden till de trettio mässorna (tricenarium) 
en berättelse i Dialogi av påven Gregorius (ca 540–604) i vilken 
omtalas att en avliden kunde förlösas från sina plågor genom hål-
lande av mässor för honom under 30 dagar (Jungmann 1951, vol. 
1, s. 130; Farmer 2004 s. 231). Johannes Belethus ansåg, omkring 
1160, att antalet skulle påminna om de trettio dagar som Josef 
och hans bröder sörjde Jakob och om Israels folks irrande i öknen 
efter Moses död (Summa de ecclesiasticis officiis, cap. 160). För en 
prövande diskussion kring fenomenet med de trettio mässorna, se 
McLaughlin 1994 s. 51–54. 

skulle klockorna ständigt klämta. På begravningsda-
gen skulle alla präster sjunga mässan för den döde 
(§ 167). 

Tiden närmast efter begravningen skulle bröderna 
i gemenskap under sju dagar iaktta septenarium vil-
ket innebar att hålla hela officium defunctorum med 
mässa, laudes och vesper (§ 168).671 Därefter påbjöds 
tricenarium, vilket betyder att mässa skulle firas för 
den döde under trettio dagar från dödsdagen672 och 
mat skulle delas ut åt de fattiga (§ 169). På den 
sjunde och trettionde dagen skulle konventet efter 
mässan gå i procession under bön och sång till den  
döde broderns grav, som väl låg på kyrkogården (§ 
170). 

Utöver det allmänna officiet för de döda påbjöds 
även för de olika bröderna att be böner (orationes). 
De som var präster skulle fira tre mässor för den döde 
(det framgår inte under vilken tidsperiod) och de 
övriga bröderna skulle läsa hela Psaltaren. De som inte 
kunde psalmerna skulle istället läsa 150 pater noster 
(§ 171). Om det kom ett bud om att en broder hade 
avlidit i ett kloster som man stod i brödraskapsför-
bindelse med påbjöds alla präster att på denna dag, 
på den sjunde dagen och på den trettionde dagen, fira 
mässa för den avlidne. Den som inte var präst skulle 
läsa 50 psalmer eller 50 gånger be Herrens bön (för 
varje mässa) (§ 178).

Flera moment i consuetudines beskrivning av begrav-
ningsliturgin är vaga eller lämnar stort utrymme för 
tolkningar. Exempelvis framgår det inte alltid om 
mässorna ska firas gemensamt eller i vilken utsträck-

I viss mån kan andra texter som ligger nära i tid 
och rum, exempelvis den om Laurentiuskyrkans 
brödraskapsförbindelse år 1136 med Dalby kloster 
och Allhelgonaklostret i Lund, vara klargörande. 
Förhållandena i andra kloster som inte var direkt 
associerade med kapitlet vid Lunds domkyrka, kan 
ge upplysningar, även om analogier ska nyttjas med 
viss försiktighet. 

Vid beskedet om en broders död påbjöds kapitlet att 
fira mässa för den döde, missa mortuorum (§ 174) eller 
missa pro defunctis (§176), under flera dagar. Mässan 
skulle framföras sjungen, med undantag för om den 
inföll under påskveckan, pingstveckan eller Herrens 
födelses dagar (juldagarna, söndagar och högtidsdagar) 
(§ 38–39). 

Begravningen ägde rum tidigast dagen efter döds-
beskedet, tidigare än så var inte möjligt med tanke på 
de föreskrivna ritualerna. Psalmsången fick inte tystna 
under förberedelserna eller under begravningen, för-
utom då man firade allmän mässa (missa generalis) och 
under de föreskrivna tidebönerna (§ 162). Under nat-
tens vaka skulle tre ”vigilior” genomföras (§ 163).669 
Nästföljande dag skulle samtliga bröder samlas i 
kapitlet för att delta i den stora mässan (missam mai-
orem). Processionen från begravningen tillbaka till 
koret genomfördes under sång samt reciterande av 
psalmer och böner (§ 164). Consuetudines beskriver 
att i samband med denna rörelse har ”andra” (Solent 
alii) tagit för vana att stanna till framför det heliga 
korsets altare för att sjunga antifonen Media uita in 
morte och därpå ett trefaldigt Kirrieleyson. Tydligen 
hade denna sed förekommit i andra samfund, men 
kanske inte i Lund.670 Under själva begravningsakten 
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673. Angelus Häussling har påpekat att i liturgiforskningen har 
sällan beaktats innebörden när äldre källor berättar om mässor och 
mässfirande, alltså om det avser utförande av hela mässan, delta-
gande i kommunion eller endast deltagande i ”offergång” (Häuss-
ling 1973 s. 226f ).
674. ”Tricemo die ad missam singuli fratres panem offerant”. Det-
samma ska upprepas på den dödes årtid. I förstone kan denna regel 
tolkas som ett sakramentalt brödoffer, alltså att mässa skall firas av 
varje broder denna dag. Men denna handling, där varje broder (inte 
bara präster?) deltar, åsyftar troligen ett ceremoniellt utdelande av 
välsignat bröd, eulogia (gr. välsignelse, välsignat). Sedvänjan att dela 
ut eulogia, välsignat bröd, i slutet av mässan blev allmänt spridd i 
det frankiska området från 500-talet och framåt. På 1200-talet har 
fenomenet börjat att försvinna från Tyskland (Jungmann 1951, I, 
s, 13f; II, s. 1–10, 452–455).
675. Buus 1978 s. 25f.

676. Exempel från Frankrike visar att på 1000-talet firades högättade 
personers anniversarier under den allmänna mässan (McLaughlin 
1994 s. 151, 158).

Föreskrifterna i Consuetudines kan tolkas som att 
en död broder (även de i Dalby och Allhelgonaklost-
ret) skulle firas med en särskild och gemensam mässa 
med vesper och matutin till och med sjunde dagen. 
Under de därpå följande dagarna fram till trettionde 
dagen skulle det också firas en mässa för honom, men 
förmodligen utan vesper och matutin. Eftersom detta 
avsnitt följer direkt på avsnittet om septenarium får 
det antas att även de mässorna firades gemensamt 
av kapitlet. Även den dödes årtid förefaller ha firats 
gemensamt. Påbudet i brödraskapsförbindelsen 1136 
om att samtliga bröder skulle dela ut bröd förutsät-
ter närmast detta. Utöver de gemensamma mässorna 
skulle varje präst också fira tre privata mässor, förmod-
ligen inom de trettio dagarna. Föreskrifterna i brödra-
skapsförbindelsen från 1136 stämmer i allt väsentligt 
med Consuetudines (§ 178) förutom att de privata 
dödsmässorna har utökats till att omfatta sju per präst.

Vid vilka tidpunkter eller i vilket sammanhang de 
trettio gemensamma mässorna för den döde skulle firas 
framgår däremot inte explicit av Consuetudines. De kan 
ha firats som särskilda votivmässor eller också kan den 
ordinarie högmässan ha fått en särskild utformning. En 
omständighet som kan tala för det förra är att i många 
andra konventskyrkor firades en mässa på morgonen i 
samband med tidegärden matutin, vilken ofta var en 
votivmässa för de döda. Det finns också exempel från 
andra kyrkor på att mässorna för de döda i samband 
med dödsfall och årtider endast bestod i att den dödes 
namn nämndes vid den allmänna mässan.676

En avliden broder i Laurentiuskyrkan på 1130-talet 
kunde alltså förvänta trettio gemensamma dödsmässor 
och sju privata mässor per präst under en månad. Det 
fanns vid denna tid minst tio präster vid domkyrkan 
(att döma av antalet prebenden), vilket betyder att den 
döde förärades omkring hundra mässor i domkyrkan 
och ytterligare ett stort antal i de konvent som stod i 
brödraskapsförbindelse med Laurentiuskyrkan. Firan-
det av de omkring sjuttio ”privata mässorna” under en 
månad betyder i genomsnitt två eller tre om dagen. Om 
flera dödsfall inträffade tätt efter varandra, en möjlighet 
som ökar med tanke på broderskapsförbindelserna, 
kan antalet privata föreskrivna dödsmässor som firats 

ning de ska firas av samtliga präster.673 Det är oklart 
om de sju första dagarnas mässor (efter begravningen) 
ingick i de trettio mässorna. 

Domkyrkans brödraskapsförbindelse med Dalby 
kloster och Allhelgonaklostret år 1136 kan ge vissa 
kompletterande upplysningar. Det heter där att i hän-
delse av att en broder avled skulle hela klostersamfun-
det delta i den fullständiga gudstjänsten under trettio 
dagar, och längre fram förtydligas det att det rörde sig 
om just trettio gudstjänster allt som allt (alltså inte flera 
mässor per dag under de trettio dagarna). Inom detta 
tidsspann skulle det hållas sju utdelningar till de fattiga 
och på den trettionde dagen skulle varje broder ”offra 
bröd” i mässan.674 Med detta verkar beskrivningen av de 
kollektivt hållna gudstjänsterna för den avlidne brodern 
att vara avslutade. Därpå följde en uppmaning om att, 
förutom de gängse (trettio) mässorna, var och en för 
sig skulle be för den avlidne. Prästerna skulle hålla sju 
mässor inom de trettio dagarna, medan övriga bröder 
skulle läsa två psalterier och 50 psalmer. 

Laurentiuskyrkans brödraskapsförbindelse med kon-
gregationerna i Dalby och Allhelgonaklostret påminner 
om den allmänna beskrivningen i Consuetudines av 
förpliktelser visavi bröder vid andra kongregationer, 
men är mer långtgående. I Consuetudines föreskrivs 
att prästerna skulle fira tre mässor i form av enskilda 
gudstjänster (priuata) medan det i brödraskapsför-
bindelsen med Dalby kloster och Allhelgonaklostret 
föreskrivs sju mässor, vilka skulle läsas inom trettio 
dagar från dödsdagen. Det förefaller troligt att begrav-
ningsliturgin reviderades något någon gång mellan att 
Consuetudines tillkom, med en föreslagen datering till 
1123, och brödraskapsförbindelsen 1136.675 
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677. Lauritz Weibull menade att optionsrätten till prebenden efter 
ålder var ett ”långt gående steg” i riktning mot ”emancipation” 
(1946 s. 207).
678. DD II:8 nr 21.
679. DD II:5 nr 328 (1304); IV:3 nr 126 (1386). Lundakaniken 
Niels Magnusen påbjöd 1350 att prästen i S:t Pauls socken i Lund 
skulle fira hans åttondedag och trettiondedag (III:3 nr 263).
680. DD II:5 nr 328.

681. LÄU VI nr 192 (paragraf 31). Exempel finns även på andra 
prästgillen som förordnar om flera mässor i samband med begravning. 
Maria kalendegille i Stüntebøl (Slesvigs stift), förordnade 1510 om 
att varje präst skulle hålla tre mässor inom trettio dagar (DGS, I, 
s. 504 § 34) och Mariagillet i Randers (Århus stift) 1484 om sex 
mässor inom åtta dagar (s. 432).
682. Exempel från andra europeiska områden, exempelvis England 
och Frankrike, visar att firandet av trettio mässor utanför kloster-
miljö var vanligt under hög- och senmedeltid (Duffy 1992 s. 369f; 
Swanson 1995 s. 228f ). 

vid likbegängelsen”, kanske det ska förstås som att 
även de skulle sjungas. Begravningsritualen under 
hög- och senmedeltid förefaller, i jämförelse med den 
som beskrivs i Consuetudines i allmänhet, ha varit 
mindre omfattande. Firande av åttonde och tretti-
onde dagen efter dödsdagen bestod i att man firade 
på just dessa dagar, inte firande av en serie av mäs- 
sor som avslutades på den åttonde och trettionde 
dagen. 

Men firandet av trettio begravningsmässor i en 
serie behöver inte nödvändigtvis helt ha försvunnit. 
Organiseringen av dem kan ha sökt sig andra vägar 
än genom kapitlet. I statuterna för S:ta Birgittas präst-
gille i Lund från 1505 handlar en paragraf om skyld-
igheten att under trettio dagar högtidlighålla en bro-
ders begravning med vigilier, mässor och oblationer 
och nästa paragraf handlar om förpliktelsen för varje 
präst att hålla sju mässor.681 I andra europeiska län-
der, såsom England och Frankrike, var firandet av 
trettio mässor efter dödsdagen vanligt förekommande 
utanför klostermiljöer under hög- och senmedeltid.682 
Det kan således inte uteslutas att Laurentiiklostrets 
utförliga begravningsritual med trettio mässor (trice-
narium) fick en indirekt fortsättning i eller ”återupp-
togs” av ett eller flera gillen som firade mässorna vid 
ett sidoaltare. Förutom en serie med mässor under en 
utsträckt period har det förekommit andra alternativa 
önskemål i samband med begravningar. Ovannämnda 
Fru Johanne önskan 1304 var också att det på hennes 
begravningsdag skulle firas mässor vid alla sidoaltarna 
i domkyrkan.

Begravningsmässans huvudperson, alltså den 
döda, togs sannolikt, såsom omnämns i ovannämnda 
förordning från 1386, in i kyrkan. Var båren och liket 
placerades är oklart. Analogier till andra kyrkor gör det 
sannolikt att de döda, kanske med undantag för om 
den avlidne var präst, inte placerades i högkoret och 

per dag ha blivit betydligt fler. Redan efter ett eller 
två dödsfall kan det ha funnits ett behov av flera alta-
ren i kyrkan. 

Det vi vet om begravningsliturgins senare utveckling 
och dess utformning under hög- och senmedeltiden i 
Lunds domkyrka bygger i huvudsak på de kortfattade 
och sporadiska uppgifter som meddelas i brev och i 
Liber daticus. Stora förändringar i begravningsliturgin 
tycks ha skett någon gång efter omkring 1100-talets 
mitt. Efter denna tidpunkt finns inga tydliga referenser 
till att septenarium och tricenarium firades i form av 
serier av mässor. Eftersom firandet av mässor i trettio 
dagar efter dödsfallet var en sed som var starkt för-
knippad med kloster, ligger det nära till hands att dra 
slutsatsen att denna ritual försvann i samband med 
att domkyrkan blev ett sekulärt kaniksamfund.677 De 
ordinarie förpliktelserna vid en kaniks död kan väl så 
småningom ha liknat de som fanns vid Ribe domkyrka, 
där en förordning 1318 fastställde att kanikbröderna 
endast var skyldiga att närvara vid en eller två själa-
mässor samt att inom en månads tid efter dödsfallet 
läsa en själamässa och en psaltare.678 

Ärkebiskop Magnus Nielsens förordningar från 
1386 visar att det i samband med begravningar för-
des in lik i kyrkan och att det hölls likbegängelse, 
åttondedag, trettiondedag och årtid. Ärkebiskopen 
förbjöd nämligen att prästerskapet utförde detta utan 
kapitlets tillåtelse.679 

Hur mässorna i samband likbegängelsen gick till 
under högmedeltiden är oklart. En fru Johanne öns-
kade 1304 att det på hennes begravningsdag skulle 
firas tre sjungna mässor i högkoret, vid högaltaret och 
de två sidoaltarna (L4, L5, L6), och att mässa skulle 
läsas vid alla sidoaltarna.680 Tre mässor i högkoret 
var av allt att döma utöver det vanliga, men det är 
oklart om önskemålet att de skulle framföras sjungna 
också var det. När det strax därefter i brevet står att 
åttonde- och trettiondedagsmässor skulle ”högtid-
lighållas enligt sedvana” framför högaltaret ”liksom 
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683. Redan i Pseudo-Dionysios skrift De ecclesiastica hierarchia från 
början av 500-talet föreskrivs att i samband med begravningsritua-
len skulle kroppen av en död präst placeras framför altaret, medan 
en död munk skulle placeras framför öppningen till sanktuariet 
(Pseudo-Dionysios s. 251). Från England finns uppgifter om att 
seden i kapitelskyrkor har varit att en död kanik placerades i mit-
ten av koret, medan andra skulle lämnas utanför (Daniell 1997 s. 
40f ). I 1200-talets Siena i norra Italien var seden att kroppen av en 
död präst placerades i koret, men en lekman i långhuset (Thom-
pson 2005 s. 405).
684. Att högkyrkan och koret helt kunde stängas och det ganska 
effektivt visas av händelser år 1294 i striden mellan kung Erik 
Menved och ärkebiskop Jens Grand. Den senare hade låst in sig i 
”Choret” men kungen stod inte handfallen utan ”da reysede hand 
Stiger til / och lod somme krybe ind at Vinduit paa Sachristiet / oc 
somme offuer Muren i Choret / oc lode Dørren op /siden fælede 
hand Laasen self met sin egen Kniff” (En Historisk Beskriffuelse s. 26).
685. ”… ante gradus arc<u>s chori<sti> ecclesie nostre Lunden-
sis…” (DD III:8 nr 478).
686. LÄU VI nr 271. Även belagt i början av 1520-talet, 
”bantztrappen” (Danske kancelli, Registratur 108 A, nr 27, f. 28r, 
DRA). Om dessa belägg, jfr Ingesman 1990 s. 76. 

687. Ärkebiskop Birger Gunnersen instruerade på 1510-talet om 
att vid hans årtid skulle man ”ladhe sætthe noghre talgh liwss paa 
roeridh Som plæyier atsthaa nedhre vdhi kircken naar aartidher 
holles Saa ath hwæe prest weedh ath rætthe segh effter Som gammel 
ærliigh sedhwonnæ ær” (Sanctuarium Birgerianum s. 52). En sjuar-
mad ljusstake, från omkring 1500, finns ännu i domkyrkan (Rydén 
1995 s. 112f ). Men den är också utrustad som pulpet, antagligen 
för evangelieläsningar, vilket tyder på att dess plats varit i högkoret. 
688. Vigilia med nio läsningar omtalas i följande kyrkor: Æbelholt 
kloster 1257 (DD II:1 nr 323,); statuterna för Ribe domkyrka 1318 
(II:8 nr 371); Roskilde domkyrka 1340 (III:1 nr 7); Århus domkyrka 
1388 (IV:3 nr 391). En källa från Æbelholt kloster omtalar 1252 
att vigilier skulle hållas med tre läsningar (II:1, nr 75). Antagligen 
beror det på att vigilians tre nokturner kallats vigilia, liksom i Lunds 
domkyrkas Consuetudines canonicae § 163. 
689. Harper 1991 s. 105–108.

let, och i symbolisk bemärkelse även de döda som i 
samband med begravningen kan ha placerats väster 
om den. I närheten av lektoriemuren kan också den 
ljusstake ha stått som fanns i långhuset och vilken 
tändes på årsdagen av begravningar.687

 

Årtidsmässor 
Liksom helgonen firades på sina dödsdagar kunde man 
minnas de icke-heliga genom en årtid, anniversarium. 
Det kan antas att stora delar av ritualen genomfördes 
som ett slags upprepning av begravningsritualen, fastän 
utan någon död kropp. De viktigaste elementen i firan-
det var läsandet av officiet för de döda och en mässa 
för de döda. Från Lunds stift är de äldsta texterna till 
missa in anniversario bevarade med den tryckta Missale 
Lundense (1514). Däri finns även kollektböner med 
olika innehåll beroende på för vem votivmässan hölls, 
exempelvis präster, föräldrar eller välgörare.

Begreppen vigilia (lat. ’vaka’) och mässa förekommer 
särskilt ofta i samband med årtider. I sin helhet bestod 
officiet för de döda under medeltiden av tre delar: vigi-
lia, laudes och vesper. Källorna innehåller sällan några 
beskrivningar av hur vigilian skulle genomföras, det 
var nog underförstått, men det specificeras flera gånger 
att vigilia ska omfatta nio lektioner (läsningar).688 
De uppgifter som finns om vigilians innehåll i det 
medeltida Danmark och Lunds stift tycks överens-
stämma med den allmänna ordningen i Västeuropa, 
vilken åtminstone från 900-talet och framåt innehöll 
tre nokturner. Varje nokturn bestod av tre läsningar 
ur Job med responsorier, psalmer och antifoner.689 

sanctuariet.683 Gissningsvis var en vanlig placering av 
båren före mitten av 1200-talet framför mittnischen i 
den äldre lektoriemuren och under det stora krucifix 
som förmodligen var där. En passage i Consuetudines 
talar om att begravningsprocessionen på väg tillbaka 
från kyrkogården till koret stannade till vid Det heliga 
korsets altare (§ 164). Formuleringen i Consuetudienes 
om att ”andra” gör så lämnar dock öppet för frågan 
om detta moment faktiskt observerades i Lund. 

När koret utvidgades mot öster och en ny lek-
toriemur uppfördes i mitten av 1200-talet ledde 
en trappa från långhuset direkt upp i högkoret på 
ungefär samma plats som nischen i kyrkans mittaxel. 
Denna trappöppning var möjlig att tillsluta med 
dörrar, åtminstone från senmedeltiden. Gissningsvis 
öppnades och användes denna centrala trappa och 
öppning in till koret vid vissa tidpunkter och i sam-
band med vissa ritualer.684 Redan 1370 i ett brev av 
ärkebiskop Niels omtalades det att botgörare skulle 
göra offentlig avbön ”framför steget upp till korbå-
gen”.685 I början av 1500-talet kallas den ”bands-
trappe” (jfr banna, ’förebrå’, ’utesluta’ eller dylikt).686 
Denna ”doms trappa” förefaller ha varit identisk med 
trappan i kyrkans mittaxel upp till koret. Det verkar 
alltså ha funnits en koherens i platsvalet för utfär-
dandet av ”domar”. Framför bandstrappan dömdes 
de levande syndarna av ärkebiskopen eller domkapit-
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690. Explicita omnämnanden av vigilia aftonen före mässan omta-
las från följande kyrkor och gillen: Roskilde domkyrka 1310 (DD 
II:6 nr 251); Ribe domkyrka 1318 (II:8 nr 21) och 1388 (IV:3 nr 
371); Kristi lekamens gille i Sønderherred, Lolland, 1388 (IV:3 nr 
412); domkyrkan i Hamburg 1386 (IV:3 nr 58); Helgeandshuset 
i Malmö 1510 (LÄU VI nr 357, jfr 358).
691. Vespersång omtalas i en kunglig stiftelse i Roskilde domkyrka 
1344 (DD III:2 nr 22).
692. Se exempelvis ärkebiskop Esgers brev 1323 (II:9 nr 22) och 
ärkebiskop Mogens statuter 1386 (IV:3 nr 126).

693. I ett brev av väpnaren Josef Erlandsen 1387 kallas årtidboken 
”libroque anniuersarii fratris”(IV:3 nr 205). 
694. DD I:2 nr 88. I nästföljande stycke av texten framgår att 
kärleksgåvorna bestod i utskänkningen av penningar enligt en viss 
ordning. Efter Broderskapsförbindelserna i Necrologium Lundense 
(s. 130f ) finns två aparta stycken utgörande markaskälen för Bal-
lingslöv, daterade till ca 1200–33 och 1241 (jfr kommentarer av 
Weibull. NL s. LXXXI). Förklaringen till att notiserna återfinns i 
handskriften och på denna plats kan vara just den omständigheten 
att gårdens avkastning i gemenskap skulle fördelas till bröderna vid 
ärkebiskop Eskils årtid.
695. Ärkebiskop Eskil upptogs någon gång mellan åren 1162–76 
som broder i klostret i S:t Remi i Reims, vilket innebar att Eskil gav 
ekonomisk ersättning för en evig årtid (DD I:2 nr 149).

på så vis upptas som fratres eller sorores. De kortfattade 
uppgifterna kan ses mot bakgrund av att gudstjäns-
terna – för dem som upptagits på detta speciella sätt 
– kanske påmint om dem som redan fanns reglerade 
i Consuetudines. 

Uppgifter från ”Memoriale fratrum” överfördes till 
Liber daticus vetustior, förmodligen 1145–1146, kanske 
i samband med invigningen av högkyrkans altaren. I 
denna yngre bok, som var en kombination av marty-
riologium och nekrologium, fördes uppgifter in ända 
fram till 1400-talets början.693 Så småningom slutade 
man föra in de traditionella kortfattade dödsnotiserna. 
Det gällde bröder i det egna kapitlet men det är också 
tydligt att brödraskapsförbindelserna med andra kapi-
tel och kloster hade avbrutits. Under samma period 
ökade inslaget av privata gåvor för årtider. 

Särskilda gåvor i samband med årtider finns det 
endast undantagsvis uppgifter om från 1100-talet. 
Ärkebiskop Eskil upprättade den 1 september 1145, 
på invigningsdagen av högaltaret i domkyrkan, ett 
gåvobrev där han, bland annat, till en gemensam 
gudstjänst gav två gårdar i Alnarp och Ballingslöv för 
att bröderna i Lunds av dem skulle kunna få ”kär-
leksgåvor” (penningar) på årtiden för hans gravlägg-
ning och för att hans minne skulle leva i fred och 
evigt vara välsignat.694 Eskils gåvor kan tolkas som 
ett särskilt inslag vilket skulle göra hans årtid speciell 
och minnesvärd. Det är något oklart om den gemen-
samma gudstjänst där gåvorna skulle utdelas var en 
särskilt gudstjänst som upprättades av Eskil eller om 
det var den sedvanliga årtiden som avsågs.695 Från 
andra hälften av 1100-talet och första delen av 1200-
talet finns fler exempel på att biskopar och abbotar i 
Danmark föranstaltade om ekonomisk ersättning för 

Idealet bör ha varit att hålla vigilia från skymning till 
gryning. Flera källor nämner att vigilia började om 
aftonen, men hur långt in på dygnets mörka timmar 
de i praktiken varade framgår inte tydligt.690 Laudes 
omtalas mer sällan, förmodligen därför att denna del, 
som varit vanligt, följt direkt på vigilia. Vesper nämns 
med enstaka undantag691 inte heller i stiftarnas före-
skrifter, vilket möjligen kan förklaras med att vesper 
i de dagliga tidebönerna anpassades efter officiet för 
de döda. I Lunds domkyrka påbjöds att präster och 
kaniker skulle vara på plats i koret i samband med 
vesper, varför någon speciell föreskrift om det kanske 
inte behövdes.692 I Lunds domkyrka, liksom i andra 
större kyrkor, var koret platsen för högtidlighållande 
av årtiden, både mässan och vigilian.

Firandet av årtider kan dokumentariskt följas från 
1120-talet till reformationen, huvudsakligen genom 
domkyrkans nekrologier (”dödböcker”), ”Memoriale 
fratrum”, Liber daticus vetustior och recentior, samt en 
stor mängd testamenten. I nekrologierna finns kort-
fattade uppgifter om datumen (inte alltid årtalen) 
för olika personers död, deras eventuella gåvor till 
kyrkan och föreskrifter om gudstjänster. De bevarade 
testamentena kompletterar uppgifterna i nekrologi-
erna och gör det möjligt att med större akribi jäm-
föra utvecklingen över en längre tid. Det får antas att 
nekrologuppgifterna och testamentenas utformning 
i sig speglar en utveckling, inte bara av skriftkulturen 
utan också av liturgin. 

Domkyrkans äldsta nekrologium, ”Memoriale 
fratrum”, lades upp 1123 och har varit aktuellt fram 
till 1145–1146, varefter notiser infördes mer spora-
diskt. Vanligen fördes det endast in uppgifter om per-
sonens död i form av ett omnämnande av obiit eller 
anniversarius. Mer sällan finns uppgifter om gåvor till 
kyrkan i form av jord eller lös egendom. Gåvorna har 
ibland skänkts av lekmän och kvinnor, kanske för att 
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696. Ett tidigt exempel på ersättning för firandet av gudstjänst kan 
vara biskop Rikulfs av Odense gåva år 1147 till Knutsbröderna i 
form av landsbyn Geltofte. Brevet är endast känt i senare referat där 
det står att gåvan gavs av Rikulf ”till frälsning för sin själ” (I:2 nr 
99). Biskop Peder Sunesen av Roskilde ger 1202–14 bröderna vid 
S:t Lucius kyrka årsinkomsterna av vakanta kyrkor i hela Roskilde 
stift och tio mark guld mot att bli ihågkommen i kyrkans böner 
(I:3 nr 61). Därtill lägger han klostret i Ringsted S:t Hans kyrka i 
samma stad med förhoppningen om att de på hans årtid skall min-
nas honom och hans döda föräldrars själar (I:3 nr 62).
697. Abboten Vilhelm av Æbelholt stiftade omkring 1175 en årtid 
i kyrkorna i Tjæreby och Freerslev. Bröderna skulle varje år på hans 
dödsdag hålla en minnesgudstjänst för honom och anvisade full 
bespisning av bröderna i ovannämda kyrkor. Abboten förklarade 
att genom bönerna kunde han få del i änglarnas gemenskap (DD 
I:3 nr 52). Möjligen har bröderna efter flyttningen från Eskilsø en 
tid varit delade och knutna till de två kyrkorna (Danmarks Riges 
Breve I:3 nr 52 not 5). Kaniken Bunfred skänkte omkring 1188 
sex gårdar till bröderna vid Vårfru kyrka i Viborg, men medlen 
skulle förbehållas fattiga och till bespisning av bröderna på hans 
årtid (DD I:3 nr 152).

698. Formuleringar med den innebörden finns i en lång rad brev, se 
exempelvis brev från 1274 (DD II:2 nr 234), 1283 (DD II:3, nr 73), 
och 1291 (II:4 nr 2). Ett brev från 1352 visar en typisk fördelning 
av penningmedlen enligt följande: kanikerna två mark, vikarierna 
två öre, byggnadsfonden två öre och fattiga peblingar två öre (III:3 
nr 552). I ärkebiskop Birger Gunnersens stora gudstjänststiftelse 
föreskrevs om utdelande av en skilling på hans årtid till de ”trætt-
hen som celebreræ wppæ i wor lundhe Domkircke ”(Sanctuarium 
Birgerianum s. 55). Det är oklart om detta celebrerande avsåg en 
årtid i koret med tretton deltagare eller firande av tretton mässor 
vid olika altaren. En omständighet som kan tala emot det senare är 
att antalet mässor firade vid olika sidoaltaren på årtiderna brukade 
vara tolv, aldrig tretton.
699. Se följande stiftelser: ärkediakonen Erland Erlandsens årtid 
1269 (DD II:2 nr 150); kaniken Niels Torkilsens årtid 1274 (II:2 
nr 234); ärkediakonen Håkans årtid 1283 (III:3 nr 73). Dekanen 
Bent skänker 1285 vardera två ören till vart och ett av de fem 
mindre altarna i domkyrkan och deras präster. Gåvan är dock inte 
förbunden med specifika mässor (II:3 nr 150).
700. En liknande fördelning av mässor mellan olika altaren före-
skrevs även av änkan Johanne i hennes testamente 1304, fastän det 
då endast gällde mässor vid hennes egen begravning (L4).

De medel som donerades för årtiden, ofta jord-
egendom, lades vanligen till en allmän fond, såsom 
domkyrkans byggnadsfond. Denna förvaltningsform 
är den allra vanligaste, även när samma testamente 
föreskriver om stiftandet av en evig mässa vid ett eget 
altare. Att de donerade medlen lades till byggnadsfon-
den kanske ska ses mot bakgrund av att firandet av 
årtiderna genom hela medeltiden kan ha betraktats 
som en i princip ”kommunal” eller en hela kyrkans 
angelägenhet. Därav följer också att årtider skulle 
firas i koret. Från 1200-talets andra hälft och framåt 
finns det brev som föreskriver att endast de (kaniker) 
som var närvarande vid årtiderna hade rätt att få del 
av stiftarens penninggåva, vilket kan tyda på att del-
tagandet i praktiken var frivilligt och att antalet del-
tagare varierade.698 

I Consuetudines från 1120-talet nämns endast en 
mässa i förbindelse med att en årtid firas för en död 
broder (§ 173). De äldsta bevarade testamentena, från 
1260-,1270- och 1280-talet, talar alltjämt kort om att 
årtider skulle hållas, antagligen efter ett traditionellt 
mönster.699 I slutet av 1200-talet hade en betydande 
variation i firandet utvecklats. 

Kaniken Niels Ødesen föreskrev 1294 att det på 
hans årtid skulle läsas tre mässor: den första mitt i 
koret framför högaltaret för hans egen själ, den andra 
vid S:t Stefans altare för hans faders själ och den tredje 
vid S:t Vincentius altare för hans moders själ (L4).700 

sina årtider.696 Ibland var särskilda gåvor eller måltider 
för bröderna och de fattiga kopplade till årtiderna.697

Den första årtiden i Liber daticus som kan knytas 
till en gåva är den för kaniken Sven. Någon gång mel-
lan 1200 och 1233 skänkte han för sitt minne (”sui 
memoriam”), tre gårdar till domkyrkan, varav två till 
S:t Thomas av Canterburys altare. Prästen som ansva-
rade för de senare gårdarna var även skyldig att fira 
tre mässor varje vecka vid altaret. Det framgår emel-
lertid inte vilka slags mässor det kan ha handlat om, 
exempelvis huruvida kaniken Sven önskade en mässa 
för sin egen själ. Medel från gårdarna gavs även som 
”offer” (oblatio) och skänktes till de fattiga i samband 
med högtidlighållandet av hans årtid (L14). 

I slutet av 1200-talet förefaller testamenten ha blivit 
vanligare bland det högre prästerskapet och därmed 
även uppgifter om gåvor i utbyte mot mässor och 
årtider. Det är viktigt att framhålla att nekrologierna 
och testamentena visar en likartad bild av årtidernas 
förekomst i tid, med den skillnaden att testamentena 
oftast är mer detaljerade. Denna omständighet pekar 
på att testamentena inte kan ses som endast uttryck för 
en reception av ett visst slags skriftkultur. Snarare kan 
upprättandet av testamenten tolkas som ett uttryck för 
samtida förändringar i gåvogivandet till kyrkan och 
i firandet och åminnelsen av de döda. Testamentena 
följer ofta en ganska standardiserad mall: med redo-
görelse för utförandet av årtiden och med redovisning 
av de ekonomiska utläggen för diverse tjänster. 
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701. För mässorna avsatte kaniken Olof två öre fördelat med en 
örtug till varje vikarie, dvs. sex mässor (DD II:8 nr 58). 
702. Årtider med mer än sex mässor: 1318 och 1352 (DD II:8 nr 
58; III:3 nr 552); tio mässor 1369 och 1384 (III:8 nr 278; IV:2 
nr 439), tolv mässor 1358, 1384, 1387, 1395, 1397 (III:5 nr 97; 
IV:2 nr 500; IV:3 nr 241; L34; IV:6 nr 428) och tjugo mässor 1325 
(III:2 nr 148). Om årtidsmässor vid alla altaren: 1345, 1348, två ggr 
1349, 1350, 1351 (III:2 nr 148, III:3, nr 58, 159, 201, 316, 395).
703. Johannes Belethus omtalade i sin Summa de ecclesiasticis officiis 
hur tio mässor för de döda var en referens till dekalogen (cap. 160).
704. Se exempelvis brev från 1422, 1428 och 1459 (LÄU III nr 
19, 80, 396).
705. En åttondedag för årtiden skapades 1334 för ärkebiskop Karl 
Eriksen av hans broder (DD II:11 nr 158). Kaniken Peder Jensen 
Nim föreskrev 1345 om att sjungna mässor skulle firas vid samtliga 
altaren i domkyrkan på ”åttondedagen” efter hans årtid (III:2 nr 148).
706. Sanctuarium Birgerianum s. 51f.

707. DD IV:9 nr 363; Appendix L27. I birgittinskt material beteck-
nar recommendatio upprepningen av de böner, commendatio animae, 
som lästes på dödsbädden. Tack till Stephan Borgehammar för hjälp 
med tolkning av brevet.
708. DD IV:9 nr 363; Appendix L27. Jfr LÄU V nr 408.
709. Från Tyskland finns beskrivet att på Alla själars dag kunde en 
”långsam” (mer högtidlig) mässa firas vid huvudaltaret och andra 
”bimässor” kunde samtidigt firas vid sidoaltaren (Bärsch 2004 s. 240).
710. I ett brev 1405 angående riddaren Peder Laxmands årtid omta-
las att om det inte är möjligt att hålla flera mässor samma dag som 
årtiden ska de firas nästföljande dag (DD IV:10 nr 40).

hans broder, bestående av en sjungen mässa och två 
lästa mässor med ”anbefallningar” (cum recommenda-
cionibus), vilka skulle firas vid prästgillets altare ”som 
skick är” (ut moris est). De anbefallningar som skulle 
läsas var förmodligen en upprepning av de böner, com-
mendatio animae, som brukade läsas vid dödsbädden 
och i samband med gravläggningen, därav namnet 
recommendatio.707 En liknande årtid vid prästgillets 
altare skulle hållas dagen efter för herr Svend. Samma 
begäran om en extra årtid vid prästgillets altare gjorde 
kaniken Oluf Esbernsen 1498.708

Stiftarna av årtider med flera mässor tycks i första 
hand att ha prioriterat antalet och uppger oftast ing-
enting om vid vilka altaren de skulle firas eller tid-
punkterna. Hypotetiskt sett kan väl inte uteslutas att 
flera mässor synkroniserats, något som kan ha varit 
effektfullt. En sådan möjlighet föreligger åtminstone 
när dekanen Mogens Nielsen 1379 föreskrev att hans 
årtid även skulle firas vid sidoaltaren med tolv mässor 
och med tolv präster och peblingar.709 Men det kan 
inte uteslutas att bakom preciseringen att tolv präster 
skulle fira mässorna helt enkelt ligger ett önskemål 
om att undvika bination så långt det var möjligt. I 
något enstaka brev vidrörs även frågan om förhinder 
för firande av mässorna.710

Årtidernas mässor var i regel koncentrerade till en 
kyrka, men från 1300-talet finns det enstaka exempel 
på att det förutom en årtid i Lunds domkyrka också 
skulle firas mässor i en eller flera andra kyrkor. Kaniken 
Jakob Esbernsen önskade 1325 att kyrkoherden i S:t 
Nikolaus församling i Lund skulle fira tre mässor på 
hans årtid. Kaniken Niels Bunkeflos testamente från 
1346 föreskriver om mässor även i Roskilde domkyrka, 
S:t Petri kyrka i Malmö och i Bunkeflo kyrka och kol-
legan Peder Helgesen ville 1352 att hans årtid skulle 
firas även i andra kyrkor i Lund: i Allhelgonaklostret, 

Men fortfarande firades det egentligen inte mer än 
en årtidsmässa – de andra mässorna var ju för föräld-
rarna även om de firades på dagen för stiftarens egen 
död. Mer egenartat är firandena av föräldrarnas årtid 
vid sidoaltarna.

Den äldsta uppgiften om att det firades flera mässor 
på årtiden är från 1318 då kaniken Olof föreskrev 
och anslog medel som räckte till sex mässor förutom 
mässan i högkoret.701 Fram till reformationen finns 
ett stort antal exempel på årtider där det även ingick 
mässor vid sidoaltaren. Ibland specificeras antalet 
mässor vid sidoaltarna, till sex (1318, 1352), tio (1369, 
1384), tolv (fem exempel mellan 1358–97) eller tjugo 
(1325). Ofta var önskemålet att mässor skulle hållas 
vid alla altaren (1345, 1348, två gånger 1349, 1350, 
1351).702 Firandet av tolv mässor vid sidoaltaren var 
vanligt, en talsymbolik som förmodligen refererar till 
apostlarna. Men även talet tio kan ha haft en symbolisk 
mening.703 Från 1400-talet finns inga exempel på att 
antalet mässor specificerades närmare, men att döma 
av formuleringarna skulle de vara flera eller många.704 

I enstaka fall firades en årtid över en person två eller 
fler gånger under året. I ett fall fick så småningom årtiden 
en åttondedag (oktav).705 Ärkebiskop Birger Gunnersen 
förordnade på 1510-talet om fyra årtider på specifika 
datum under året. Även valet av plats för årtidernas 
firande var unikt: i kryptan, alltså vid hans grav.706 

Dekanen Svend Saxtorps årtid hade en något ovanlig 
utformning. Han föreskrev i sitt testamente 1404 att 
förutom den sedvanliga årtiden i koret skulle präst-
gillets präster dagen efter hålla ytterligare en årtid för 
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711. DD II:9, nr 189; jfr LDLV s. 101 (1325); DD III:2 nr 280 
(1346); III:3, nr 590 (1352).
712. Det fanns inga hinder för en vanlig präst att fira mässa vid 
högaltaret, vilket visas i en förordning år 1223 (jfr DD I:5 nr 231).
713. År 1294 gavs föreskrift om en ovanligt utformad årtid med 
firande vid de tre äldre altarna i koret. Enligt brevet lästes mässorna 
(DD II:4 nr 145). Ett brev från 1340 omtalar hur man på dagen 
för årtiden sjöng den eviga mässan vid sidoaltaret medan den läs-
tes i koret (III:1 nr 33; L20). Niels Bunkeflo föreskrev två sjungna 
årtidsmässor i koret utöver den ordinarie. Det kan tolkas som att 
den ordinarie årtiden har varit en läst mässa (III:2 nr 280).
714. Årtidsmässor vid sidoaltaren som lästs 1294, 1318 (L4; L16); 
sjungits 1345, 1346, 1349, 1350, 1352, 1384 (DD III:2 nr 148, 
280; III:3 nr 201, 316, 552; IV:2 nr 439).
715. Kaniken Jakob Esbernsen donerade 1325 medel till en evig 
mässa varje vecka som bot för sin själ, utan några närmare speci-
fikationer vid vilket altare de skulle firas (DD II:9 nr 189; LDLV 
s. 101). Torkil Nielsen av Gladsax stiftade 1384 tre mässor vid ett 
ospecificerat altare vilka sedan lades till det som makan Ide Peders-
datter Falk stiftat 1395 (L34).

716. DD II:2 nr 234; L2. Den sjunde dagen i veckan kan möjligen 
ha varit upptagen av någon annan mässa vid altaret?
717. DD II:7 nr 210; DS nr 1990, jfr LDLV s. 116f; L2.

det stiftats tre mässor av det gods som prästen Sven hade 
donerat till S:t Thomas av Canterburys altare i långhu-
set. Genom en ny stiftelse 1309 utökades mässorna vid 
altaret till att omfatta veckans alla dagar (L14). 

De nya mässor som tillkom från slutet av 1200-talet 
innebar långtifrån alltid att nya altaren uppfördes. Till 
de fem äldre sidoaltarna i kryptan och högkoret knöts 
det relativt tidigt eviga mässor. Vid S:ta Maria Magda-
lenas altare (L2) i norra delen av kryptan förordnade 
kaniken Niels Thorkilsen 1274 om tre mässor för de 
avlidna (för hans egen själ, fadern, modern och syst-
rarna) och på de följande tre dagarna växelvis om sex 
olika helgon.716 Dekanen Guido föreskrev 1314 att, 
förutom de tre mässor som prästen vid altaret redan 
var förpliktigad att hålla, skulle ytterligare fyra mässor 
firas vid samma altare: en om S:ta Maria Magdalena 
och tre för magister Reginaldus de Vallibus (tidigare 
ärkediakon i Auxerre), Guidos egen själ och alla tro-
ende avlidnas själar.717 Ärkebiskop Jens Dros införde 
år 1288 tre sjungna mässor i veckan vid Johannes 
döparens altare i kryptan: om den heliga jungfrun 
(lördag?), Johannes döparen och S:t Laurentius (L1). 
Vad beträffar kryptans tredje altare, S:t Ægidius och 
S:t Blasius altare i söder, finns endast en uppgift om 
votivmässor: en veckolig själamässa stiftad år 1325 (L3). 
Möjligen kan det att altaret användes som huvudaltare 
i Krafts socken ha satt hinder för eller minskat dess 
attraktionskraft för privata stiftelser.

En successiv ökning av antalet mässor kan även iakt-
tas vid ett av de äldre sidoaltarna i högkoret. Kaniken 
Gøde förordnade 1297 att det skulle läsas tre mässor 
varje vecka vid S:t Stefans altare: den första om den 
heliga jungfrun, den andra växelvis om S:t Andreas, 
S:t Stefan och S:t Laurentius och den tredje för de 
döda. Dekanen Guido stiftade 1314 ytterligare en 
mässa vid samma altare och skrev dessutom i sitt brev 
att ytterligare tre (inte närmare kända) mässor firades 
varje vecka vid altaret. Från denna tidpunkt firades 
alltså mässa vid altaret alla veckodagar (L6). Vad gäller 
S:t Vincentius altare i högkorets södra del hade ärke-
diakonen Haagen redan 1283 instiftat en fond för en 
prästvikarie och mässor under veckans alla dagar (L5). 

I domkyrkans långhus finns ytterligare exempel 

S:t Peters nunnekloster, Heligandshuset och S:t Jör-
gens hospital.711 I samtliga fall torde det ha funnits 
nära förbindelser mellan personerna och kyrkorna, 
vilket kan förklara valen av de specifika kyrkorna. Att 
sprida årtider mellan olika kyrkor kan ha varit vanli-
gare än vad de tre breven ger intryck av. Stiftelsebre-
ven kan ju i många fall ha ställts till en särskild kyrka 
och behandlat endast de årtider som skulle firas där.

Under hög- och senmedeltid förefaller firandet av 
årtiden i koret i de allra flesta fall ha följt ett bestämt 
mönster, vilket förklarar att breven beskriver firandet 
i mycket knappa ordalag. I de fall då årtiden berörde 
en person med en evig altarstiftelse var det gissnings-
vis dess altarvikarie som firade själva mässan.712 Det 
är oklart om årtidsmässorna i koret lästes eller sjöngs, 
men de få ledtrådar som finns tyder på att de normalt 
lästes.713 Däremot står det klart att mässor som firades 
utöver den ordinarie årtidsmässan i koret kunde firas 
både som lästa och sjungna, i varje fall från omkring 
1340. Det var något mer vanligt att dessa extra årtids-
mässor specificerades som sjungna än som lästa.714 

Eviga mässor
Antalet mässor som firades i domkyrkan varje vecka, 
år ut och år in, steg dramatiskt från 1200-talets slut. I 
nästan samtliga fall hade stiftarna specificerat vid vilket 
altare de eviga mässorna skulle firas (översikt i Appendix 
VIII).715 Redan under 1200-talets första tredjedel hade 
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718. Alcuin sammanställde omkring år 800 i sin Liber Sacramen-
torum tjugoen mässor som han fördelade på veckans olika dagar 
(PL, Tom. 101). Johannes Belethus beskrev veckodagsmässornas 
firande ca 1160 (Summa de ecclesiasticis officiis, cap. 51). De mässor 
som rekommenderas för olika dagar har varierat något, men vanli-
gen ägnades söndagen åt Treenigheten, måndagen åt änglarna, fre-
dagen åt det Heliga korset och lördagen åt jungfru Maria. Jämför 
även brev från ca 1157 där det talas om att en mariamässa hölls i 
Peters kyrkan i Rom ”för att det var en lördag” (DD I:2 nr 117). 
Om veckovotivmässorna i Skara stift, se Johansson 1956 s. 58.

den ursprungliga stiftaren, tilläts kanske inte eller fann 
det attraktivt att bygga ut gudstjänsten vid ett sådant 
altare. En uppgift som kan ha bäring på denna fråga är 
en skrivning i en stiftelseurkund av Anne Nielsdatter 
(Thott) från 1465: hon krävde att ingen, förutom den 
som hade det i värjo, skulle besöka S:t Jakobs kapell där 
hon hade stiftat två mässor (L29). Hon avsåg kanske 
inte att hålla ute fromma besökare till kapellet, utan 
andra präster som kunde tänkas hålla mässor där.

Vid sidoaltarna firades det i princip samma votivmäs-
sor, vecka efter vecka, med undantag för högre festdagar, 
i motsats till den dagliga mässan vid högaltaret som 
följde dagens text (de tempore). Förmodligen gällde i 
huvudsak detsamma altaret som tillhörde Krafts sock-
enkyrka (L3). I de flesta fall framgick det av stiftelseur-
kunden om en votivmässa med ett speciellt tema skulle 
hållas på en viss veckodag. Kombinationen av mässa 
och veckodag var inte helt slumpmässig (jfr Appendix 
VIII). Stiftarna har uppenbarligen förhållit sig till en 
etablerad tradition, med förebild i de särskilda ordningar 
för veckovotivmässor som förekom från åtminstone 
karolingisk tid. Mässorna på lördagen och söndagen 
handlade utan undantag om jungfru Maria respektive 
den heliga Trefaldigheten.718 Vad gäller veckans andra 
dagar följde mässorna inte ett lika fast mönster, men 
likväl finns det tydliga tendenser. Mässor för Det heliga 
korset firades enbart på fredagar, som en påminnelse 
om långfredagen. Från slutet av 1300-talet växlade 
det kristologiska temat på fredagar med mässor om 
Kristi fem sår. Mässor för Kristi lekamen firades med 
ett undantag på torsdagar, förmodligen för att Kristus 
instiftade och förklarade det eukaristiska offret på tors-
dagen före påsk. Mässor för de avlidna (pro defunctis) 
firades relativt ofta på måndagar. Mässorna på tisdagar, 
onsdagar och i viss mån torsdagar ägnades ofta åt ett 
helgon och uppvisar större variationer. 

Mässornas tema och fördelningen på olika vecko-

på hur mässor successivt läggs till olika altaren (L15, 
L22, L32, L41, L55). Kaniken Asser grundade 1317 
ett altare under orgeln och förordnade om fem mässor: 
söndag om Treenigheten, den andra för de avlidna 
(måndag?), den tredje om den Helige Ande, den fjärde 
omväxlande om S:t Nikolaus och S:t Laurentius, den 
femte om jungfru Maria (antagligen lördag). Det är 
oklart om det firades mässor de återstående två dagarna 
i veckan och i sådana fall vilka, men det är troligt att 
dessa dagar snart togs i anspråk. Kaniken Thorbern 
Laurentsen förordnade nämligen 1337 om två mässor 
varje vecka vid samma altare under orgeln (senare känt 
som S:ta Anna), den ena om aposteln S:t Jakob och 
den andra för sin egen själ. Något senare, 1353, lades 
ytterligare en mässa till altaret (L15).

Flera stiftelser har varit så omfattande att de redan 
från början tog alla eller de flesta dagarna i veckan i 
anspråk, vilket förstås kan ha förhindrat en fortsatt 
ackumulation av mässor vid dessa altaren. Den äldsta 
kända stiftelsen av det slaget gjordes av ärkediakonen 
Erland Erlandsen, som år 1269 förordnade om sju 
mässor med bestämda teman på bestämda vecko dagar 
vid sitt altare (L43). Fram till omkring 1500 tillkom 
omkring tjugo altar- och mässtiftelser som omfattade 
veckans alla dagar eller flertalet dagar, och ännu något 
fler om man räknar in altaren som successivt tillde-
lades allt fler mässor. De enskilda stiftelsedonationer 
som omfattade mässor varje dag i veckan tillkom i de 
flesta fall före ca 1400. 

Vad beträffar vissa altaren är det tydligt att en släkt 
gemensamt och koordinerat lät stifta mässor vid flera 
tillfällen under en utdragen period och så småningom 
kom upp i ett dagligt eller närapå dagligt mässfirande. 
Bodil Mortensdatter Skaldre och dottern Anne Henriks-
datter Hollunger stiftade 1481 två mässor, på onsdagar 
och lördagar, vid altaret dedicerat de 10 000 riddarna. 
Svågern och farbrodern Tage Henriksen Hollunger 
utvidgade 1495 gudstjänsten vid altaret med mässor på 
veckans återstående dagar (L41). Samma förhållande 
kan ses vid ett altare dedicerat Jungfru Maria och Johan-
nes (L55), där mässorna tillkom successivt mellan 1469 
och 1494 genom tre stiftelsebrev utfärdade av personer 
i släkterna Due och Ulfstand. Altarna förefaller, åtmins-
tone i dessa fall, att i en mer fysisk mening ha betraktats 
som privata, inte bara i bemärkelse av mässorna. De 
verkar att ha uppförts i åtanke av anförvanters even-
tuella framtida behov. En person, utan nära band till 
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719. DD II:5 nr 254.

720. Likhet i mässornas ordning kan i förstone ses som en indika-
tion på att det i själva verket handlar om samma altare, men den 
möjligheten kan uteslutas. I brevet om upprättande av S:ta Maria 
och S:t Nikolaus altare omnämns att ett andra altare tillägnat S:t 
Peter och S:t Andreas skulle upprättas. Domkapitlets jordebok 
1570 skiljer tydligt mellan de olika altarfonderna (L22, L23, L24). 
721. ”Synkronisering” av mässor har diskuterats som en möjlig för-
klaring till ”squints”, öppningar som medger visuell kontakt mellan 
högaltare och sidoaltaren, i engelska kyrkor (Roffey 2007 s. 133f ).
722. I tre fall är altarets dedikationer eller titel ej företrädd i veck-
ans mässor. Särskilda förklaringar kan finnas i ett par fall. Det av 
ärkediakonen Erland Erlandsen år 1269 stiftade altaret har i stif-
telseurkunden inte tilldelats ett dedikationsnamn. Altaret är känt 
under namnet S:t Erasmus, men det först från slutet av 1400-talet. 
Den omständigheten att herr Erland inte stiftat en mässa till S:t 
Erasmus på någon av veckodagarna kan tyda på att altarets namn 
är sekundärt (L43). Ett annat liknande fall berör ett altare i högko-
rets norra del, senare känt under titeln S:t Johannes döparen (L24). 
Altaret stiftades år 1346 av diakonen Magnus Nielsen med bidrag av 
kaniken Johannes Bunkeflo. Inte heller i detta fall säger stiftelsebre-

Johannes Bunkeflo, bror till Niels Bunkeflo, tillsam-
mans med kaniken och diakonen Magnus Nielsen ett 
altare i högkoret dedicerat Johannes döparen (L24). 
De mässor som skulle firas i veckan var identiska med 
de mässor som skulle firas vid en av Niels Bunkeflos 
altarstiftelser (L23).720 Vad som låg bakom denna 
strävan efter likhet är oklart. Potentiellt kan ett slags 
dramatisk effekt ha uppstått i kyrkorummet om mäs-
sorna firades samtidigt, men inga instruktioner av det 
slaget finns i eller antyds av breven.721 Båda altarna 
låg i den norra delen av kyrkan, det ena nere i kyrkan 
(L23) och det andra i högkoret (L24).

Altarnas dedikations- eller titelhelgon fick i de allra 
flesta fall särskilda mässor någon av veckans dagar. 
Exempelvis kan nämnas det altare dedicerat helgonen 
Maria, Nikolaus och Margaretha som subdiakonen 
Ingemar stiftade 1267. Fyra mässor hölls vid altaret 
varje vecka, en för de avlidna och de tre övriga för 
altarets dedikationshelgon (L8). Som redan framgått 
var några veckodagar helt eller till stor del tillägnade 
antingen jungfru Maria (lördag), Trefaldigheten (sön-
dag), mässor för de döda och för änglarna (måndag), 
Kristi lekamen och S:t Laurentius (torsdag) och det 
Heliga korset (fredag). Således återstod i stort sett 
endast tisdag och onsdag för firande av mässor om 
helgon. Vanligast var att altarets dedikations- eller 
titelhelgon (bortsett från jungfru Maria) firades på 
en tisdag, nästan hälften så vanligt på en onsdag och 
betydligt ovanligare på en måndag eller torsdag.722 

dagar, särskilt lördag och söndag, är gemensamt för 
västkyrkan. Andra mässor och mässcykler kan ha påver-
kats av traditioner och beslut i stiftet. Ärkebiskop 
Isarnus förordnade 1303 om att det i alla kyrkor i 
Lunds stifts skulle hållas en gudstjänst varje lördag om 
Guds moder och varje torsdag om S:t Laurentius, båda 
med fullständiga officier som på en festdag med nio 
lektioner, från vesper till vesper.719 Lördagen ägnades 
förmodligen redan i stor omfattning åt Maria, men att 
fira mässa och officium för S:t Laurentius på torsdagen 
kan ha varit ett nytt inslag. Det kan hur som helst kon-
stateras att det i domkyrkan efter Isarnus förordnande 
1303 stiftades femton votivmässor om S:t Laurentius; 
fjorton förlagda till torsdagar och en (1341) på en 
måndag. Före 1303 fanns två kända votivmässor om 
S:t Laurentius, stiftade 1269 respektive 1283, båda 
förlagda till tisdagar. Det är således knappast förvå-
nande att den allra vanligaste helgonmässan (förutom 
den om jungfru Maria) var den om S:t Laurentius, 
domkyrkans skyddshelgon. Mer anmärkningsvärt är 
det att S:t Nikolaus inte kom långt efter i popularitet. 
Sett till popularitet var det sedan ett avsevärt avstånd 
ned till övriga helgon.

Det är värt att notera att Knut den helige, som var 
en betydande främjare av domkyrkan, först under 
andra hälften av 1300-talet fick ett särskilt altare som 
kanske inte uppfördes förrän omkring 1400 (L33). I 
mässfirande förekom han först omkring 1500 (i en 
kollekt) i samband med ärkebiskop Birger Gunner-
sens stora gudstjänst i kryptan.

Tre altarstiftelser som tillkom 1346 påminner så 
mycket om varandra att det kan förmodas att de hade 
koordinerats med varandra. Niels Bunkeflo låg bakom 
stiftandet av två altaren, det ena dedicerat jungfru 
Maria och S:t Nikolaus (L22) och det andra S:t Peter 
och S:t Andreas (L23). Båda altarna var belägna fram-
för jungfru Marias bild i norra delen av kyrkan. En 
jämförelse mellan Niels Bunkeflos två mässtiftelser 
visar att det endast finns små skillnader och det gäller 
vilka mässor som firades under veckans olika dagar. 
Således firades det olika mässor på måndagen vid de 
två altarna (för de avlidna respektive om S:t Peter). 
Mässor om S:t Nikolaus och för syndarna (pro pecca-
tis) firades vid båda altarna, men på olika dagar (ons-
dag respektive fredag). År 1346 stiftade även kaniken 
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vet något om altarets dedikation. Ingen av de stiftade mässorna är 
tillägnad Johannes döparen. Ärkebiskop Jakob Gertsen stiftar 1405 
mässor under veckans alla dagar vid S:t Knut konungs altare, men 
ingen av dessa mässor var ägnad helgonkungen. Eftersom altaret 
stiftades eller uppfördes redan 1368 kan det naturligtvis finnas en 
möjlighet till att ytterligare någon evig mässa firats för Knut, men 
inget tyder på det (L33).
723. Om herr Benedikts kollekt, se DD III:5, nr 109 med kom-
mentar 7. Domprosten Jens Agesen hade 1496 önskemål om samma 
kollekt (LÄU V nr 350). Kaniken Niels Bunkeflo önskade 1346 
att de av honom stiftade mässorna skulle innehålla en kollekt för 
honom, hans föräldrar och alla hans välgörare och för det andra 
av hans stiftade altaren lägger han dessutom till en kollekt för de 
(kristna) syndarna i allmänhet (DD III:2 nr 271, 280). Likartade 
kollekter återfinns i mässor stiftade av Magnus Nielsen samma år 
(DD III:2 nr 266). Ärkebiskop Peder Jensen bestämde 1349 att i 
alla hans stiftade mässor ska en kollekt och canon missae (mässans 
huvuddel) innehålla förbön för stiftaren och hans föräldrar (DD 
III:3 nr 201). Niels Nielsen Mandrup ville att hans dagliga mässor 
skulle innehålla en kollekt för hans själ (DD III:2 nr 300). Torkil 
Nielsen föreskrev 1384 särskilda förböner för stiftaren (DD IV:2 
nr 500). Ide Pederdatter Falk ville i sina mässor och kollekter, 
förutom att åminna sig själv och sina föräldrar, främja också alla 
kristna (syndares) själar (DD IV:5, nr 330). Väpnaren Oluf Truedsen 
Has ville 1463 att före firandet av hans stiftade mässor en kollekt 
skulle hållas för alla kristna själar (LÄU IV nr 30). Kollekter för 

den egna själen, föräldrarna och alla kristna själar återfinns även i 
familjen Hollungers altarstiftelse i slutet av 1400-talet (LÄU IV nr 
379; 5 nr 318). Anne Nielsdatter Thott önskar i sin stiftelse 1465 
att ”innen” alla mässor skulle hållas kollekter om S:ta Anna och 
för alla kristna själar (LÄU IV nr 53). Om kollekter i allmänhet, 
se Helander 1993 s. 81f.

Missale Lundense. 723 Men det är ändock en minoritet 
av stiftelseurkunderna som innehåller önskemål om 
en specifik kollekt, ofta för stiftarens själ och dennes 
föräldrar. Det kan emellertid inte uteslutas att en kol-
lekt för mässans stiftare var ett självklart moment i 
den privata mässan och inte alltid explicit föreskrevs. 

Flertalet eviga mässor firades som lästa. De sjungna 
mässorna var ganska få. Ärkebiskop Jens Dros införde 
1288 tre sjungna mässor i veckan vid Johannes döpa-
rens altare i kryptan. Mässorna vid det av ärkebis-
kop Karl 1330 inrättade altaret i S:t Dionysii kapell 
skulle firas med särskild högtidlighet på festdagar 
(L17), vilket förmodligen betydde att de sjöngs. När 
ärkebiskop Jakob år 1405 instiftade mässor vid S:t 
Knut konungs altare mitt på golvet föreskrev han att 
de skulle sjungas (L33). Vid samma tid stiftade Lars 
Jensen, dekan i Roskilde och kanik i Lund, dagligen 
sjungna mässor vid S:t Laurentius altare mitt på gol-
vet. Breven antyder att det redan före herr Lars initi-
ativ firades dagliga mässor vid altaret, men att de nu 
kunde firas med större högtidlighet: mässan skulle 
sjungas – samtidigt som den dagliga mässan firades 
i koret (!) – och minst en ministrant skulle assistera 
(L7). Dekanen Lars Nielsen, bror till ärkebiskop Tue, 
stiftade 1473 fyra mässor för sin egen och sin broders 
själar vid jungfru Marias och S:t Laurentius altare i 
Vårfrukapellet. Två av mässorna skulle sjungas (L40). 
För många sjungna mässor tycks det ha funnits en 
förbindelse mellan altarna och kapellens höga status 
samt att stiftarna var ärkebiskopar eller mässornas för-
månstagare. Även i den stora gudstjänststiftelse med 
dagliga mässor i kryptan som inrättades av ärkebiskop 
Birger Gunnersen på 1510-talet ingick element som 
skulle framföras genom sång (L1). 

Även den världsliga eliten stiftade sjungna mässor. 
Vid ett altare framför bilden i kyrkans norra del tilläg-
nat jungfru Maria och S:t Nikolaus, stiftade personer 
i släkterna Has, Rosenkrantz och Brahe år 1459 två 
sjungna mässor (L22). Fyra år senare stiftade änkan 
Anne Nielsdatter Thott två sjungna mässor i S:t Jakobs 

En sammanställning av mässorna visar att vid slu-
tet av medeltiden handlade en majoritet av mässorna 
om olika helgon, bortsett från lördagens mässa för 
Maria och söndagens mässa om Trefaldigheten. Tätt 
därefter följer mässor för de döda, sedan mässor över 
kristologiska teman (Heliga korset, Kristi lekamen och 
De fem såren) och därefter följde mässor om den helige 
Ande och änglarna. Mässorna för de döda beskrivs 
i breven och i Liber daticus ofta som missa defunctis 
eller liknande. I många fall uppges endast att mässan 
ska firas för någons ”själ”, med vilket det får antas att 
det är just en ”mässa för de döda” som avses. I Missale 
Lundense (1514) finns i anslutning till mässans text en 
rad olika kollekter att välja på beroende vem som var 
mässans ”förmånstagare”. 

En stor del av mässorna var tillägnade förbedjare, 
det vill säga helgonen, men stiftarnas namn kan ofta 
ha integrerats i mässorna. I stiftelseurkunderna fanns 
ofta instruktioner om att mässan skulle innehålla en 
särskild kollektbön, oftast för stiftaren, dennes familj 
och välgörare. Ett exempel på det är kantorn Bene-
dikt Henriksens föreskrift 1358 om att en daglig och 
speciell kollekt för en död präst (pro uno sacerdote) 
skulle läggas till de mässor han hade stiftat. Kollek-
ten kan återfinnas i texterna för missa pro defunctis i 
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724. Om festgrader i allmänhet, se Helander 1959a.
725. Jfr uppgifter från 1145 under ärkebiskop Eskils tid om utdelning 
av pengar i koret på vissa dagar, antagligen festdagar (DD I:2 nr 88).
726. DD II:10 nr 302. 

727. Festerna är noterade i Memoriale fratrum (NL s. 55, 62, 87, 93).
728. DD II:10 nr 302; III:2 nr 153. Det ska noteras att i 1302 års 
brev står uttryckligen ”concepcionis beate Marie uirginis”. I den 
danska parallellöversättningen i Danmarks Riges Breve har dock 
detta översatts som ”Marie Bebudelse”; det skall vara Marie Avlelse.
729. DD II:10 nr 197; L20.
730. Avlatsbrevet är odaterat (SRD, VIII, s. 456). 
731. Datumen för de äldre festerna i nämnd ordning: purificatio 2 
februari, annuntiatio 25 mars, assumptio 15 augusti och nativitas 
8 september; och de nyare: compassio, första torsdagen efter quasi-
modogeniti (första söndagen efter påsk), visitatio 2 juli, praesenta-
tio 21 november och conceptio 8 december (Breviarium Lundense 
1517; Strömberg 1946a s. 592–594). Om Mariakulten och festerna 
i allmänhet, se Johansson 1966. 
732. I Lunds universitets historiska museum förvaras en Mariekrö-
ningsgrupp från början av 1500-talet, vilken möjligen kommer från 
domkyrkan och kanske har stått på altaret (LUHM utan nummer; 
Liepe 1995, bd 2, s. 391).

I Lunds domkyrka under 1100-talet torde man tidigt 
ha firat de äldsta och mest spridda Mariafesterna: Marie 
kyrkogång eller rening (kyndelsmäss, purificatio), bebå-
delsen (annuntiatio), himmelsfärden (assumptio) och 
födelsen (nativitas).727 Festerna för Maria blev små-
ningom fler och kom att förbindas med avlat. Marie 
avlelses fest (conceptio) infördes i Lunds domkyrka 1331 
av ärkebiskop Karl och 1345 bestämde ärkebiskop Peter 
om dess högtidliga firande i hela kyrkoprovinsen.728 
Samma år, 1345, firades fem fester i domkyrkan till 
Marias ära.729 Enligt en notis ska påven Eugenius IV 
(1431–1447) ha utfärdat ett avlatsbrev i vilket omnämns, 
förutom samtliga de förutnämnda festerna, även fester 
för Marie besök (visitatio).730 Den sistnämnda festen 
bör således ha tillkommit mellan 1345 och ca 1440. 
Firandet påbjöds av påven 1389. Någon gång efter 
Eugenius brev infördes festerna för Marie medlidande 
(compassio) och tempelgång (praesentatio). Vid medel-
tidens slut firades samtliga dessa Mariafester med den 
högsta festgraden.731 

Flera av Mariafesterna kan, åtminstone till nam-
net, förknippas med altaren. Ett altare i långhusets 
norra och förmodligen östra sida, som hade uppförts 
strax efter 1346 (L22), kallades 1556 Marie himmels-
färds (assumptio) altare.732 Det ligger nära till hands 
att tänka sig att ärkebiskop Karl, som införde Marie 
avlelses fest, också inrättade ett altare med detta tema 
i det nya kapell som han uppförde vid domkyrkans 
södra sida. En källa från 1605 uppger emellertid att ett 
Mariaaltare vid dopfunten i norra sidoskeppet kallades 

kapell invid koret (L29). Högtidligare firande förekom 
ibland också på dagen för altarets titelhelgon: ridda-
ren Stig Pedersen Krognos bestämde 1348 att på S:t 
Martins dag skulle mässan sjungas vid det altare som 
var dedicerat helgonet (L32) och prosten Folkvin 
bestämde 1415 att torsdagens mässa för Kristi leka-
men vid Kristi lekamens altare, till skillnad från de på 
övriga dagar, skulle hållas med ”högtidlighet” (L37). 

Sjungna mässor kan ses som ett kraftfullare sätt att 
ära och tillbe Gud och helgonen. Kanske har ett sådant 
firande medfört en större kostnad. Men mer troligt 
är kanske att de sjungna mässorna relativa sällsynthet 
hänger samman med att de endast undantagsvis tilläts 
utanför högmässan och årtidsmässorna. Det kan note-
ras att de sjungna mässorna eller gudstjänsterna oftast 
firades vid altaren som låg i avskilda delar av kyrkan, 
i Dionysios kapell, Vårfru kapell, Jakobs kapell och 
kryptan. De dagliga sjungna mässorna vid S:t Knut 
konungs altare och S:t Laurentius altare mitt på gol-
vet som firades från början av 1400-talet kanske fick 
en mer officiell prägel i kraft av sin högtidlighet och 
sin centrala placering. 

Sidoaltarna och deras kopplingar 
till fester, avlat och sakrament
Förutom det väl belagda firandet av själamässor vid 
sidoaltarna finns det enstaka belägg för, och flera 
indikationer på, att somliga av dem hade en betydelse 
i samband med vissa festers högtidliga firande. Fes-
ternas dignitet eller festgrad var enligt domkyrkans 
senmedeltida kalender i fallande ordning: prelatorum, 
canonicorum, vicariorum, novum lectionum (duplex, 
simplex), trium lectionum och memoria. Därtill firades 
vissa festers oktaver.724 Somliga fester bör redan under 
domkyrkans äldsta tid ha firats med särskilt högtid-
lighet, exempelvis festen för kyrkans skyddshelgon 
Laurentius.725 Under medeltiden tillkom nya fester 
med högre festgrad och dessutom kan gamla fester 
ha blivit befordrade. Ärkebiskop Jakob Erlandsson 
ska ha infört sju nya fester i koret, vilkas namn vi 
inte känner.726
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733. Trots att festen var påvligt sanktionerad redan 1372 (eller 1371) 
förefaller den inte ha fått omedelbar spridning. Vid kyrkan Notre 
Dame i Paris, som ändock har Maria som huvudpatron, firades 
festen första gången 1471 (Wright 1989 s. 122). 
734. En omständighet som komplicerar bilden är att den person 
som av påven beviljas att ta över vikariatet är en viss Niels Jensen 
Basse, som kallar sig klerk och förmodligen enbart är vikarie. I 
ett brev från ärkebiskopen 1488 föranstaltades emellertid om att 
kaniken Jep Borre skulle inneha vikariatet (LO5, L53). Möjligen 
kan detta förklaras av ytterligare personalförändringar som inte är 
kända eller att Jep Borre i sin tur insatt Niels Basse som sin vikarie.
735. LUHM 28449. Liepe 1995, bd 2, s. 306f; Källström 2011 
s. 169f.
736. Strömberg 1946a s. 594; Johansson 1966; Borgehammar 1996.

737. Benedikt Henriksen, kantor i Lunds domkyrka, skänkte, 
enligt sitt testamente 1358, en bok med noter till Kristi lekamens 
och S:ta Annas fest till vikarieprästen där och kyrkotjänaren vid 
sockenkyrkan i Kraft (kryptan), samt önskade själv att mässor 
över Kristi lekamen skulle läsas vid hans altare (DD III:5 nr 109; 
L32). Firandet av Helga lekamens fest förordades av påven Urban 
IV 1264 men dess spridning och etablering tycks ha gått långsamt 
(Lutz 2012 s. 473f ).
738. I Breviarium Lundense 1517 är prelatorum, canonicorum, 
vicariorum högre festgrad än duplex. I sockenkyrkorna har dessa 
högre grader inte relevans. 

aposteln Mattias, S:t Laurentius, och S:t Dionysios. År 
1334 kallades kapellet bara ”capelle sanctorum Mathie 
apostoli et Dionisii” (L17). Rimligtvis hade altaret i 
kapellet till en början Mattias som ett, av kanske två, 
”huvuddedikationer”. Under senmedeltiden kallades 
altaret endast Dionysii. Ett speciellt firande av Kristi 
lekamen tycks ha varit väl etablerat redan i mitten av 
1300-talet.737 Men det var först i början av 1400-talet 
som ett altare dedicerat till Kristi lekamen stiftades av 
prosten Folkvin (L37). Förmodligen kan uppförandet 
av altaret sättas i samband med att ett intresse för denna 
kult ökade omkring år 1400. Påven utfärdade 1410 
ett avlatsbrev för dem som besökte altaret i domkyr-
kan. Ärkebiskop Jakob hade redan 1405 föranstaltat 
om mässor om Kristi lekamen som skulle läsas vid det 
altare han stiftade eller återinstiftade (L33).

Kantorn Vinold Hansen stiftade 1448 en stor fest 
(maius festum) till S:t Erasmus ära som skulle firas 
högtidligt i högkoret. Någon större succé tycks inte 
festen ha blivit. I kalendern i Breviarium Lundense 
1517 firas visserligen dagen som en duplex, men i 
domkyrkan fanns det flera högre festgrader.738 I slu-
tet av 1400-talet nämns en altarstiftelse med namnet 
S:t Erasmus. Samma stiftelse kallas under 1400-talets 
första tredjedel ”Erlands altare” (L43). Sannolikt var 
namnförändringen ett utslag av ett ökande intresse för 
helgonet S:t Erasmus, en av de fjorton nödhjälparna. 

 Exemplen ovan tyder på att det i flera fall fanns ett 
samband mellan olika festdagar och sidoaltaren med 
det aktuella helgonets eller mysteriets namn. Men hur 
detta samband kom till uttryck i praktiken är mer oklart. 
Stiftelsebreven nämner endast undantagsvis att särskilda 
gudstjänster ska hållas på dagar för altarets titelhelgon. 
Exempelvis skulle mässan 1348 vid S:t Martins altare 
på samma helgons festdag sjungas (istället för läsas) 
under medverkan av fyra peblingar (L25). 

De stora festerna hölls enligt brevens kortfattade 

”Altare Conceptionis B. Virginis circa fonte”. Detta 
Mariaaltare uppfördes i början av 1300-talet (L13).

Firandet av Marie tempelgång (praesentatio) anmo-
dades av påven Gregorius XI första gången 1372. 
Ärkebiskop Jens Brostrup bestämde 1483 att festen 
med tillhörande avlat skulle firas i hela stiftet och 1488 
stiftade han en särskild fest med temat i koret.733 Redan 
något tidigare hade han grundlagt ett Mariaaltare i 
Vårfru kapell vid domkyrkans södra sida. Närheten i 
tid mellan festen och det nya altaret och förbindelsen 
med Jens Brostrup kan tala för att altaret hade samma 
tema som festen. År 1486 blev ett vikariat på Marie 
presentationis ledigt efter kaniken Anders Madsens 
död, vilket kan tala för denna hypotes.734 Ett altarskåp 
med Maria i corpus och med Jens Brostrups namn 
och vapen på ramverket fanns i Vårfrukapellet fram 
till 1700-talet. Vid sidan av corpus fanns en än idag 
bevarad bild föreställande Maria i templet.735 

Marie medlidandes fest proklamerades på ett 
provins konsilium i Köln 1413 eller 1423. De kända 
uppgifterna om firandet av denna fest i domkyrkan 
är sena. I Missale Lundense från 1514 och Breviarium 
Lundense från 1517 finns mässans och tidegärdens 
officium.736 Under 1500-talets första år uppfördes 
ett altare ägnat detta tema under orgeln: ”altare beate 
Marie virginis de compassione” (L47). Det kan antas 
att det åtminstone fanns ett tidsmässigt samband mel-
lan altarets uppförande och festens införande.

Flera andra fester som tillkom under senmedeltiden 
kan knytas till altaren. Förutom festen vid Marie avlelse 
stiftade ärkebiskop Karl vid samma tillfälle 1331 även 
fester på Kristi lekamens (Corpus Christi) och aposteln 
Mattias dag. Det kapell som samma år stod klart vid 
domkyrkans södra sida invigdes till Gud, S:ta Maria, 
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739. Jakob Erlandsens sju fester hölls enligt uppgift 1283 i koret 
(DD II:3 nr 73), likaså de tre som inrättades av ärkebiskop Karl 
1331 (II:10 nr 302) och Jens Brostrups på 1480-talet införda Mari-
afest (LÄU V nr 79).
740. Om beteckningarna festum fori (ofta utmärkt med röd text) 
och festum chori, se Kroon 1947 särskilt s. 69–75; Helander 1959a.
741. För en utförlig diskussion kring domkyrkan som andaktsrum, 
se Källström 2011 s. 125–190.
742. Påvlig avlat meddelades för besök: 1345 för S:t Jakobs, S:ta 
Maria och S:ta Katarinas kapell på vissa dagar (DD III:2, nr 197; 
L20) 1399 på S:t Knuts dag (IV:7 nr 36); 1400 på relikfesten (ibid. 
nr 297); 1433 på festdagarna för Marie himmelsfärd, S:t Laurentius, 
S:t Knut och relikfesten (gällande som vid Kristi lekamens fest) 
(LÄU III nr 125, jfr SRD, VIII, s. 456f ); 1434 allmän bulla för 
veneration av Kristi lekamen (LÄU III nr 152); 1447 på S:t Knuts 
fest (3 nr 299, 300); 1474 för besök på S:t Laurentius och S:t Knuts 
fester mellan första och andra vespern (4 nr 210). Ärkebiskoplig 
avlat meddelades för deltagande: 1370 på Marie bebådelse och 
himmelsfart, S:t Laurentius och på dagen för Florentia, Eufrosyne 

och Marinus (DD III:8, nr 463); 1466 för besök och understöd åt 
jungfru Marias altare i det nya kapellet (LÄU IV nr 87); 1483 för 
stöd till S:t Jörgens altare (IV nr 429). Absolution torde ha varit 
en självklar förutsättning för att ta del i avlaten; det omnämns 
specifikt i exempelvis brevet 1370 samt 1447 då det medgavs att 
ärkebiskopen kunde assisteras av fyra präster.
743. Hildebrand 1898–1903, III, s. 250; Rydén 1998 s. 109. Upp-
fattningen är företrädd i moderna guideböcker, se exempelvis Win-
quist Hollman 2009 s. 11–20.
744. Brunnar i en kyrklig kontext (inte sällan finns de i kryptor), 
kan tolkas som en bild av paradisfloderna, vilka i sin tur i överförd 
bemärkelse varit en bild av Kristi dop och Kristus som fons vitae 
(Glimme 1995 s. 119–125). De kan också tänkas ha varit en refe-
rens till templet i Jerusalem med dess ”hav av brons” (Borgehammar 
2012 s. 82). Brunnen i kryptan behöver inte ha haft en praktisk 
betydelse i dopet, förutom att vatten kan ha tagits därifrån, liksom 
till andra behov.
745. Nilsson 2012.

uppmanades att uppsöka altaren och bilder och följa 
speciella handlingsmönster. Vissa sidoaltaren i Lunds 
domkyrka kan ha fungerat som ett slags ”proxialtare”, 
alltså ombud för det högtidliga firandet i koret. 

Viktigare liturgiska fester tycks således från 1300-
talet ibland ha kunnat sättas i samband med tillkomsten 
av nya sidoaltaren och med deras dedikationer och 
titlar. Genom att festerna, minnet och tiden, knöts 
till vissa platser, i dessa fall ett visst altare, fick firandet 
en mer konkret prägel. Det heliga har blivit inte bara 
tids- utan också platsbundet, ett tankemönster som 
inom kristenheten kan följas tillbaka till 300-talet. 

 Det kan inte uteslutas att liknande samband mel-
lan liturgisk firande och viktigare fester under året 
hade funnits ännu längre tillbaka i kyrkans historia. 
I litteraturen om Lunds domkyrka förekommer ofta 
resonemang om kryptans eventuella funktion som 
doplokal under tidig medeltid.743 Som argument har 
i huvudsak anförts att kryptans centrala altare är dedi-
cerat Johannes döparen och att ”dopbrunnen” i dess 
norra del är minst lika gammal.744 Hypotesen om 
kryptan som en doplokal har egentligen inte prövats 
närmare, exempelvis kan efterlyses en diskussion av 
kryptan och dess utformning i en europeisk och histo-
risk kontext. På 1000- och 1100-talet kan dop fortfa-
rande i viss utsträckning ha förrättats under särskilda 
dopterminer varav påsk och pingst var de mest fram-
trädande.745 Om kryptan var en doplokal är det således 
möjligt att denna funktion har varit knuten till vissa 
högtider, kanske i huvudsak påsken. 

upplysningar i koret, vilket i princip bör ha varit stängt 
för vanliga besökare.739 Endast enstaka uppgifter finns 
om andra sätt att fira, såsom den av ärkebiskop Niels 
1378 instiftade festen för S:t Georg, då mässan hölls 
vid det nedre Laurentiusaltaret. Mässan skulle hållas 
högtidligt men festen betecknas endast som en dup-
lex, alltså inte någon av de tre högsta festgraderna, i 
kalendern i Breviarium Lundense 1517. 

Vissa fester, särskilt de mer betydande (men även 
den ovannämnda för S:t Georg) betecknas i kalend-
rarna från slutet av medeltiden som festum fori, det 
vill säga de var helgdagar då folket påbjöds att delta i 
mässan.740 Från 1300-talet kom dessutom många av de 
stora festdagarna att förknippas med avlat. Hur dessa 
allmänhetens besök i domkyrkan har gått till är ganska 
oklart men sannolikt har rummen och gudstjänsterna 
anpassats på ett sätt som gjorde det möjligt för NN att 
utöva olika fromhetshandlingar utöver botens sakra-
ment (bikt och absolution).741 Avlatsbreven rörande 
domkyrkan lämnar generellt sett få konkreta upplys-
ningar om rörelse- eller handlingsmönster. I några 
brev finns föreskrifter om att avlatsbesökare skulle 
följa med i gudstjänster. I ett påvligt avlatsbrev 1345 
hette det att besökarna skulle uppsöka S:t Jakobs och 
S:ta Katarinas kapell på vissa festdagar och där fromt 
höra orden (L20). Ett brev från 1474 om S:t Lauren-
tius och S:t Knuts festdagar nämner hur avlaten var 
förbunden med att vara på plats mellan första och andra 
vespern, det vill säga under festens nio lektioner.742 Det 
är känt från andra kyrkor och avlatsbrev att besökare 
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746. Sjöborg 1822–30, vol. 2, s. 182.
747. I St. Michael benediktinklosterkyrka i Köln fanns en öppning i 
kryptans valv över altaret som togs bort 1542 (Rosner 1991 s. 314). 
Kyrkan San Vittore i Muralto, Italien, har en (sekundär?) öppning 
i ett av valven i kryptan (Wrangel 1923b s. 144).
748. O. Rydbeck 1923 s. 62–64; jfr även M. Rydebeck 1943 s. 33. 
Om öppningen har en sen datering är det kanske mer troligt att 
den har haft funktion som rökutsläpp. Ett behov av en värmekälla 
kan ha funnits från 1510-talet i och med förrättandet av Birger 
Gunnersens där inrättade gudstjänster. Brunius noterade att hålet 
var alldeles nedsotat (1836 s. 156). Thomas Rydén har spekulerat i 
om öppningen i äldsta tid varit större (muntliga uppgifter).
749. Rydbeck 1942 s. 264. 
750. Idén har framlagts av Thomas Rydén.

751. Den mest fullständiga samlingen av texter berörande ”påsk-
spel” har lagts fram av Walther Lipphardt i Lateinische Osterfeiern 
und Osterspiele, vol. 1–9 (1975–90). Texterna från det medeltida 
Sverige är publicerade av Audrey Ekdahl Davidson (1990). För en 
diskussion om det liturgiska ”dramat” ca 1000–1200 som ett uttryck 
för liturgisk framställning och förbindelserna till den aktuella teo-
logiska diskussionen, se Petersen 2009.
752. Det äldsta explicita omnämnandet av Quem quaeritis i ett 
underjordiskt rum eller en krypta är från 900-talets katedral i Ver-
dun där det ägde rum ”in subterraneis specubus” (Ogden 2002 s. 
210 not 5). Yngre belägg finns från flera andra kyrkor: klosterkyr-
kan i Sion, Schweiz, där ritualen flyttades 1474 från kryptan till ett 
kapell (Ogden 2002 s. 210 not 7, s. 112ff; Davidson 2005 s. 32); 
stiftskyrkan i Würzburg på 1200-talet (Lipphardt 1975–90, bd II, 
nr 372, 373, bd VII, s. 291; Young 1933, I, s. 257f ); domkyrkan i 
Trier 1305–07 (Lipphardt 1975–90, bd II, nr 349, 350; Ogden 2002 
s. 41); möjligen katedralen i Padua 1200-talet (Lipphardt 1975–90, 
bd II nr 427, bd VII s. 345) och benediktinklostret Sonnenburg i 
Pustertal före 1600-talet (bd VII, s. 450).

tur kan ses i sammanhang med att altaret dedicerat 
Johannes döparen.

Liknande hypotetiska resonemang kan föras om 
andra altaren och viktigare liturgiska fester. Det enda 
altaret i kryptan som hade en kvinnlig dedikation var 
det norra, tillägnat Maria Magdalena. Det har tidi-
gare påpekats hur starkt förknippad hennes gestalt 
är med Jesu återuppståndelse. I påskliturgin återbe-
rättas de kanske mest centrala motiven i den kristna 
förkunnelsen, nämligen Kristi nedtagande från korset 
(depositio crucis), upptäckten av den tomma graven 
(visitatio sepulchri) och återuppståndelsen (elevatio 
crucis). Den andra ”akten” i berättelsen, visitatio sepul-
chri, kom under 900-talet att få en utformning som 
har liknats vid en ”teater” eller ett ”spel” där Maria 
Magdalena givetvis har haft en central roll. Den dia-
log som utspelade sig vid den tomma graven, ”Vem 
söker du?” (Quem quaeritis), vann snabbt spridning i 
den västerländska kyrkan, där den som liturgisk text 
fick lite olika utformning.751 Scenanvisningar före-
kom sällan, men kända exempel visar att dialogen 
kring den tomma graven ägde rum i olika delar av 
kyrkorna, däribland i kryptor. En text från domkyr-
kan i Trier daterad till 1305–1307 beskriver hur de 
tre Mariorna” efter matutin på påskdagen rörde sig 
från koret och ner till kryptan via den norra trappan, 
hur den efterföljande kören stannade i långhuset och 
hur ”dramat” sedan avslutades i koret med hela präs-
terskapet åter på plats.752 

En detalj som kan diskuteras i sammanhanget är vil-

En arkitektonisk detalj som kan ha bäring på frå-
gan hur kryptan användes under äldsta tid är den 
förbindelse som finns mellan kryptan och högkyrkan 
i form av den genomgående runda öppningen (dia-
meter ca 50 cm) i det centrala kupolvalvet. Redan 
Nils Henrik Sjöborg (1767–1838) grubblade över 
den och framkastade tanken att den kunde ha haft 
en funktion i påskspel, att man hissade upp en figur 
av Kristus genom öppningen.746 Liknande öppningar 
mellan krypta och högkor finns i några enstaka andra 
kyrkor.747 Otto Rydbeck ansåg emellertid att valvets 
konstruktion och inslaget av tegel pekade på en sen 
datering: till byggmästaren Adam van Dürens tid i 
början av 1500-talet. Han ansåg att öppningen hade 
tagits upp som ljusinsläpp, vilket inte förefaller så 
övertygande. Det ska noteras att Rydbeck inte ute-
slöt att valvet hade byggts om eller restaurerats; dess 
pendentiv (nedre kupiga del) av sandsten var näm-
ligen enligt hans undersökning äldre.748 I samband 
med detta öppna valv måste även nämnas att vid en 
undersökning 1942 påträffades en närmare fyra meter 
lång sträcka av en vattenledning söder om valvet. Led-
ningen gjorde i höjd med södra kapellet en s-formad 
böj mot väster och anslöt sig till ett fortfarande synligt 
utlopp genom södra korsarmens mur. Enligt Rydbeck 
skulle denna ledning dateras till Donatus tid, alltså 
tiden för byggandet av domkyrkan.749 En tanke som 
framkastats är att denna vattenledning har haft för-
bindelse med avloppet till en dopfunt och i sin för-
längning även med en brunn som kan ha föregått den 
nuvarande brunnen i kryptan från Adam av Dürens 
tid.750 Det öppna valvet varunder vattenledningen 
kan ha passerat skulle således kunna ses som ett indi-
cium för kryptans funktion som doprum, vilket i sin 
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753. Bond 1916 s. 176–203.
754. Saxon 2012 s. 320.
755. Om penitens och botgöring i allmänhet fram till ca 1200, se 
Hamilton 2001; Iogna-Prat 2008. Om absolutionen som ett andra 
dop, Hamilton 2001 s. 59, 70, 119, och penitens i det romersk-ger-
manska pontifikalet, ibid. s. 107–135.
756. Norra sidan av koret har varit en vanlig placering av en nisch 
för sepulchrum under hög- och senmedeltid. Särskilt i England 
tycks kombinationen med en grav ha varit vanlig (Sheingorn 1987 
särskilt s. 27, 44f ). En ytterligare omständighet som kan tyda på 
att Anders Sunesens gravnisch använts i samband med påskfirande 
är den avsats och fördjupning som fanns i muren strax framför 
graven, i vilken invigd hostia och ett mindre krucifix mycket väl 
kan ha tillfälligt förvarats. Exempel på sådana arrangemang finns i 
andra västeuropeiska kyrkor (Kroesen 2000 s. 77–82, fig. 50). I A. 
O. Lindfors och H. Reuterdahls redogörelse för undersökningen av 
Sunesens grav 1833 noteras särskilt att i framsidan var ”ett fördju-
padt säte anbragt [i cm ca 22,5 högt, 20 långt och 21 brett], likt det, 
som vanligen finnes å altaren” (1841 s. 92; jfr även Rydbeck 1926).

757. Uret i Lunds domkyrka kan inordnas i en krets av ur som för-
modligen tillverkats av urmakaren Nikolaus Lilienfeld från Rostock. 
Virke i uret har dendrodaterats till 1422±5 (Schukowski 2008). 
758. Jansson 1958.
759. Harper 1991 s. 74.
760. Uppgifter finns om att tidegärden tagit tre-fyra timmar i anspråk 
(Ciardi 2003 s. 22) eller fyra-fem timmar ända upp till, i monas-
tiska kyrkor på vissa festdagar, tio-tolv timmar (Harper 1991 s. 74). 
761. På juldagen firas enligt romersk tradition tre mässor 
(missa in nocte, aurora, die). Under julaftonen kunde också 
firas en vigiliemässa. Redan i mitten av första årtusendet firades 
påskafton med en speciell vigiliemässa. Under senare delen av 
medeltiden, kanske från 1300-talet, torde tidpunkten för denna 
mässa, tillsammans med tidpunkten för non och avslutande av 
fasteperioden i praktiken, i många fall ha flyttats till en tidigare 
del av dagen, t. o. m. förmiddag (Adam 1979 s. 68, 105–108). 
Påven kunde utställa brev som medgav undantag från regeln om 
firande av mässa endast i dagsljus (före non). Se exempelvis brev 
till kung Erik Menved 1319 (DD II:8 nr 114) och kung Kristoffer 
2 (nr 443), riddaren Jakob Jensen av Markie 1345 (III:2 nr 195), 
riddaren Erik Bydelsbak 1395 (IV:6 nr 404).
762. SRD, VIII, s. 457; jfr Sjöborg 1801–14, del 2, s. 52f.

Tider och personal
Att samordna de med tiden allt fler gudstjänsterna och 
den växande personalstyrkan var förmodligen en stor 
utmaning. Före 1420-talet och införskaffandet av det 
stora uret fanns knappast något exakt tidräkningsin-
strument.757 I princip var dygnet enligt horæ canonicæ 
delat i natt och dag, som vardera var tolv timmar.758 
Under dygnet förrättades tidegärdens sju bönestunder: 
laudes, prim, ters, sext, non, vesper och completorium 
samt matutin. Completorium avslutade dagen (efter 
skymningen). Matutin, som började kort efter mid-
natt, följdes ofta direkt av laudes, varefter följde en 
andra period av sömn. I norra Europa torde laudes 
ha hållits omkring klockan sex-sju.759 Dagens skif-
tande längd gör det svårt att ange exakta tidpunkter 
för bönetiderna. Uppskattningarna om hur stor del 
av dagen som ägnades åt tidegärdens böner varierar, 
men troligen minst tre timmar.760

Enligt den kyrkliga traditionen var det i princip 
endast tillåtet att fira mässa i dagsljus (före non), 
undantaget vissa högtider, huvudsakligen jul och 
påsk.761 Det medgavs dock vissa undantag från prin-
cipen. Från påven Eugenius IV:s tid (1431–1447) 
finns det brev som fastslår att man från oktober till 
april i Lunds domkyrka fick fira två morgonmässor 
före solens uppgång.762 

En omständighet som förmodligen generellt har 

ken funktion de sittnischer hade som finns i väggarna 
på var sida om Maria Magdalenas altare. En tolkning 
som ligger nära till hands är att de var till för mässans 
ministranter. Det som kan tala mot denna tolkning 
är att platserna för ministranterna brukar vara tre – 
för celebranten, diakonen och subdiakonen – och att 
de traditionellt är placerade söder om altaret.753 En 
alternativ hypotes är att dessa platser hade en funk-
tion i påskliturgin, kanske som sittplatser för de två 
änglar som enligt evangeliets berättelse väntade i Jesu 
tomma grav (Joh. 20:12; Luk. 24:4), en scen som 
givetvis återberättades i påskliturgins Quem quaeritis. 
En annan möjlighet, som inte utesluter detta bruk av 
nischerna, är att platserna vid Maria Magdalenas altare 
användes i samband med bikt. Maria Magdalena var 
det helgon som under medeltiden oftast associerades 
med botgöring.754 Hon var den prostituerade som 
fann bot genom sin kärlek till Jesus Kristus. En sådan 
funktion kan också associeras med påsken och dopet: 
bikten ägde nämligen rum under askonsdagen och 
absolution gavs på skärtorsdagen. I flera texter liknas 
absolutionen vid ett andra dop.755

Att kryptan och Maria Magdalenas altare var platsen 
för en speciell påskliturgi får betraktas som en hypo-
tes. Vissa omständigheter kan tyda på att platsen för 
påskens tomma grav och liturgin med Quem quaeri-
tis efter ärkebiskop Anders Sunesens död iscensattes 
omkring dennes gravnisch i högkorets norra vägg.756 
Detta moment i påskliturgin kan alltså ha flyttats dit 
från en annan plats i kyrkan, förslagsvis kryptan.
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763. The Oxford Dictionary of the Christian Church s. 572 (Eucha-
ristic fast). De teologiska skälen till att fasta före konsumtionen av 
det invigda brödet och vinet i eukaristin förklaras exempelvis av 
teologen Petrus Lombardus († 1160) i hans Sententiae (Lib. IV, d. 
8, q. 1). Verket hade stor spridning under medeltiden och har kom-
menterats av Thomas av Aquino (för en översättning till engelska, 
se http://www4.desales.edu/~philtheo/loughlin/ATP/index.html). 
Allra helst skulle fastan inte heller brytas omedelbart efter mässan: 
om Kristi kropp konsumerats på morgonen förordades brytande 
av fastan först vid sext (ibid.). Jfr även en utläggning i ämnet av 
Walahfrid Strabo (Libellus cap. 20, kommentar s. 254).
764. Den birgittinska klosterkyrkan är en ganska annorlunda miljö, 
i en jämförelse med Lunds domkyrka, men det kan ändock äga 
sitt intresse att det har föreslagits att deras morgonofficium slutat 
först omkring klockan tolv. Strax därföre har högmässan med non 
genomförts (Borgehammar 1998 s. 40f ).
765. Hans Skovgaard, ”official” på Lundagård, meddelade i en notis 
år 1520 att lördagen S:t Knut hertigs afton (6 januari) anlände ele-
ctus Jørgen Skodborg till Lund. När klockan slog kl. 11 om sön-
dagen blev electus ”indled” i koret av kapitlet ”oc saa ned i krafftt 
vti proces oc saa ind paa lundegaard mellom xi oc tolff” (Danske 
kancelli, Regnskaber ældre end 1559, Reg. 108a, Nr 27, f. 2v, DRA). 
Skovgaard svor sin ämbetsed på Lundagård. 

766. De ”mindre” tiderna i tidegärden kan ha slagits samman med 
de större, men inga konkreta belägg finns för det. Tvärtom kan 
omtalandet av hållandet av prim i högkoret i ett brev 1318 tyda på 
att tidegärden hölls vid olika tider (DD II:18, nr 58). Detsamma 
kan ha varit fallet i Roskilde domkyrka (Arhnung 1937 s. 369, 372).
767. I gudstjänstinstruktionen påbjöd Birger att två böner skulle 
sägas mellan vissa av tidegärdens tider (prim, ters, sext och non) 
”Och mellem Noen och mæssen” (Sanctuarium Birgerianum s. 62). 

från 1269 och framåt meddelade något om detta ämne 
bestod instruktionen vanligen i att altarvikarien skulle 
delta i gudstjänster på vissa högtider (L10, L11, L12, 
L16, L43). En föreskrift från 1283 är ganska lös: den 
meddelar kort att altarvikarien skulle besöka koret på 
de dubbla festerna – ”när han kan” (L5). Mer omfat-
tande förpliktelser, med besök i koret varje högmässa, 
finns det exempel på i en föreskrift från 1395 (L34). 

Det dagliga firandet av mässor vid sidoaltarna bör-
jade under förmiddagen. Nära till hands ligger förstås 
att mässorna firades mellan tidegärdens övriga mindre 
tider (prim, ters, sext och non), men mest sannolikt 
firades huvudparten så tidigt på dagen som möjligt. 
I en stiftelseurkund 1318 angående ett altare i lång-
husets norra del hette det att mässan skulle påbörjas 
vid en bestämd tid på dagen, i mitten eller i slutet 
av förrättandet av prim i högkoret (L16). 766 Denna 
präst behövde alltså helt tydligt inte delta i tidegärden 
i koret: det får väl antas att han utförde tidebönen i 
enskildhet före eller efter mässan. Några regler mot 
att fira lästa mässor samtidigt som högmässan firades 
i koret har så vitt bekant inte funnits.

Senareläggandet av mässfirandet på vissa festda-
gar (och den längre fasta det innebar) antyder att 
tidpunkten för firandet stod i relation till graden av 
högtidlighet. Även firandet av den dagliga högmäs-
san i domkyrkan kan ha utmärkt sig genom att äga 
rum mellan ters och sext. Av mässorna vid sidoaltarna 
firades kanske merparten under eller efter prim; de 
få uppgifter som finns skulle i varje fall inte motsäga 
det. Åtminstone två mässtiftelser förefaller ha skilt ut 
sig från mängden i detta hänseende. Enligt föreskrif-
ter från 1415 om en daglig mässa vid S:t Laurentius 
altare mitt på golvet skulle den firas samtidigt som 
högmässan firades i koret. En upplysning i Birger 
Gunnersens gudstjänstförordning (L1) från början 
av 1500-talet tyder på att hans dagliga själamässa i 
kryptan skulle firas så sent som efter non, förmodli-
gen kring klockan 12.30 eller så.767 Dessa gudstjäns-

påverkat i riktning mot ett tidigt firande av mässa var 
den tidigt utvecklade regeln om att, i respekt för det 
eukaristiska offret, intagandet av hostian och vinet 
skulle föregås av fullständig fasta från midnatt. Det 
anses att denna regel i allmänhet har observerats. Alla 
de präster som hade uppdrag att fira mässa vid dom-
kyrkans högaltare och olika sidoaltaren kunde således 
först därefter äta frukost (jfr eng. ”breakfast”).763

Redan i Consuetudines (§ 40) står det att högmässan 
är förlagd till ters under sommaren och till sext under 
vintern. Om prim räknas från kl. 6 skulle det alltså 
innebära kl. 9 respektive 12.764 Men som redan omta-
lats har tidpunkterna för olika gudstjänster förmod-
ligen varit ganska flexibla. En uppgift från 7 januari 
1520 omtalar att högmässan på denna söndag i varje 
fall inte hölls mellan kl. 11 och 12. Det skulle kunna 
tala för att högmässan var avslutad före klockan 11, 
mindre troligt är att den påbörjats efter klockan 12.765

Från åtminstone 1200-talet var kanikerna i dom-
kapitlet förpliktade att delta i tre dagliga gudstjänster 
i domkyrkan: matutin (morgonens tidegärd), hög-
mässa, och vesper (aftonens tidegärd). Vid deras sida, 
som assistenter och ersättare i gudstjänsterna, fanns 
korvikarierna. Firandet av mässorna vid sidoaltarna 
torde i de flesta fall ha ombesörjts av altarvikarierna. 
Deras deltagande i gudstjänsterna i koret var av allt att 
döma varierande. När de olika mässornas föreskrifter 
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768. Se exempelvis: DD II:8, nr 58 (1318); III:2, nr 266, 276, 288 
(tre mässtiftelser 1346); III:3 nr 201 (1349).
769. Redan Consuetudines canonicae beskriver kantorns roll närmast 
såsom ett slags koordinator av gudstjänsterna (Kap. XX). Kantorn 
hade i uppgift att ordna mässorna i Århus domkyrka 1266 (DD 
II:2 nr 18).
770. Förrättandet av 50 mässor i succession mellan, låt oss säga, 
klockan 8.00 om morgonen och 15.00 på eftermiddagen, har 
inneburit att varje mässa enbart fått ta 10 minuter i anspråk. En 
orimligt kort tid, även för en läst mässa.

771. Helander 1956 sp. 545f.
772. Ett exempel på det senare är dekanen Guido som stiftade fyra 
mässor vid kryptans norra altare år 1314 (L2) och förordnade att 
dessa skulle firas utöver de tre mässor som redan firades där (DD 
II:7 nr 210); därtill stiftade han samma år en mässa vid S:t Stefans 
altare (L6) i högkoret förutom, som det skrivs, de sex som redan 
firas där (DD II:7 nr 210). 
773. År 1358 förordnades om sammanslagningen av två mässtif-
telser till ett altare. Efter att de två vikarierna avlidit skulle altaret, 
trots att åtta mässor firades i veckan, endast ombesörjas av en altar-
vikarie (L9). Ett i sammanhanget intressant exempel på en stiftelse 
från 1366 med fjorton mässor i veckan finns från dominikanklost-
ret i Lübeck. Mässorna skulle firas vid samma altare, men med två 
altarvikarier (DD III:7 nr 451).
774. Mässa firad utan konsekration och hostia kallas missa sicca (”torr 
mässa”) (Nußbaum 1961 s. 177; Snoek 1995 s. 225; Swanson 1995 
s. 139). Det är oklart i vilken utsträckning det förekommit i Norden 
under medeltiden. Om missa bifaciata/trifaciata, se Fortescue 1910.

början av 1200-talet.771 I Lunds domkyrka kan praxis 
ha legat nära idealet, åtminstone fram till 1400-talet. 
För det första överstiger antalet mässtiftelser vid ett 
och samma altare endast undantagsvis sju per vecka, 
oavsett om alla mässor tillkommit samma tillfälle eller 
successivt.772 Det tyder på att varje sidoaltare i princip 
hade en egen altarvikarie.773 

Avsteg kan emellertid ha gjorts från regeln om att 
en präst endast fick fira mässa en gång om dagen. I 
vissa årtidsstiftelser förekom önskemål om 12, 20 
eller ännu fler mässor samma dag vid sidoaltarna, inte 
sällan sjungna. För att uppfylla dem skulle man helst 
engagera lika många präster som inte firade mässa 
någon annanstans denna dag. En sådan stor ”ledig” 
personalstyrka kan nog ha varit svår att få fram. Vid 
sådana tillfällen kan en lösning ha varit att fira mässa 
utan konsekration och hostia: torr mässa (missa sicca). 
I praktiken kan det ha gått till så att två–tre mässor 
lästes i rad till och med prefationen, därefter en kanon-
bön med konsekration (missa bifaciata/trifaciata). Men 
även detta skick var förbjudet.774

Även när det gällde vissa altaren med eviga själamäs-
sor kan detta problem ha aktualiserats. Från mitten 
av 1400-talet finns det belägg som tyder på att det 
hände att fler än sju ordinarie mässor per vecka firades 
vid samma altare och kanske även av samma präst. Så 
stiftade kaniken Jens Jensen en mässa vid S:t Stefans 
altare 1452 och kaniken Peder Hermansen två mässor 
1474, men redan 1314 firades sju mässor vid altaret, 
vilket skulle betyda att tio mässor firades varje vecka 
(förutsatt att den äldre stiftelsen ägde bestånd).775 

ter utmärkte sig även i det att de skulle firas sjungna 
och med assistenter, och mot den bakgrunden är det 
tänkbart att deras högtidlighet underströks genom att 
de firades senare på dagen. 

Läsandet av mässor vid sidoaltaren skulle enligt 
flera stiftelsebrev från 1318 och senare ta hänsyn till 
andra mässors eller altares ”rang”.768 Antagligen hade 
kantorn ansvaret för att sådana scheman följdes.769 I 
slutet av 1200-talet meddelades att mässor inte fick 
påbörjas innan mässan vid jungfru Marias altare var 
avslutad; förmodligen avses en daglig morgonmässa 
som senast från mitten av 1200-talet firades vid ett 
altare i långhuset (L58). För att mässor vid intillig-
gande altaren inte skulle störa varandra skedde för-
modligen firandet successivt. Även för enstaka andra 
altaren finns det uppgifter om att mässfirandet skulle 
börja vid bestämda tidpunkter (L16). 

I slutet av medeltiden uppgick de ordinarie mäs-
sorna vid sidoaltarna till i genomsnitt 39 om dagen, 
ganska jämnt fördelade över veckans dagar (Appendix 
VIII). Då ingår bara de kända mässorna, och till dem 
ska läggas ett okänt antal ordinarie mässor som inte 
är dokumentariskt belagda. Därtill har på vissa årti-
der många altarvikarier, kanske ibland samtliga, bli-
vit ålagda att hålla en extra mässa. Antalet mässor vid 
sidoaltarna kan förslagsvis ha uppgått till omkring 50 
per dag, vissa dagar betydligt fler. 

Det stora antalet mässor vid sidoaltaren innebar 
att de näppeligen kan ha förrättats i en följd.770 För 
att hinna firas före non, och förmodligen i de flesta 
fall även före högmässan, måste flera mässor ha hållits 
samtidigt. Under morgonen och förmiddagen får man 
tänka sig att domkyrkan varit dränkt i ett lågmält sorl 
från sidoaltarna, då och då blandat med stämmor från 
de sjungna mässorna. 

Att en präst firade två eller fler mässor på en dag 
(bination) var i princip förbjudet, åtminstone från 
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775. LÄU III nr 341; IV nr 226; L6.
776. DD II:12, nr 80; LDLV s. 321f; L9.
777. DD III:5 nr 109, LÄU IV nr 434; nr 437; L32.
778. Kyrkoherdar som samtidigt var vikarier i Lunds domkyrka 
fanns exempelvis i följande sockenkyrkor: Bjällerup (LÄU IV nr 
380), Brågarp och Igelösa (3 nr 417), Harlösa (5 nr 136), Holmby 
(3 nr 239) och Odarslöv (5 nr 12).
779. Assistenter vid sidoaltaren vid firande av eviga mässor omnämns i 
följande fall: det av Lunds borgare år 1310 upprättade altaret och den 
eviga mässan (LO2) till bot för dråpet på riddaren Josef Magnusen 
(medverkan av fyra peblingar); vid ärkebiskop Karls år 1330 stiftade 
mässor i S:t Dionysios kapell (L17) (medverkan av två peblingar), 
mässfirandet vid S:t Martins altare (L25) på S:t Martins dag (med-
verkan av fyra peblingar); vid en årtid instiftad 1379 som skulle firas 
vid 12 altaren ”nere” i kyrkan (under medverkan av peblingar) (DD 
IV:1 nr 477, 478) och vid den år 1405 vid S:t Knut konungs altare 
(L33) instiftade sjungna mässorna (en skolar/pebling). 

780. Inte ens i ärkebiskop Birgers utförligt beskrivna gudstjänst-
stiftelse på 1510-talet omnämns någon assistent till den tredje 
vikarien som hade till uppgift att läsa den dagliga själamässan. 
Däremot omnämns sådana i förbindelse med den första och andra 
vikarien som svarade för de sjungna gudstjänsterna (Sanctuarium 
Birgerianum s. 38).

mot en ersättning, fick tjänstgöra som assistenter. Med 
tanke på att peblingar i övrigt regelbundet omnämns 
i samband med utdelningar på årtider och den nästan 
totala saknaden av dem i stiftelseurkunderna förefaller 
det mindre troligt att de generellt sett hade en sådan 
funktion. De flesta eviga mässor kan alltså ha firats 
utan assistenter.780

Sammanfattande om altarna 
och ritualerna i domkyrkan

Altarnas fördelning i tid och rum
En ny granskning av källorna visar att det fanns minst 
68 altaren i Lunds domkyrka under medeltiden. Många 
skriftliga uppgifter är så knappa att de inte säkert kan 
knytas till något specifikt altare, utan flera alternativ 
är tänkbara (Appendix VI). Denna restpost med upp-
gifter kan således innehålla information om ytterligare 
altaren, men förmodligen rör det sig i sådana fall om 
mycket få. Somliga altaren kan ha uppförts utan fond 
eller med en helt liten och därför lämnat få eller inga 
spår i det skriftliga källmaterialet. Det sammanlagda 
antalet altaren var således fler än 68, kanske 70 eller 
något fler. Ett mindre antal kan ha försvunnit redan 
före reformationen på grund av bristande medel för 
att upprätthålla gudstjänster eller genom samman-
slagningar av fonder. Genomgången rubbar alltså inte 
på något avgörande vis Göran Axel-Nilssons tidigare 
bedömning av antalet altaren, även om underlaget 
utökats och bearbetats enligt andra principer. 

Tidigare forskning om domkyrkan har inte i någon 
nämnvärd omfattning intresserat sig för förhållandena 
mellan altarnas dedikationer och reliker å ena sidan 
och fördelning i tid och rum å den andra. Under-
sökningar av sammanhangen mellan altarna, kyrko-
byggnaden och det historiska skeendet eller bruket 
är komplicerade men kan ge ny kunskap och öppna 
nya perspektiv, vilket inte minst studier av kyrkor i 
Mellaneuropa har visat. 

När det gäller altarnas placering är det sedan tidigare 

När ärkebiskop Peder 1338 slog samman två altar-
stiftelser och lade dem till ett altare innebar det, som 
det uttryckligen skrivs, att åtta mässor fortsättnings-
vis skulle firas vid altaret av två präster. Att döma av 
brevet skulle efter dessa prästers död enbart en präst 
ombesörja mässorna.776 Till S:t Eustachius altare som 
stiftades med sex mässor år 1358 lades ytterligare tre 
mässor genom nya stiftelser 1483 och 1485.777 Det 
kan tänkas att mässor i dessa fall slopades eller slogs 
ihop, men det saknas belägg för det. 

En annan omständighet som kan indikera att det, 
åtminstone under 1400-talet, förekom att fler än en 
ordinarie mässa firades per dag och präst är att flera 
sockenkyrkor i Lunds närhet hade präster som samti-
digt var altarvikarier i domkyrkan. De närmare detal-
jerna kring detta är emellertid inte kända.778 

Huruvida ovannämnda exempel betyder att präster 
regelbundet gjort sig skyldiga till bination är svårt att 
klart ådagalägga, men denna möjlighet ska hållas öppen.

Det finns få uppgifter om antalet officianter eller 
besökare vid sidoaltarnas mässor. Under det första 
årtusendet utfärdades flera förbud mot att mässa fira-
des utan deltagande av assisterande ministranter eller 
närvaron av ytterligare personer, en missa solitaria. 
Gissningsvis var förhållandet till sådana regler mer 
avslappnat på hög- och senmedeltiden. Det finns få 
referenser till att ministranter medverkade vid firan-
det av de eviga mässorna i Lunds domkyrka. I stiftel-
seurkunderna nämns assistenter endast i förbindelse 
med mässor som i övrigt firades med särskild högtid-
lighet.779 Det är förstås möjligt att peblingar, kanske 
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781. Catalogus reliquiarum sanctorum in ecclesia lundensi s. 21, 30.
782. Domkyrkans långhus kan kanske betraktas som den finala delen 
i en ”processionsväg” som började redan vid stadens södra port. 
Stora Södergatan, en bred och tidigt stenlagd gata, ledde fram till 
domkyrkan men inte längre (jfr diskussion om Lund, processions-
vägar och gatan som ”monument” i Magnusson Staaf, Eriksdotter 
& Larsson 1996; Andrén 1998; Larsson 2006).

på ett altare med lägesangivelser är ett altare dedicerat 
S:t Mikael och uppfört invid det södra tornet. Möj-
ligen ska denna placering ses i ljuset av en ofta före-
kommande association mellan änglar och torn. Det 
kan inte uteslutas att altarstiftelsen anknöt till någon 
sådan tradition i domkyrkan. 

Att döma av de faktiska upplysningar som finns 
om altarnas placeringar i långhuset förefaller de flesta 
ha koncentrerats till sidoskeppen och de väggar och 
pelare som anslöt till dem. Däremot förefaller endast 
fyra altaren ha stått som solitärer i långhusets mitt-
skepp. Tre av dem tillkom i slutet av 1300-talet och 
ett i början av 1400-talet; det senare flyttades snart 
till S:t Dionysius kapell. Under 1300-talets första 
hälft tillkom sex nya altaren i högkyrkan, men efter 
omkring 1350 finns det inga fler säkra uppgifter om 
nya altaren i denna del. Ett nytt kapell, helgat till S:t 
Dionysius, uppfördes vid långhusets södra sida på 
1330-talet, men det finns endast tre säkra uppgifter 
om altaren som var placerade där. Ett sekel senare 
uppfördes längre västerut Vårfrukapellet, som rymde 
minst fem altaren.

Koherent planering och symbolik
Uppförandet av den nya domkyrkan under 1100-talets 
första hälft möjliggjorde en koherent planering av vilka 
dedikationer och reliker de sex altaren som redan var 
inskriva i byggnadsplanen skulle få. En analys av dedi-
kationerna och relikerna visar att fördelningen (deras 
olika antal och art) mellan olika altaren och rum bildar 
ett mönster som kan anknyta dels till teologiska teman 
och symbolik och dels till den himmelska hierarkin. 
Centralt för en narrativ teologisk läsning av altarna 
är kryptans centrala altare dedicerat Johannes döpa-
ren och Alla patriarker och profeter, vilket kan tol-
kas som en påminnelse om det gamla förbundet, om 
Jesu föregångare och om dopets betydelse för själens 
frälsning. Vilka associationer som kryptan gett upphov 
till är viktigt i detta sammanhang. I historisk mening 
kan en koppling ha gjorts till element i Gravkyrkan i 
Jerusalem eller Peterskyrkan i Rom, och i en mer alle-
gorisk mening till Jesu födelsegrotta och gravgrotta. 
Kryptans norra altare, som från 1200-talet endast 
benämndes Maria Magdalenas altare, kan tala för att 
en gravsymbolik eftersträvades. Kryptan, som fysiskt 
påminner om en grotta eller grav, och dess altaren med 

känt att samtliga eller de flesta under 1100-talet fanns 
i högkyrkan och kryptan och att nya altaren under 
de århundraden som följde tillkom i långhuset och 
i två särskilt uppförda kapell vid södra sidoskeppet, 
samtidigt som det skedde en förtätning i högkyrkan. 
Denna generella utveckling kan nu preciseras på flera 
punkter. Ett brev från 1285 gör det sannolikt att det 
fram till denna tidpunkt hade tillkommit ytterligare 
fem altaren i lågkyrkan eller långhuset. En nisch i den 
äldsta lektoriemuren och i kyrkans centralaxel indikerar 
att det fanns ett ”heligkorsaltare” på denna plats före 
ombyggnaden efter branden 1234. Ett altare dedice-
rat S:t Thomas av Canterbury stod framför trapporna, 
medan de övriga fyra altarnas placering inte är närmare 
känd. I stora kyrkor var det under 1000- och 1100-
talet vanligt att altaren uppfördes i direkt anslutning 
till ett större träkrucifix; de kallades ofta heligkorsal-
taren, men hade inte nödvändigtvis denna dedika-
tion. Varken ”Memoriale fratrum” eller Liber daticus 
nämner att ett sådant altare skulle ha invigts. Det kan 
röra sig om en lapsus, men det kan inte uteslutas att 
ett eventuellt sådant altare aldrig fick någon högtidlig 
invigning, utan att man vid mässan ställde ett portabelt 
altare ovanpå. Minst två praktfulla romanska portabla 
altaren kan ha funnits i kyrkans ägo vid denna tid.781

Fram till 1200-talet fanns det nästan inga altaren i 
domkyrkans långhus, men något utnyttjades väl denna 
tomma yta till. Gissningsvis hade långhuset betydelse i 
liturgin i samband med processioner och fester vilka kan 
ha lockat stora skaror människor. Rummet kan även ha 
nyttjats vid möten, både kyrkliga och icke-kyrkliga, och 
vid särskilda tillfällen såsom begravningar och möjligen 
kröningar. Sådana evenemang erbjöd en möjlighet att 
visa upp domkyrkan i all sin prakt.782

Från slutet av 1200-talet skedde en betydande till-
växt i antalet altaren och altarstiftelser i domkyrkan. 
Nya altarstiftelser knöts till äldre sidoaltaren och nya 
sidoaltaren började uppföras i långhuset. En succes-
siv utbyggnad från öster torde vara mest trolig men 
är svår att belägga. Det äldsta exemplet, från 1291, 
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tydligt exempel på att någon form av styrning eller 
reglering kan ha påverkat placeringen av sidoaltaren 
under hög- och senmedeltid.

Dedikationer och titlar
Dedikationerna för de sex äldsta altarna i domkyr-
kan är väl kända genom samtida texter. Vad gäller de 
yngre altarna är källäget mer blandat. Ofta uppger 
stiftelsebreven till vem altaret var dedicerat eller skulle 
dediceras. I många fall finns dock endast uppgifter 
om namn, av allt att döma titlar, oftast namnet på 
någon av dem som altaret dedicerats till eller nam-
net på stiftaren eller sammanslutningen som firade 
mässa vid altaret. Om man följer altarstiftelserna över 
tid kan man notera namnreduktioner och i vissa fall 
byten av dedikationer eller titlar. Vad som låg bakom 
namnbytena är oklart. Vissa Mariaaltaren hade titlar 
som anknöt till aspekter av Mariakulten eller olika 
Mariafester. Det är sannolikt att bilder hade en stor 
betydelse för altarnas titlar och tillkomsten av en ny 
bild kan ha lett till ett namnbyte. I enstaka fall kan 
nedläggningar av altaren, sammanslagningar av stif-
telser och nya fester ha medfört namnbyten.

Mässorna
Sin viktigaste funktion fyllde altarna inom ramen 
för mässan. Förutom den dagliga högmässan kan det 
tidigt, åtminstone från mitten av 1200-talet, ha firats en 
daglig morgonmässa, förmodligen till jungfru Marias 
ära. Denna mässa kan ha haft ett slags officiell karak-
tär eftersom övriga mässor inte kunde påbörjas förrän 
den hade avslutats. Förutom dessa mässor firades olika 
votivmässor, i huvudsak själamässor. Från 1100-talet 
bestod de i huvudsak av mässor vid begravningar och 
vid årtider, från 1200-talets andra hälft i allt högre 
grad av dagligen firade ”eviga” mässor. 

Inom domkyrkan och domkapitlet skedde en rad 
betydande förändringar i firandet av själamässor från 
1100-talet fram till reformationen. Vad gäller begrav-
ningsritualen firades en död broder i mitten av 1100-
talet med ett stort antal mässor inom sju och trettio 
dagar (septenarium och tricenarium) efter dödsfallet. 
Dessutom stod Lunds domkyrka i brödraskapsförbin-
delser med bland annat Allhelgonaklostret och Dalby 
kloster, och dessa konvent firade mässor för varan-

kopplingar till starka teman såsom Jesu föregångare 
och Jesu dop, kan ses som både en början och ett slut 
på en associativ vandring i den kristna frälsningshis-
torien. Kryptans mörka och låga rum bildar en stark 
konstrast till högkyrkans ljusare rum. Det får antas 
att det någonstans över koret hängde ett stort kruci-
fix som påminde om Kristi död och offer. Högaltaret 
självt med sin dedikation till Maria kan också tolkas 
som en hänvisning till sonen och offret. Förutom 
denna dedikation till Maria var högkyrkans tre alta-
ren dedicerade martyrer vilket understryker denna 
tematik. Kristi efterföljare och det nya förbundet 
finner främst uttryck i relikerna – särskilt högaltaret 
hade en imponerande samling reliker efter apostlar. 
Men det som främst betonas i dedikationerna är det 
nya förbundets diakoner (Laurentius, Stefan och Vin-
centius) och soldatväktare (Mauritius och Alban). 
Sammantaget kan de sex äldsta altarnas placeringar, 
dedikationer och reliker tolkas som ett uttryck för 
en ambition att både skapa associationer till platser 
och händelser i Nya Testamentet och anknyta till en 
lundensisk kulttradition. Denna ambition förenades 
med eller verkade inom vissa konventioner, exempel-
vis hierarkiska system, men även de möjligheter som 
arkitekturen gett och kontrasterna mellan mörker 
och ljus och nere och uppe. En betydande roll måste 
på förhand ha getts S:t Laurentius och S:t Mauritius, 
kyrkans gamla patroner. Man hade förpliktelser mot 
dem vilka kombinerades med en idé om att celebrera 
prästerskap och krigare i Kyrkans och Kristi tjänst.

Den successiva utbyggnaden av fler altaren i dom-
kyrkan från 1200-talets andra hälft har av förklar-
liga skäl inte kunnat präglas av samma slags plane-
ring som när det gäller de äldsta altarna. De äldsta 
altarna hade konstruerats av och för en kyrka som i 
hög grad fungerade som en kommunitet och genom 
altarna försökte man ge en bild av Kyrkan som hel-
het. De yngre altarna uppfördes däremot av enskilda 
personer för mässor för speciella syften. Även under 
hög- och senmedeltiden verkar det som att vissa alta-
ren och altarstiftelser som hade tillkommit genom 
enskilda initiativ, initialt eller senare, tillpassades till 
domkyrkans liturgiska och kommemorativa behov. 
Flera altaren tycks ha haft betydelse i samband med 
fester och avlat. De få sidoaltarna i mittskeppet, som 
alla kan kopplas till speciella dedikationer och guds-
tjänster, ett uttryck för exklusivitet, utgör ett annat 
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783. Härdelin 2005 s. 109.

des fler än en ordinarie mässa (undantaget mässor på 
årtider) om dagen vid ett och samma altare undveks 
eller var sällsynt, så det behövdes nya altaren för att 
möta det ständigt växande antalet nya eviga mässor.

De flesta mässor var mässor firade för de döda. Men 
även i firandet av andra mässor, exempelvis om helgon, 
uttryckte ofta stiftaren att speciella böner eller kollek-
ter skulle hållas för stiftaren eller någon av hans eller 
hennes anförvanter. Endast undantagsvis firades de 
eviga mässorna med sång; ett exempel är den dagliga 
sjungna mässan vid S:t Knut konungs altare mitt på 
golvet som inrättades av ärkebiskop Jakob 1405. Att de 
sjungna mässornas var ovanliga kan tyda på att sådant 
firande var reglerat och betraktades som exklusivt.

Fester och avlat
Förutom de ordinarie eviga mässorna var förmodligen 
några av sidoaltarna i fokus i samband med stora fes-
ter, vilka ofta var förbundna med avlat och dessutom 
ofta var allmänna festdagar (festa fori) då allmänheten 
uppmanades att besöka kyrkor och gudstjänster.783 
Sambanden antyds av att nya altaren, exempelvis Marie 
avlelses altare (L23) och Marie smärtors altare (L47), 
framträdde nära i tid till nya fester om dessa teman. I 
enstaka fall finns det personförbindelser mellan altaren, 
exempelvis Marie tempelgångs altare (LO5, L53) och 
aposteln Mattias altare (L17), och deras fester. Infö-
randet av en ny fest, som den till S:t Erasmus 1448, 
kan till och med ha lett till att ett äldre altare fick 
en ny titel (L43). Nya altaren och nya mässor, som i 
huvudsak kan tolkas som ett sätt att gynna enskilda 
personer i livet efter detta, förenades således ibland med 
en tydligare ansats att involvera en bredare allmänhet 
i bön om syndernas förlåtelse. Fester och avlatsprivi-
legier som lockade besökare till domkyrkan, gynnade 
förmodligen stiftaren till mässorna och festerna genom 
att besökarna bad böner och visade fromhet. Eftersom 
de stora festerna i huvudsak torde ha ägt rum i koret 
och utom räckhåll för vanliga besökare kan sidoaltaren 
ha fungerat som ett slags ombud eller mellanhänder 
(”proxi”) för högaltaret, en plats att samlas vid för att 
minnas och för att utföra fromma handlingar.

En rumslig förbindelse mellan altaren och litur-
gisk funktion som delvis ligger utanför ramarna för 

dras döda bröder. Firandet av den döde hade en tydlig 
gemenskapskaraktär, både inom konventet och mel-
lan olika konvent. Om vi tar ett stort hopp, fram till 
1300-talet, då källorna åter blir fler, har av allt att döma 
de flesta av de obligatoriska mässorna inom kapitlet 
försvunnit och brödraskapsförbindelserna tynat bort. 
Begravningsmässorna tycks i allmänhet bara ha firats 
på själva begravningsdagen samt åttondedagen och tret-
tiondedagen, inte som på 1100-talet i en serie mässor.

Firandet av årtider genomgick en liknande utveck-
ling. Från att ha varit en ömsesidig förpliktelse inom 
Lundakapitlet blev de under 1200-talets andra hälft 
förknippade med utdelning av ”offer” i samband med 
gudstjänsterna och deltagandet verkar inte ha varit obli-
gatoriskt. Samtidigt med detta uppträdde de eviga altar-
stiftelserna: själamässor för en eller flera individer, ofta 
stiftaren, varje dag i veckan eller minst en gång i veckan. 

Särskilt när det gällde årtider och eviga mässor fanns 
det ganska vida ramar för vem de firades för och hur de 
utfördes, något som understryker hur starkt mässorna 
präglades av individers överväganden och beslut, av att 
strategierna för livet efter detta tog sig olika uttryck. 
Från 1300-talet firades årtiderna inte sällan med flera 
mässor, en vid högaltaret och flera vid sidoaltarna – 
ofta tolv, ibland fler. Årtidsmässorna vid sidoaltarna 
firades ofta som sjungna mässor. 

De eviga mässorna skulle i princip alltid firas vid 
ett av stiftaren angivet altare enligt vissa instruktio-
ner. Mönstret med veckodagsmässor, det vill säga 
att specifika votivmässor knöts till olika veckodagar, 
fanns även i Lund. Lördagen var vigd till jungfru 
Maria och söndagen till Trefaldigheten. För övriga 
dagar var mönstret inte lika rigoröst, men ofta firades 
måndagens mässa för de döda, tisdagens och onsda-
gens om helgon, torsdagens om S:t Laurentius och 
i viss mån Kristi lekamen och fredagen Det heliga 
korset. Torsdagens mässa för S:t Laurentius torde 
ha varit typisk för Lunds domkyrka och kanske hela 
Lunds stift. Någon av veckans mässor, ofta på tisda-
gens eller onsdagen, ägnades vanligen åt en eller flera 
av altarets dedikationer. Förändringar i mässornas 
tema kan noteras, exempelvis mässan om Kristi fem 
sår som framträder under senmedeltiden. På 1300-
talet var det relativt vanligt att stiftelserna omfattade 
mässor varje veckodag vid ett altare. Men ofta byggdes 
antalet mässor ut successivt av olika stiftare för att så 
småningom omfatta veckans alla dagar. Att det fira-
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Uppskattningsvis firades femtio mässor om dagen 
vid sidoaltarna i Lunds domkyrka. Under vissa dagar 
med årtider kan antalet ha varit betydligt fler. Altar-
vikarierna måste i sin tjänstgöring ha förhållit sig till 
en rad tidsmässiga faktorer: man skulle fira mässa i 
dagsljus och helst inte på eftermiddagen. De måste 
också ta hänsyn till vissa andra gudstjänster som de 
hade blivit ålagda. Förmodligen följde de det dagliga 
officiet (men inte i koret). Vissa av dem var påbjudna 
att även delta i högmässan, åtminstone vissa dagar. 
Sammantaget pekar dessa omständigheter på att mäss-
sorna vid sidoaltarna, som i de flesta fall varit lästa, i 
många fall firades samtidigt och med endast viss hänsyn 
tagen till altaren eller mässor som stod högre i rang.

Vidare frågor – förbindelser med 
teologin och det övriga samhället
Den relativt ingående kännedomen som finns om 
altarna och mässliturgin under Lunds domkyrkas mer 
än 400-åriga historia som katolsk metropolitankyrka 
ger perspektiv på andra områden, större sammanhang 
och förändringar inom religionen och samhället. I 
Lunds domkyrka framstår särskilt den andra hälften av 
1200-talet som en brytningstid. Från sex eller kanske 
sju stycken altaren, som var samlade i kyrkans östra 
del, fördubblades antalet inom några få decennier. Till 
altarna lades nya eviga mässor med fasta tjänster och 
fonder. Till dessa förändringar i altarstrukturen kan 
kopplas förändringar i liturgi och teologiska uppfatt-
ningar. Från en strategi med många mässor direkt efter 
döden lades tonvikten vid många mässor i evig tid. 
Sambandet mellan den döde och kyrkans kommunitet 
och liturgi tonades ned. Ansvartet för den egna sjä-
len i livet efter detta lades i högre grad på individen.

Utvecklingen vid Lunds domkyrka följde i stora 
drag utvecklingen inom hela västkyrkan, sett till både 
konkreta ting som altaren och abstrakta som eskatolo-
gin. Det anmärkningsvärda, för nordiska förhållanden, 
är att utvecklingen vid Lunds domkyrka kan följas så 
detaljerat. Det är tveksamt om denna utveckling helt 
går att skilja från domkapitlets så kallade ”sekulari-
sering” eller ”emancipation”. De kan ses som delar i 
samma process. Förändringarna vid Lunds domkyrka 
knöt an till en teologisk nyorientering som kan ses i 
stora delar av västkyrkan ca 1100–1300. Påtagliga för-
ändringar är de som ses i synen på mässan och livet 

mässan kan ha funnits i kryptan under 1100-talet. 
Det centrala altaret som bland annat är dedicerat S:t 
Johannes döparen har setts som en indikation på att 
rummet användes i samband med dop. I så fall är det 
tänkbart att dopen förrättades under de traditionella 
dopterminerna, varav påsken var den viktigaste. Ännu 
ett altare i kryptan kan genom sin dedikation ses ha 
anknytning till påsken, nämligen Maria Magdalena 
altare i norra kapellet. I påskliturgin var hon en av per-
sonerna i det liturgiska spelet ”Vem söker du?”(Quem 
quaeritis) vid den tomma graven. Förutom namnen 
på altarna, som endast är indicier, vissa svårtolkade 
element i arkitekturen samt analogier till andra kyrkor, 
saknas emellertid de helt avgörande beläggen för att 
dop och påskspel utspelade sig i kryptan. Det måste 
dock ses som en möjlighet.

 

Förvaltning, personal och tider
Tillkomsten av nya altaren i domkyrkan stod i nära 
relation till nya mässor och mässtiftelser och även i 
viss mån till nya fester. Till denna utveckling hör också 
förvaltningsmässiga och praktiska förhållanden kring att 
upprätthålla altarna och liturgin. Till de äldsta altarna 
hörde det av allt att döma inga särskilda gods eller medel. 
Mässor firades naturligtvis ändå vid altarna och säkert 
också själamässor. Formuleringar i ett enstaka brev tyder 
på att de medel som donerades för gudstjänster inte var 
av bestående värde eller betraktades som altarprästernas 
personliga egendom. Skapandet av altarfonder knutna 
till specifika altaren från slutet av 1200-talet skapade 
ett någorlunda fast ramverk till vilket det sedan pre-
senterades en präst. Nya mässor och donationer kunde 
successivt ackumuleras till altaret och fonden. 

Med enstaka undantag tycks sju ha varit den övre 
gränsen för hur många ordinarie mässor kopplade till 
en altarstiftelse som kunde firas under veckan. Allt 
utöver det bröt mot förbudet mot binatio, att en präst 
firade mer än en mässa på en dag. Några säkra exempel 
på det finns knappast, men vissa omständigheter gör 
det sannolikt att sådana situationer uppkom. Undan-
tag från regeln kan ha gjorts när årtidsmässor skulle 
firas vid sidoaltaren, i annat fall måste den ordinarie 
mässan ställas in eller ett stort antal andra präster skaf-
fas fram. En annan omständighet som kan ha gjort 
regeln svår att upprätthålla var att flera altarvikarier, 
åtminstone på 1400-talet, var sockenpräster. 



200  |  konstruktionen av det heliga

784. Om uppfattningen av interimet mellan död och uppståndelse, 
däribland liknelsen med en sömn, se Angenendt 1997 s. 102f; 2004 
s. 27; jfr Markusevangeliet 5:39; Johannes 11:11–18. Jacques le Goff 
menar i sin bok, La Naissance du purgatoire (1981), att uppfatt-
ningen om purgatorium, såsom en specifik plats, först framträdde 
omkring 1170. Läran om purgatorium antogs vid andra konciliet 
i Lyon 1274. David Crouch har påpekat att den centrala idén med 
purgatorium inte var att det var en plats utan att tiden som till-
bringades på denna plats var förhandlingsbar (Crouch 2001 s. 313.
785. Snoek 1995 s. 55–60. Elevationen av hostian, det ”parisiska 
manéret”, är dokumenterad 1210 då biskopen Peter av Nemour 
förklarade det som det rätta skicket (Jungmann 1951, vol. 1, s. 120, 
vol. 2, s. 207; Wright 1989 s. 119). Peter Browe menar att skicket 
knappast var känt före slutet av 1100-talet men var allmänt i mitten 
av 1200-talet (1933 s. 28–37). 
786. Knud Ottosen har påpekat att de dagliga recitationerna av 
officiet för de döda måste ha varit avgörande i bildandet av upp-
fattningen om purgatorium (1996 s. 178f ). Möjligen kan även för-
ändringar i dopritualen ses mot bakgrund av en starkare betoning 
av individen. Under 1000- och 1100-talen kan högtidliga dop i 
större utsträckning ha ägt rum inom ramen för det gemensamma 
påskfirandet. Den generella utvecklingen under denna period torde 
ha gått i riktning mot att de utfördes under hela kyrkoåret (Nilsson 
2012), en utveckling som kan tolkas som en starkare betoning av 
dopet som individens sakrament.
787. Lohfert Jørgensen 2004.

788. Vid Otto Rydbecks undersökningar av kryptan frilades omkring 
en sjättedel av golvytan. Endast enstaka spår av gravläggningar 
konstaterades. En bensamling fanns längst i söder under en vat-
tenledning från mitten av 1800-talet, vilken Rydbeck ansåg vara 
ett återfynd av en stenkistbegravning, troligen romansk, som redan 
påträffats och beskrivits av Brunius (1942 s. 94).

hur litet intresse som ägnades åt kryptan fram till ärke-
biskop Birger Gunnersens stora mässtiftelse på 1510-
talet. Kryptan fick, så långt källorna kan berätta, aldrig 
fler än de tre altaren som invigdes 1123–1131. Möjligen 
kan det ha funnits altaren i andra avskilda utrymmen 
som inte kunde anpassas efter nya behov. Det är inte 
otänkbart att det nya altaret som uppfördes vid det södra 
tornet omkring 1291, med titeln S:t Mikael, flyttades 
dit från en plats i tornvåningen. 

Den tonvikt som under 1200-talet kom att läg-
gas vid individen och individens frälsning, samtidigt 
som kyrkans roll såsom bönegemenskap försvagades, 
medförde sannolikt även tydliga förändringar i dom-
kyrkans gravskick. En större rumslig diversifiering av 
gravskicket antyds av källmaterialet. I Consuetudines 
från 1120-talet nämns att bröderna begravdes på kyr-
kogården, där den kanske förnämsta delen var den 
senare muromgärdade delen i öster i anslutning till 
absiden. Från 1200-talet och framåt finns ett stort antal 
uppgifter om personer som önskade begravas inuti 
kyrkan, inte sällan vid sina altaren. Kryptan förblev 
dock ointressant för gravläggningar.788

Det förhållandevis rika skriftliga källmaterialet om 
Lunds domkyrka har erbjudit en inblick i dess rike-
dom på altaren, deras symbolvärde och liturgin kring 
dem. Inte i någon annan kyrka i stiftet har det fun-
nits liknande personella och ekonomiska resurser att 
utveckla gudstjänstlivet. Med sitt domkapitel, som i 
äldsta tid organiserades enligt klosterliknande regler, 
hade den en unik ställning i stiftet. Vad beträffar stif-
tets övriga kyrkor går antalet altaren och mässfirandets 
utveckling inte att studera i samma grad utifrån de 
skriftliga källorna. Däremot erbjuder de kyrkorna ett 
mångfaldigt och rikt fysiskt material i form av ännu 
stående byggnader och arkivdokumentation. Huru-
vida detta material kontrasterar mot, kompletterar 
eller komplicerar bilden av altarna i stiftet, blir en 
fråga som ställs i följande kapitel.

efter detta. Mässan, som haft en tydligare karaktär av 
kommemorativ (’gemensam ihågkomst’) handling, kom 
i betydligt högre grad att fokusera på offeraspekten och 
förvandlingen av hostian till Krist kropp (realpresens). 
Vid döden, som liknats vid en sömn, kom att läggas 
en starkare betoning av och en mer tydlig idé om sjä-
lens ”rening” (purgatio).784 De nya tankarna påverkade 
på olika sätt liturgin, både de praktiska handlingarna 
och texterna. Större vikt lades vid att exponera det 
heliga, det må vara mässans under, såsom elevatio-
nen av hostian i invigningsmomentet,785 eller heliga 
reliker. Under denna period lades nya textstrofer till 
officiet för de döda, strofer som tematiskt anknöt till 
de nya tankarna om rening.786

Den teologiska omorienteringen hade också betydelse 
för rummet. Något förenklat kan konstruktionen av 
de sex äldsta kända altarna i Lunds domkyrka sägas ha 
anknutit till den äldre teologiska tradition som betonade 
aspekter av minnet genom associationer av olika slag 
(ljus–mörker, uppe–nere, former och namn). Kryptan 
kan ses som en del i en äldre arkitektonisk retorik som 
syftade till att på en och samma gång beslöja (velatio) 
och avslöja (revelatio) det heliga. De nya ideal som fram-
trädde under 1200-talet var inriktade mot framvisandet 
(expositio).787 Det är mot den bakgrunden betecknande 



789. Se exempelvis Als Hansen 1990 (Gundsømagle kyrka); Als 
Hansen & Aaman Sørensen 1979 (Butterup kyrka).

790. Kroesen har diskuterat altaren, särskilt aspekter av kyrkotyper, 
placeringar och altarutrustning, i flera andra texter (Kroesen 2009; 
2012; Kroesen & Steensma 2011; 2012).

exempel på olika placeringar av altaren och från olika 
kyrkor, mestadels från Kontinentaleuropa men även 
från Norden.790 Kroesen har inriktat sig på välbeva-
rade altaren och diskuterar knappast alls problem av 
arkeologisk-stratigrafisk karaktär eller för den delen 
eventuella möjligheter att se en kronologisk utveck-
ling i materialet.

Diskussioner om sidoaltaren saknas inte helt i forsk-
ningen, men ofta har man närmat sig ämnet via andra 
frågor eller material, som inte utgår specifikt från 
altarna i sig eller från arkeologiska observationer rela-
terade till dem. Altarna har således varit närvarande 
i forskningen om kyrkornas bilder, antingen det gäl-
ler träbilder eller muralmålningar, och i viss mån när 
det gäller tolkningen av vissa byggnadsdelar, såsom 
romanska torn (kapitel 2).

I detta kapitel kommer att diskuteras dels sido-
altarnas placeringar och dateringar och dels deras 
funktioner. Problemen och frågorna liknar således 
dem som diskuterades i föregående kapitel om Lunds 
domkyrka, men kyrkorna och källorna är överlag av 
helt olika karaktär.

Huvudparten av materialet i detta kapitel utgörs 
av kyrkor och kapell som antingen var församlings- 
och sockenkyrkor eller i huvudsak uppfördes för och 
nyttjades av en världslig menighet. Därtill ingår ett 
mindre antal kyrkor och altaren som tillhörde klos-
ter- eller kapitelkyrkor. I materialgenomgången görs 
inte någon separation mellan olika slags kyrkor eller 
nyttjande, dels för att det i vissa fall är svårt att dra 
någon tydlig gräns mellan den period då kyrkor var 
del i kloster och den period då de var sockenkyrkor 

Inledning
de flesta kyrkor i stiftet hade under medeltiden 
ett eller flera sidoaltaren. Detta kapitel kommer i 
huvudsak att behandla deras förekomst, placeringar 
och funktioner. Vad gäller funktioner måste sidoal-
tarna ses i ett sammanhang med högaltarna. Därför 
har också i rubriken till detta kapitel använts den mer 
övergripande termen ”altare”.

När det gäller Lunds domkyrka finns ett skrift-
ligt material som gör det möjligt att följa tillkom-
sten av nya altaren under en längre period och att 
få en inblick i deras tillkomsthistoria och funktion 
i liturgin. När det gäller stiftets övriga kyrkor är 
förutsättningarna annorlunda. Skriftliga upplysningar 
uppträder sporadiskt (Appendix VII). Däremot är 
källäget bättre vad gäller fysiska lämningar av altaren, 
i form av helt eller delvis bevarade murar i kyrkorna 
och dokumentation från arkeologiska undersökningar 
(Appendix I). 

Sidoaltarnas placeringar och dateringar har i mycket 
begränsad omfattning behandlats i nordisk och euro-
peisk litteratur. Värdefulla observationer har förstås 
gjorts om altaren i olika kyrkor, men de har i mycket 
liten utsträckning resulterat i översikter eller diskussio-
ner av material från större områden.789 I artikeln”Ru-
mindretningen i romanske landsbykirker” (1968) 
gjorde Olaf Olsen en ansats till en mer samlad dis-
kussion om materialet i det nuvarande danska områ-
det, men det avsnittet utgör endast en obetydligt del 
av hela artikeln. Mer aktuell är Justin Kroesens bok 
Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen – Standort, 
Raum, Liturgie (2010) där han presenterar en rad 

5. Altarna i Lunds stifts sockenkyrkor 
och kapell: rummen och handlingarna
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791. Om kyrkor och altaren i borgar och fasta hus: Borgeby (Mår-
tensson 1997), Helsingborg (Brunius 1860 s. 187; Holmberg 1990 
s. 72; Eriksson, Drake & Carelli 2007 s. 54ff), Hammershus slotts-
kyrka (DK, VII, s. 326ff; se även Brunius 1860 s. 187 om möj-
lig altarnisch? i Manteltornet), Ivöhus – ”in eodem domo altare 
invenitur cum sacrario” – (Chytraeus, Monumenta… 1598 s. 13, 
LUB) och Lundagård (Andrén 1980 s. 17). Vid Ivöhus påträffades 
år 1915 en piscina som sedan togs till Lund (Snabbinventeringen, 
ATA). Uppgifter om kyrkor finns även vad gäller Bollerups fasta 
hus (Holmberg ibid.) och Glimmingehus (Hilfeling 1777 s. 39), 
men de får betraktas som mer osäkra.
792. Beräkningen bygger på författarens inventering av beläggen 
för kyrkor i stiftet.
793. En utmärkt översikt över myntfynden i många arkeologiskt 
undersökta kyrkor i det medeltida Sverige finns i Henrik Klacken-
bergs avhandling (1992). 
794. Begreppen triumfvägg, triumfbåge och triumfkrucifix, gängse 
i kyrkoforskningen, har hämtats från det medeltida begreppet ”crux 
triumphalis”, vilket dock användes i en vidare betydelse (Haussherr 
1977 s. 132–137; Nilsén 1991 s. 19f; 2003 s. 141–154).

romanska tornemporerna. Ett skäl till denna avgräns-
ning är att den förstnämnda altarplaceringen har varit 
den vanligaste för sidoaltaren under hela medeltiden 
medan den senare placeringen förefaller att vara ett 
exempel på diskontinuitet, dvs. ett upphörande eller 
avtagande i uppförande och bruk av emporaltaren 
under hög- och senmedeltid. 

Sidoaltarna: placeringar och dateringar

Spåren av altarna 
Ett första problem att ta ställning till är hur man ska 
definiera ett sidoaltare eller platsen för ett sidoaltare, 
vilka kriterier som ska gälla. De fixerade altarna har i 
regel uppförts från golvet, helt eller delvis fristående 
från andra element. Ett sådant altare kan sedan ha 
invigts eller ha förblivit oinvigt. I det senare fallet får 
antas att ett vanligt mönster var att det fixerade alta-
ret användes i kombination med ett portabelt altare. 
Kvarstående murar och grundlämningar är de mest 
påtagliga lämningarna efter denna typ av altarkon-
struktion. Placeringen och utformningen av dessa 
lämningar ger ofta en tydlig signal om att det rör sig 
om raserade altaren, men i vissa fall kan det vara svårt 
att skilja dem från grundlämningar av exempelvis 
podier för dopfuntar eller valvstöd. Att skilja mellan 
ett invigt fixerat altare och ett icke invigt (kvasifixerat 
altare) är mycket svårt. I denna undersökning görs 
inget försök till en sådan distinktion, men problemet 
kommer att diskuteras. 

Även om murar eller grundstenar till altaren saknas 
finns en rad andra indikationer som man kan väga in 
för att få en bild av altarnas placeringar. Förekomsten 
av vissa arkitektoniska element eller spår därav, exem-
pelvis absider, förvaringsnischer, skillnader i golvni-
våer och ciborier, kan indikera tidigare altaren eller i 
varje fall planering av altaren. Under den romanska 
konstepoken återfanns altarnischer ofta på triumfväg-
gens norra och södra sidor. Huruvida de primärt var 
arkitektur och till för att rama in bilder eller om de i 
sig kan ha varit altaren kommer särskilt att diskuteras.

Vissa muralmålningar kan indikera altaren. Mer 
oproblematiska är bilder försedda med textinskrip-
tioner som ibland också lämnar mer konkreta upp-
lysningar om ett specifikt altare eller en invigning. En 
generell svårighet med bilder är att urskilja en kategori 

(exempelvis när det gäller Drottens stenkyrka i Lund) 
och dels för att det kan vara svårt att rumsligt avgränsa 
menighetens del från prästernas del. Ett annat skäl att 
behandla samtliga kategorier av kyrkor och altaren är 
att det ger möjlighet att uppfatta både skillnader och 
likheter mellan kyrkor med olika status och funktion. 
Däremot har ett ett mindre antal kända kyrkorum och 
altaren som funnits i i huvudsak profana byggnader 
utelämnats.791 Antalet kända medeltida kyrkor i Lunds 
stift kan beräknas till 690; de allra flesta av dem har 
varit sockenkyrkor.792

Det första ledet i undersökningen består av en orien-
tering om sidoaltarna i Lunds stift och deras förekomst 
i tid och rum, dvs. i vilka av kyrkornas delar de före-
kommit och med vilken frekvens. 

Därefter följer en undersökning av sidoaltarnas 
funktioner där jag inriktat mig på de liturgiska hand-
lingar som i första hand kan förbindas med mässan. 
Avgränsningar har varit nödvändiga av tidsmässiga 
skäl både vad gäller material och tema. Altarnas och 
altarbildernas roll som fokus för fromhetsövningar 
eller offer ligger alltså vid sidan om undersökningen. 
Ett intressant material som det tyvärr inte heller har 
funnits utrymme att undersöka systematiskt är fynden 
av mynt i kyrkorna, vilka skulle kunna förbindas med 
altaren och offer.793 En annan avgränsning har gjorts i 
förhållande till sidoaltaren i olika rum. Undersökning-
arna av sidoaltarnas funktioner kommer att begränsas 
till de som varit placerade vid triumfväggen794 och i de 
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795. Mårtensson 1981 särskilt s. 79, 87.

tionen inte var ursprunglig i kyrkan utan tidigast från 
1200-talet. Kyrkan anses ha uppförts ca 1100–1150. 

795 Konstruktionen var placerad på den östra sidan 
om ett uppmurat korskrank i själva triumfbågen. Den 
enda tolkning som föreslagits är att lämningen var en 
rest av ett altare. 

Vid undersökningarna av Drottens stenkyrka i Lund 
1982–1984 påträffades resterna av tre murkonstruk-
tioner i koret, förutom högaltaret, vilka i fältarbets-
fasen och i efterbearbetningen tolkades som rester av 
altaren. De hade tillkommit efter en ombyggnad av 
kyrkan i slutet av 1100-talet då kyrkan fick ett längre 
absidavslutat kor. Längst västerut i koret och i dess 
mittaxel påträffades en rad med kvaderstenar som i sin 
placering påminde om lämningen i ovannämnda S:t 
Stefans kyrka. Av allt att döma var konstruktionen i 
Drottens kyrka emellertid placerad ungefär en meter 
öster om ett uppmurat korskrank, ett avstånd som 
precis gjorde det möjligt för prästen, vid ett hypote-
tiskt firande av mässa på denna plats, att på sedvanligt 
sätt vara vänd mot öster. Mitt på korets södra och 
norra sida påträffades ytterligare två lämningar efter 
stenkonstruktioner, som bredast i öst–västlig riktning, 
vilka tolkades som altaren. Lämningarna i Drottens 
kyrka var dåligt bevarade och tolkningen är således 
osäker, men kanske rör det sig om altaren eller altar-
liknande konstruktioner.

Vad gäller resterna av stenkonstruktioner vid östra 
sidorna av triumfbågarna i S:t Stefans och Drottens 
kyrkor är altartolkningen problematisk med tanke på 
placeringen nära eller tätt intill triumfbågar och kor-
skrank. Åtminstone i S:t Stefans kyrka förefaller det 
mest naturligt att ett altare med en sådan placering och 
orientering innebar att prästen vänt sig västerut, alltså 
i en motsatt riktning mot den sedvanliga. Ytterligare 
en omständighet som kan tala emot altartolkningen 
för konstruktionen i S:t Stefans kyrka är att den var 
ovanligt grund samt längre än genomsnittet. 

De nämnda stenkonstruktionerna kan tolkas som 
indicier på att altaren anlades på ett sätt som medförde 
att prästen under mässan var orienterad mot väster eller 
andra avvikande riktningar. Murlämningar som har 
föreslagits ha varit altaren, om än med avvikande pla-
ceringar och orienteringar, har även påträffats i ett par 

som kan betecknas som ”altarbild”, alltså bilder som 
specifikt är förbundna med altaren. Även tredimensio-
nella bilder kan ge upplysningar om försvunna altaren, 
inte minst deras antal. Men mobilier är generellt en 
mer osäker källa att utgå från. 

Från ett stort antal kyrkor har det samlats in mynt 
i samband med arkeologiska undersökningar. Endast 
i några fall har myntfynden bearbetats till den grad 
att myntens spridningsmönster kan användas i en 
diskussion om placeringen av altaren.

Givetvis finns det äldre skriftliga källor som nämner 
altaren i olika kyrkor, men i relation till hur många 
kyrkor och altaren som det har funnits är de mycket 
få och rör inte sällan ett litet antal kyrkor, mest större 
stadskyrkor (Appendix VII). Texterna kan ge en upp-
fattning om altarnas antal men mycket sällan om deras 
placering. Det skriftliga materialet kommer i huvud-
sak att diskuteras i samband med undersökningen av 
handlingar förbundna med altarna.

Första delen av detta kapitel handlar alltså om sido-
altarnas placeringar i kyrkorna i Lunds stift. Först 
görs en presentation av altaren eller indikationer på 
altaren i vissa definierade rumstyper och med vissa 
placeringar: kor, tvärskepp, sakristior, långhus med tri-
umfväggarnas norra och södra hörn samt mitt, övriga 
altarplaceringar i kor och långhus, kapell, vapenhus, 
salkyrkor, tornbottenvåningar, tornvåningar, porthus 
och kyrkogårdar. Därpå följer en sammanfattning av 
de viktigaste resultaten av genomgången, vilket leder 
över i kapitlets andra del om sidoaltarnas funktioner. 
Materiella lämningar av altaren i olika kyrkor i Lunds 
stift redovisas mer utförligt i Appendix I. I kapitlet finns 
det i regel inga särskilda referenser till detta appendix, 
där kyrkor och altaren redovisas i alfabetisk ordning. 

Sidoaltaren i kor smalare än långhusen 
I de flesta ordinära sockenkyrkor med kor som är 
smalare än långhuset och ofta försedda med absid, 
torde endast, i någondera del, ha funnits ett altare, 
högaltaret. I några kor har det likväl dokumenterats 
lämningar som tolkats som sidoaltaren.

När Sankt Stefans kyrka i Lund totalundersöktes 
1977–1980 framkom i koret nedre delen av en sockel 
till en murad stenkonstruktion, ungefär 200 × 70 cm 
stor och med en norr–öster orientering. Tegelbitar var 
inklämda mellan stenarna vilket tyder på att konstruk-
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Kyrka Bevaringsgrad Storlek Datering Källa

Asmundtorp Riven Hel kvadrat Oklar Brunius 1850 s. 159f

Bodarp Riven Hel kvadrat Oklar. Medeltida? Brunii samling, Bd XXX s. 86; konv. 
10, ATA.

Burlöv Bevarad Hel kvadrat 1400-talet? Rydbeck 1943 s. 236, 241

Drängsered Riven Halv kvadrat Oklar Nilsson 2009 s. 366

Fuglie Riven Hel kvadrat 1300-talet Rydbeck 1943 s. 209. Skiss i Brunii 
samling, bd XXXI, s. 57, ATA.

Gudmundtorp Riven Hel kvadrat Oklar. Medeltida? Brunius 1851 s. 737f; Holmberg, 
rapport 1964, LUHM.

Hyby Bevarad Hel kvadrat Kalkmålningar 1475–1510 CWP, II, s. 176ff

Hyllie Riven Hel kvadrat Oklar. Medeltida? Brunii samling, bd VIII, s. 71f, ATA; 
Planritning Karlin, Kulturen i Lund

Källstorp Riven Hel kvadrat Eftermedeltid? Brunii samling, bd VIII s. 96ff, bd 
XXXVIII s. 138f, ATA. Planritning: 
Törnqvist 1845, K179/2 (RA, kopia i 
LUHM).

Lilla Isie Riven Hel kvadrat Eftermedeltid? Brunii samling, bd VIII, s. 95; 
bd XXXVIII s. 115; Planritning: 
Ljunggren 1853, AO2449, LLA.

Lund, S:t Jörgens 
hospital

Riven Halv kvadrat Medeltid Blomqvist 1949 s. 130ff.

Mjällby Riven Hel kvadrat Medeltid SvK vol. 51 s. 160.

Rebbelberga Riven Halv kvadrat Senmedeltid? Brunii samling, bd XXXVIII s. 80f, 
ATA. Kolla

Reslöv Bevarad Hel mindre 
kvadrat

Senmedeltid eller 1500-tal? Holmberg 1977b s. 3.

Riseberga Riven Hel kvadrat Oklar. Medeltida? Planritning: Blom 1812, AO1339, 
LLA; Karlsson 1998 s. 47

Ronneby Bevarad Hel kvadrat 1300-talet Jacobsen 1982a; Ibid 1982b; SvK vol. 
85.

Räng Riven Ingen utbyggnad, primär? Brunius 1850 s. 253; Brunii samling, 
konv. 14, ATA; Rydbeck 1943 s. 213.

Stehag Bevarad Hel mindre 
kvadrat

1503? Appendix I, II; Helgesson 1922.

Torrlösa Riven Liten kvadrat Oklar Brunii samling, bd XXXVI, s. 34, 65, 
ATA.

Veberöd Riven Halv kvadrat Oklar Brunii samling, bd VIII, s. 55 (ATA), 
bd XXVII s. 85 (måttsatt skiss), konv. 
17, ATA. 

Vellinge Bevarad Hel kvadrat Senmedeltid/1500-talet Frostin 1960 s. 34.

Västra Sallerup Bevarad Halv kvadrat 1303, enligt inskrift CWP, III, s. 204ff

Åhus, S:ta Maria Bevarad Hel kvadrat 1200-talets mitt eller andra hälft Rydbeck 1949 s. 56f

Östra Tommarp Riven Halv kvadrat Medeltid? Brunii samling, konv. 16 (ATA).

Figur 27. Medeltida och möjligen medeltida korförlängningar i Lunds stift. 
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796. Det ska dock noteras att i den rivna S:t Laurentius kyrka i 
Roskilde har påträffats ett fundament i korets nordvästra hörn vilket 
föreslagits ha varit ett altare (Wangsgaard Jürgensen 2011 s. 90). 
I S:t Pers kyrka i Sigtuna har påträffats fyra murlämningar i varje 
hörn. Lämningarna har tolkats som altaren men de närmare skälen 
därför presenteras inte (Boëthius 1933 s. 5, 12).
797. Den södra nischen når en höjd av 150 cm över golv, är 55 cm 
bred och 38 cm djup. Den norra nischen är något större, 170 cm 
hög, 70 cm bred och 38 cm djup. Nischernas botten är endast 30 cm 
över golvet, anmärkningsvärt lågt, även om man, som nästan alltid, 
måste räkna med en viss förhöjning av golvet sedan byggnadstiden.
798. För en längre diskussion kring korets och långhusets 
utvidgningar: Wienberg 1993a s. 80ff.
799. I Rebbelberga kyrka kan högaltaret ha återuppförts vid östra 
gaveln till ett ombyggt kor (Appendix I).

800. Dateringen av S:t Nicolai kyrka i Simrishamn är omdiskute-
rad. Kyrkans planutformning, öppningarnas utseende, deras antal 
och placeringar kan tala för en datering av koret till 1200-talet. 
Stendetaljer kan ha återanvänts från en tidigare kyrka.
801. Wangsgaard Jürgensen 2011 s. 232f. 
802. Angående Drottenskyrkan i Lund och Herrevadskloster, se 
Appendix I. Angående Allhelgonaklostret, se Hansson 1991. Sten 
Anjou ansåg att ett tvärskepp kan han planerats vid Dalby kloster-
kyrka (1930 s. 82ff).

och i Hyby i slutet av 1400-talet, kan det tala för en mer 
genomgripande och avsiktlig förändring av kyrkornas 
inre disposition och funktion. Dessa utvidgade kor kan 
ses som parallell företeelse till att helt nya kyrkor från 
början fick ovanligt långa kor. Stadskyrkorna i Ronneby 
och Åhus med sina mot öster utvidgade kor kan jämföras 
med stadskyrkan S:t Nicolai i det närbelägna Sölvesborg: 
i en första byggnadsfas hade den helt nya kyrkan i tegel 
från 1200-talet ett mycket långsträckt kor. Att avsikten 
från början var att också uppföra långhuset, som senare 
tillkom, framgår av förtagningar i koret. Även i andra 
städer uppfördes under 1200-talet stadskyrkor som i 
stora drag följde en sedvanlig romansk planform men 
utmärktes genom sina långsträckta kor, exempelvis S:t 
Nicolai i Trelleborg och S:t Nicolai i Simrishamn.800 De 
långsträckta koren kan tolkas som utslag för att man 
behövde eller planerade för sidoaltaren i koret, alltså 
en parallell till Drottens kyrka i Lund. Det begränsade 
materialet ger inga tydliga svar, således bör också andra 
förklaringar till de långa koren diskuteras, exempelvis 
processioner eller påskfirande.801

Sidoaltaren i tvärskepp
Tvärskepp gjorde det möjligt att uppföra fler altaren 
i kyrkans östra del och i närheten av högaltaret. Två 
huvudtyper av tvärskepp kan urskiljas: de som ansluter 
direkt till koret och de som ansluter till långhusets östra 
del. Motställda vapenhus kan också ha fungerat som 
ett slags tvärskepp, i varje fall om de varit integrerade 
med skeppet genom en större öppning. Samtliga typer 
ger kyrkan en korsform som kan ha varit symboliskt 
eftersträvansvärd. 

Den första typen av tvärskepp återfinns i Lunds 
domkyrka och fanns även vid cisterciensernas kyrka i 
Herrevad, i premonstratensernas klosterkyrka Drotten 
i Lund och möjligen i benediktinernas klosterkyrka i 
Lund (Allhelgonaklostret).802 Placeringen av de äldsta 

andra kyrkor i Norden utanför Lunds stift. 796 I detta 
sammanhang måste också nämnas de två rundbågiga 
nischer som är placerade i koret, på triumfväggens 
östra (!) sida, i Torpa tegelkyrka i Halland, förmodligen 
från 1200-talet.797 Nischer av det slaget brukar kallas 
altarnischer när de är placerade på den västra sidan 
av triumfmuren, men för nischerna i Torpa förefaller 
en sådan beteckning tveksam. Nischerna kan ju ha 
använts enbart för uppställning av bilder eller redskap 
för gudstjänsten eller som sedilier. Något liknande kan 
också ha varit fallet med de båda stenkonstruktioner 
som påträffades längst västerut i koren i Drottens och 
S:t Stefans kyrkor i Lund. 

Drottens kyrka hade ett mycket långsträckt kor. Stora 
kor behöver inte nödvändigtsvis tyda på en anpassning 
för uppförandet av fler altaren, men i detta fall finns 
det materiella belägg som skulle kunna peka i den 
riktningen. Under loppet av medeltiden förlängdes 
koren i omkring sju procent av de medeltida danska 
kyrkorna.798 Ofta förlängde man med en halv eller en 
hel korlängd, vilket i många fall medförde att tidigare 
absider revs (figur 27). Vad utvidgningarna innebar för 
kyrkans rumsfunktioner är mer oklart. Givetvis ökade 
i många fall korets yta, men när absider ersattes med 
förlängningar omfattande enbart en halv korlängd bör 
det ha inneburit en ganska liten förändring i rummets 
storlek. Möjligen uppfördes högaltarna, i den mån de 
berördes av ombyggnaden, något längre mot öster, men 
det var knappast någon dramatisk ökning av avståndet 
till långhuset och församlingen.799

Men när koren förlängdes med en hel korlängd, såsom 
i kyrkorna S:ta Maria i Åhus under 1200-talet, Helig 
kors i Ronneby under 1300-talet eller tidigt 1400-tal 
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803. Lorenzen 1941 s. 224ff.
804. SvK vol. 85 s. 31.

805. För en utförlig undersökning av sakristior inom tyskt 
språkområde med en allmän bakgrund till fenomenet, se Schaich 
2008. Flera exempel på altaren i sakristior kan noteras både i 
nuvarande Danmark och i det medeltida Sverige. I det nuvarande 
Danmark: i Krogstrups kyrka revs ett altare av tegel 1881–82 (DK, 
II, s. 2736). I Sverige: i Lunda kyrka revs ett altare 1766 (SvK 
vol. 11 s. 276); i Odensala revs ett altare 1714 (SvK vol. 1 s. 89); 
rest av altare finns i Vika kyrka (SvK vol. 9 s. 162). Den svenska 
fornforskaren Olof Johansson Broman (1676–1750 ) menade i en 
kommentar kring en myntskatt funnen i en sakristia att altaren av 
sten ”allestädes har funnits i the gamla Sakerstigen” i Hälsingland 
(Johansson Broman 1911–1954, del II, s. 472).

Sidoaltaren i sakristior
Medeltida sakristior, i bemärkelsen särskila byggnader 
uppförda invid kyrkornas kor (och norra del), finns i 
Lunds stift idag endast bevarade vid Ronneby kyrka 
och vid S:ta Maria kyrka i Åhus. I den kanske bäst 
bevarade sakristian, den vid Ronneby kyrka, som har 
en föreslagen datering till 1300-talets början, finns 
mitt på den östra innerväggen ett från golvet murat 
altare med en bevarad medeltida altarskiva. På samma 
väggs södra sida finns en piscina och norr om altaret 
finns förvaringsnischer. I den andra bevarade sakris-
tian, den i S:ta Maria kyrka i Åhus, finns inga spår 
av eller uppgifter om altaren. Det är ont om längre 
beskrivningar eller arkeologiska undersökningar av 
rivna sakristior. Vid en undersökning av en sakristia 
vid Gamla Varbergs kyrka påträffades en gravsten med 
årtalet 1369, vilket kan tyda på en kapellfunktion, 
men inga spår påträffades av något altare.

Sakristiorna brukar anses ha varit förvaringsplatser 
för kyrkornas heliga klenoder, som liturgiska kärl, men 
också böcker och pengar. Ofta talar också byggnadens 
utseende, med valv, små fönster och ingen ytterport, 
för denna slags funktion. Men det är välbelagt i andra 
stift såväl i det medeltida Danmark som i Sverige att 
sakristiorna även kunde fungera som kapell med eget 
altare.805 

Det finns uppgifter om minst 30 rivna sakristior i 
Lunds stift, men för flertalet finns betydande osäkerhet 
om deras dateringar. Ett skäl till det är att sakristior 
även uppfördes under efterreformatorisk tid och att 
beskrivningarna av dem som rivits ofta är kortfattade. 
Inget talar emellertid för att sakristior var särskilt van-
liga i Lunds stift under medeltiden och de flesta torde 
ha uppförts under dess senare del. Det nuvarande 
källäget medger inga uppskattningar om hur vanliga 

altarna i denna typ av tvärskepp framgår ungefärligen 
av arkitekturen eftersom tvärskeppens östra sidor var 
avdelade i kapell. I Herrevads kloster har välbeva-
rade murar efter två altaren i det norra och två i det 
södra tvärskeppet framkommit i arkeologiska under-
sökningar. Samtliga var fristående och stod omkring 
en meter från östmuren i sina respektive kapell eller 
avdelningar.803 Uppgifter om de äldsta altarnas mer 
precisa placering i tvärskeppen i Lunds domkyrka och 
i Drottens stenkyrka saknas emellertid. 

Tvärskepp med direkt anslutning till koret förefaller 
åtminstone i Lunds stift enbart ha funnits i konvents- 
eller kapitelkyrkor. Förmodligen var tillträdet till tvär-
skeppen reglerat, så att lekfolk inte hade tillträde dit 
eller endast vid särskilda tillfällen. 

Ett annat slag av korsarmar har funnits vid sock-
enkyrkorna i Ronneby och Bräkne-Hoby i Blekinge. I 
Ronneby kyrka ansluter korsarmarna, som har en före-
slagen datering till 1200-talets första tredjedel, direkt 
till långhusens östra delar.804 I korsarmarnas östra vägg 
finns spår efter öppningar som visar var två rivna absid-
liknande utbyggnader var belägna. Absiderna var inte 
placerade mitt på tvärskeppets östväggar utan hade en 
tydlig dragning mot långhuset. Bräkne-Hoby kyrka, 
som revs 1873, visade stora likheter i sin planutform-
ning med Ronneby kyrka och de öppningar som fanns 
i korsarmarnas östmur nära långhuset visade att även 
de hade haft absider. Den assymetriska placeringen 
av absiderna, dvs. deras närhet till långhuset, gör att 
det ligger nära att rumsligt och funktionellt associera 
dem med de vanligt förekommande sidoaltarna på 
båda sidor om triumfbågen. 

Korsarmarna i Ronneby kyrka är så rymliga att 
rimligen flera altaren bör ha haft plats där. På den 
norra väggen nära det östra hörnet i den norra kors-
armen finns en målning från ca 1425 av S:t Peter 
som tronande påve och under den en fragmentarisk 
altarinvigningstext. Med tanke på bildens motiv och 
placering ligger det nära till hands att tro att prästen 
hade denna bild framför sig under mässan och alltså 
stod vänd mot norr, men det kan inte uteslutas att 
det kan ha funnits en väl så anslående bild i öster, 
antingen ytterligare en målad bild eller ett altarskåp. 
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806. En sammanställning av Jes Wienberg (1993a s. 92) visar att 
sakristior funnits vid 6,5% av sockenkyrkorna i Lunds stift. Med 
tanke på hur vanligt förekommande sakristior varit på Själland och 
i Roskilde stift (ibid.) är det egendomligt att inte fler uppgifter om 
sådana finns från Lunds stift.
807. Predikstolarna är vanligen placerade i långhusets sydöstra hörn. 
Den danske reformatorn Peder Palladius menar i sina artiklar från 
1553 att ”Predicke storlek skal were høyt opbygd ved den syndre 
side offuer Almuen…” (Danske Kirkelove s. 346). I undantagsfall 
har predikstolen varit placerad i norr, såsom i Löderup 1841 (Brunii 
samling, bd 33, s. 76f, ATA). I Lunds domkyrka kan predikstolen ha 
varit placerad i norr även under medeltiden (Holmberg 1990 s. 79).

inslag. Finns det kyrkor utan sidoaltaren? Förekom 
sidoaltarna alltid parvis? Att valvslå långhusen var 
särskilt vanligt under senmedeltiden, hur gjorde man 
med sidoaltarna i samband med valvslagningen? 

Romanska sidoaltaren vid triumfväggen finns i flera 
kyrkor i stiftet. Kriterierna för dateringarna är arkitek-
turens och stendetaljernas utförande, stratigrafiska iakt-
tagelser eller ibland en kombination av båda. De äldsta 
och mest väldaterade sidoaltarna torde vara de som 
fanns i kyrkorna S:ta Maria i Vä och Fjelie. I kyrkan i 
Vä syns spåren av anfangen till de baldakiner som fun-
nits över altarna och i Fjelie är stora delar av det södra 
sidoaltaret bevarat. Invid altaret i Fjelie finns rester av 
en liten romansk pelarbas som tyder på att även detta 
har haft en baldakin. Lämningarna i båda kyrkorna 
tyder på att sidoaltarna var ursprungliga eller mycket 
tidiga i förhållande till övriga murverk, vilket betyder 
att de uppfördes senast till omkring 1150. I andra fall 
är det svårare att enbart utifrån material och form göra 
en bedömning av dateringen. Men sidoaltaren med 
socklar eller mensa av finhuggen sten och med enkla 
skråkanter, som de i kyrkorna i Bolshög, Finja och 
Östra Vemmerlöv, ska sannolikt föras till 1100-talet.

I samband med golvundersökningar har i ett tjugotal 
fall även sidoaltarnas grund och golvytorna närmast 
intill berörts. Det är emellertid bara en mindre del av 
dessa undersökningar som är av det slaget att doku-
mentationen medger säkrare dateringar, relativa eller 
absoluta. Ofta saknas dokumentation av stratigrafiska 
relationer eller så finns det osäkerhet i den.

Flera sidoaltare har tolkats som primära av under-
sökarna. De båda sidoaltarna i Kviinge kyrka, uppförd 
omkring 1150–1200, var enligt 1971 års undersök-
ning ”att döma av lagerföljden” ursprungliga. I kyrkan 
kunde det dokumenteras tre tydliga golvnivåer: ett 
ursprungligt lergolv, ett kullerstensgolv som baserat på 
myntfynd daterades till 1300-talet och ett blyglaserat 
tegelplattgolv från ”renässanstid”. Välbevarade golvla-
ger dokumenterades också 1972 i Norra Åsums kyrka 
från omkring 1180–1200. Båda sidoaltarna i kyrkan 
tolkades som ursprungliga. Liknande observationer 
gjordes 1975 i Lemmeströ romanska kyrka, där sidoal-
tarna ”verkar” vara primära, likaså i 1984–85 i Björka 
kyrka, uppförd i tegel kanske så sent som åren kring 
1300. Den skråhuggna sockeln till det norra sidoaltaret 
i S:t Stefans kyrka i Lund ansågs efter undersökningen 
1977–78 vara från 1100-talet, men det framgår inte 

altaren var i sakristior i Lunds stift, enbart konstate-
randet att de har förekommit.806

Sidoaltaren i långhus vid triumfväggarna
I Lunds stift finns det närmare 60 kyrkor med mer 
eller mindre tydliga lämningar av tidigare sidoaltaren i 
båda eller endera av långhusens östra hörn invid triumf-
bågsmuren (Appendix IX). Vanligt är att sidoaltarna 
eller – oftast – delar av dem har bevarats på grund 
av att de tjänat som fundament för senare uppförda 
valvpilastrar eller predikstolar.807 I de flesta fall är de 
bevarade resterna mycket fragmentariska, överputsade 
och svårtolkade. Trots att sidoaltaren med dessa place-
ringar är ett välkänt fenomen har det inte genomförts 
några egentliga studier av dessa altares spridning i tid 
och rum. Det är oklart om sidoaltarna generellt var ett 
primärt inslag i 1100-talets kyrkorum eller om de vann 
spridning först successivt under senare århundraden. 

Den etablerade uppfattningen är att det i den ordi-
nära medeltida sockenkyrkan, åtminstone från hög- 
och senmedeltiden, fanns två sidoaltaren i långhuset, 
i vardera hörnet av den östra delen. Det råder knap-
past någon tvekan om att sidoaltaren vid långhusets 
östra hörn var ett dominerande mönster i kyrkor med 
smalare kor och triumfbåge, i Lunds stift såväl som 
resten av Norden. Helt eller delvis bevarade altaren, 
altarnischer och arkeologiskt påvisade grundmurar 
tycks bekräfta denna bild. Det är dock viktigt att 
framhålla att det är en uppfattning som tycks ha for-
mats utan mer ingående undersökningar av fenome-
net sidoaltaren. Möjligen är det en alltför enkel bild 
som kan nyanseras.

Fortfarande råder oklarhet om sidoaltarnas date-
ringar, alltså huruvida de var vanliga redan i 1100-talets 
kyrkor eller om de generellt är sekundära och senare 
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808. Norr om det södra sidoaltaret i Norrvidinge kyrka fanns också 
en senare tegelkonstruktion bestående av två rader tegel i två skift vars 
inre var fyllt med raseringsmaterial. Denna konstruktion tolkades 
som rester av en skorsten, alltså förmodligen från 1800–1900-talet.

senare fas. Ett sidoaltare i söder i Hässlunda kyrka som 
man påträffade resterna efter 2010 kan också ha upp-
förts i två faser. Vid den arkeologiska undersökningen 
av S:t Stefans stenkyrka i Lund framkom grunden till 
ett sidoaltare i långhusets nordöstra hörn som tolkades 
som ursprungligt i stenkyrkan från mitten av 1100-
talet och att döma av plandokumentationen hade 
ändrats i ett senare skede. Förslagsvis kan den senare 
ändringen föras samman med förändringar i mitten av 
1200-talet då långhuset fick valv. Även i S:t Clemens 
kyrka i Lund kunde en arkeologisk undersökning 1932 
påvisa två sidoaltaren vid triumfbågsväggen som senare 
hade utvidgats. De stratigrafiska relationerna är oklara, 
men också här är det enklast att tolka utvidgningarna 
som en följd av valvslagningen i långhuset. 

Uppförandet av valv i långhusen, vilket blev sär-
skilt vanligt under senmedeltiden, måste ha inneburit 
att man i många kyrkor måste ha beslutat om hur 
man skulle förfara med redan befintliga sidoaltaren. 
I huvudsak finns det två tänkbara sätt att göra plats 
för valvstöden: att riva altaret (som sedan muras upp 
igen, stumt, mot valvstödet) eller att utnyttja altaret 
som fundament till valvstöd. 

Rester av sidoaltaren vid valvpilastrar uppmärk-
sammas ofta i kyrkobeskrivningar, särskilt i sådana 
som upprättats av antikvariskt kunniga, men generellt 
saknas reflektioner kring avsaknaden av altarrester, ett 
förhållande som också har ett tolkningsvärde. Frånva-
ron av altarrester kan naturligtvis betyda att eventuella 
äldre altaren på platsen revs före valvslagningen. De 
kan sedan ha byggts upp på nytt och så rivits efter 
reformationen. Eftersom sidoaltarna vid ett sådant 
byggnadsförfarande inte är i förband med valvkon-
struktionen kan i stort sett alla spår av dem ovan golv 
ha avlägsnats. 

I ännu bevarade kyrkor finns ofta möjligheten att 
studera de medeltida valvstödens konstruktion och i 
vissa fall, när murverket skymtar igenom, dra tentativa 
slutsatser. I Lunds stift finns 319 kyrkor med beva-
rade medeltida långhus varav knappt två tredjedelar 
har bevarade långhusvalv. I omkring 60 kyrkor finns 
observerbara rester av sidoaltaren i något av hörnen. I 
14 kyrkor finns nästan helt bevarade eller mindre rester 
kvar av sidoaltaren i både norr och söder. Valvpilast-
rarna i minst 25 kyrkor verkar att döma av murverken 
som framträder under putsen ha murats från nuvarande 
golvnivå eller lägre, vilket indikerar att eventuella äldre 

huruvida altaret var ursprungligt. Det norra sidoaltaret 
i Finja kyrka, uppförd under 1100-talets första hälft, 
har berörts i två undersökningar (1959, 1969–70). 
Undersökarna har inte i text diskuterat dess datering, 
men dokumentationen tyder på det är ursprungligt 
eller anlagt tidigt i kyrkans historia.

Exempel finns också på sidoaltaren vilka daterats 
till långt efter kyrkans uppförande. I Löddeköpinge 
kyrka, troligen från 1100-talets andra hälft, gjordes i 
samband med en undersökning 1986 bedömningen 
av undersökaren att sidoaltaret i långhusets nordös-
tra hörn låg ovanpå ett lergolv som enligt myntfynd 
tillkom någon gång från slutet av 1200-talet till före 
1400 (Appendix I). Altaret kan alltså vara från 1400-
talet, vilket betyder att det kan ha uppförts efter valv-
slagningen. Det ska dock påpekas att det inte går att 
utesluta att det funnits ett äldre och mindre sidoaltare 
på platsen. Uppförandet av ett yngre altare kan ha 
utplånat spåren efter ett eventuellt äldre på platsen 
eller gjort det svårare att upptäcka det. 

I flera kyrkor har man observerat avvikelser i altar-
nas grundläggning och nedre partier vilket tyder på att 
de har utvidgats i en senare fas. Vid en undersökning 
1977 av golvet i Härslövs kyrka påträffades sidoaltaren, 
som i dokumentationen betecknades som ursprungliga, 
vid den västra triumfbågsmurens norra och södra sida. 
I norr konstaterades att en skråkantssockel i trium-
fbågen fortsatte längs med triumfbågsväggens västra 
sida, alltså bakom det äldsta altaret. Vid en senare 
tidpunkt byggdes det norra sidoaltaret ut mot söder 
och väster med tegel och i samband med det höggs 
delar av skråkantssockeln bort.808 Det är oklart när 
detta sidoaltare utvidgades, men enklast är väl att sätta 
det i samband med långhusets valvslagning. De nedre 
delarna av valvstöden i långhusets östra hörn består 
av oformliga murklumpar vilket tyder på att de vilar 
på äldre altaren. För att i någon mån kompensera för 
det utrymme som tagits i anspråk för valvstöden kan 
det norra sidoaltaret ha utvidgats. 

Även vid golvundersökningar i kyrkorna i Fjelie 
1941–1943 och Norrvidinge 1951 konstaterades det att 
sidoaltarna i söder hade blivit utvidgade mot norr i en 
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809. Helt eller delvis bevarade sidoaltaren i norr och söder: Araslöv, 
Bjällerup?, Bollerup, Bolshög, Eldsberga, Eljaröd, Everlöv, Everöd, 
Fjelie, Fulltofta, Gryt, Hannas, Härslöv, Köpinge? Maglarp, Ned-
raby, Norra Strö, Ramsåsa, Risekatslösa, Silvåkra, Skårby, Stehag? 
Sankt Olof, Stora Hammar? Stenestad, Stora Köpinge, Särslöv? 
Sörby? Tönnersjö, Vallby, Vitaby, Västra Ingelstad, Östra Karup?, 
Östra Vemmerlöv, Östra Vram; endast observerade/tillgängliga i 
norr: Barkåkra?, Djurröd? Hörja? Knislinge, Lilla Harrie, Norrvi-
dinge, Revinge, Sireköpinge, Sankt Olof (senmedeltida långhuset), 
Tolånga? Västerstad; endast observerade/tillgängliga i söder: Bonde-
rup, Brönnestad? Gislöv, Gödelöv, Harlösa, Kiaby? Löddeköpinge? 
Munkarp, Västra Torup? Östra Karlaby, Övraby. Pilastrar murade 
från nuvarande golv: Benestad, Bjuv (norra), Blentarp, Burlöv, Dal-
köpinge (norra), Djurröd?, Felestad, Fjälkinge, Fågeltofta, Gualöv, 
Ivö, Konga, Kävlinge, Lyngsjö, Löddeköpinge (norra?), Maglehem, 
Norrvidinge (söder), Perstorp, Ravlunda, Revinge (södra), Skarhult, 
Stora Slågarp (norra), Tåstarp, Västra Torup (norra), Östra Herrestad, 
Östra Vram? Se Appendix IX för komplett förteckning över kyrkor 
med bevarade långhus och förekomsten av rester av sidoaltaren.

810. Mårtensson 1981 s. 77.
811. Järbe 1949 s. 84ff; Appendix I.

en mindre rest av ett altare vid valvstödet i nordöstra 
hörnet av långhuset. Både altaret och valvpilastrarna 
är visserligen täckta med puts, men den bedömning 
som ligger närmast är att pilastrarna uppfördes på 
altaret. I söder, där predikstolen står, finns däremot 
inga lämningar efter något altare och valvstödet är 
uppfört från kyrkans golv. Det ska understrykas att 
relationen mellan resten av det norra sidoaltaret och 
valvet är osäker, men detta kan vara ett exempel på 
att ett sidoaltare uppfördes endast vid norra sidan av 
triumfbågen. En alternativ tolkning är att det fanns 
ett altare även i söder, men att det inte ansågs duga 
som fundament för valvstöd utan revs.

I arkeologiska undersökningar utgör frånvaron av 
spår, exempelvis av ett altare där ett sådant kan förmo-
das ha varit placerat, ett tolkningsproblem. Frånvaron 
av strukturer eller fynd kan bero på dåliga bevarings-
förhållanden eller avröjningar under äldre tid. I under-
sökningen av S:t Stefans stenkyrka i Lund påträffades 
det norra sidoaltaret, medan inga entydiga spår fanns 
av ett altare i sydöstra hörnet av långhuset.810 Ett annat 
problem är att ofta bara delar av kyrkogolv undersökts. 
Det finns då inga möjligheter att jämföra resultaten 
från norra och södra delen av långhuset.

I Kämpinge kyrka, som till största delen under-
söktes 1987, påvisades grunden till ett sidoaltare i 
norr mellan koret och långhuset. Det fanns inga spår 
av en pendang till altaret i söder. I rapporten från 
undersökningen kommenteras inte detta förhållande. 
Det framgår emellertid att golvlagren var bättre beva-
rade i norr. Det finns alltså källkritiska aspekter som 
också måste vägas in. I undersökningen av S:ta Annas 
hospitalskyrka i Åhus visar en dokumentationsnivå 
av långhuset, daterat till 1520-talet, att ett kuller-
stensgolv hade sträckt sig in mot det sydöstra hörnet 
medan det i norr fanns ett rektangulärt område med 
en samling större stenar. I rapporten från undersök-
ningen kommenteras inte detta förhållande.811 Men 
dokumentationen kan faktiskt tolkas som att det 
hade funnits ett altare i långhusets nordöstra hörn 
men ingen pendang i söder.

Platser för tidigare sidoaltaren kan ibland indi-
keras av enkelt utformade nischer i kyrkoväggarna. 
Nischerna, med en bredd, höjd och djup på några få 

altaren revs ned och att senare murats stumt mot dem 
(Appendix IX).809 Siffrorna är ungefärliga. Särskilt 
vad gäller från vilken nivå valvpilastrarna murades 
finns det ett mörkertal, eftersom det i många kyrkor 
på grund av tjock puts eller senare slätputsning inte 
har gått att avgöra pilastrarnas utförande. Samman-
ställningen visar dock att det har varit mycket vanligt 
att valvpilastrarna murades från nuvarande golvnivå 
och därmed högst sannolikt att äldre altaren i okänd 
omfattning har rivits ned.

När altaren eller rester av dem är bevarade tillsam-
mans med valvpilastrar är det oftast betydligt besvär-
ligare att bedöma den relativa kronologin. Det kan 
se ut som om en valvpilaster vilar på ett altare eller 
en altarrest, men ofta är det på grund av täckande 
puts svårt att vara säker. I kyrkorna i Bolshög, Fjelie, 
Skårby och Östra Vemmerlöv uppfördes med stor 
sannolikhet valvpilastrarna med altarna som funda-
ment; antagligen gjorde man så i många fler kyrkor. 
Enbart det faktum att rester av altaren är bevarade 
som murklumpar eller ojämnheter vid valvpilastrar 
kan indikera att de inte helt kunde tas bort utan att 
undergräva valvkonstruktionerna.

Ibland återfinns lämningar av altaren på enbart 
den ena sidan av långhusets triumfbågsvägg, exem-
pelvis i kyrkorna i Gislöv, Lyngsjö och Norra Strö. 
Sannolikt sammanhänger det med att predikstolarna 
sedan gammalt funnits på dessa platser. I enstaka fall 
tycks inte denna förklaring vara nöjaktig. I Revinge 
kyrka, uppförd under hög- eller senmedeltid, finns 
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812. En vinkelbruten nisch finns även i långhusets sydöstra hörn i 
S:t Ibbs kyrka på Ven. Det ska dock noteras att denna del av lång-
huset förmodligen utgjort kyrkans tidigare kor.
813. Begreppet ”sidoaltarnisch” användes av Brunius (1850 s. 148, 
154, 205) och återfinns i senare standardverk om kyrkor, såsom 
Danmarks Kirker. 

puts.812 När det gäller kyrkor och altare- från hög-
medeltiden och senmedeltiden kan förvaringsut-
rymme i högre utsträckning ha ordnats i själva altaret. 

Även större nischer i triumfbågens mur kan indi-
kera tidigare sidoaltaren. Ofta kallas dessa nischer för 
”sidoaltarnischer”.813 Nischerna kan liknas vid absi-
derna och valven kring högaltarna och betraktas som 

decimeter, användes förmodligen som förvaringsut-
rymmen för mässans utensilier. Att de sitter i väggen 
pekar på att de i regel uppfördes samtidigt med kyr-
kan och att sidoaltarna därmed planerades samtidigt. 
I de medeltida kyrkornas kor och absider var sådana 
nischer mycket vanligt förekommande, för att inte 
säga regel. Få förvaringsnischer är däremot kända i 
anslutning till sidoaltaren. Enkla förvaringsnischer 
invid platser för tidigare sidoaltaren vid triumfmuren 
finns i några kyrkor från 1100–1200-talet, i Norra 
Åsum, Södra Säby, Valleberga och Västerstad. I Norra 
Åsums kyrka återupptäcktes de igenmurade nischerna 
vid en renovering 1972. Sannolikt finns det fler 
oupptäckta sidoaltarnischer dolda under kyrkornas  

Kyrka Höjd över golv Bredd Djup Avtäckningarnas form

Bjäresjö 250 90 45 Rundbågiga

Bodils kirke 363–370 110 53 Rundbågiga

Borrie 260–255 80–82 54–62 Rundbågiga

Brågarp (—) (—) (—) Rundbågiga

Bösarp (—) ca 100 ca 50 Rundbågiga. Hjälmvalv?

Emmislöv 210 72 51 Rundbågiga, raka 
inåtvinklade sidor

Everlöv 355 104–108 70–73 Rundbågiga. Hjälmvalv

Färlöv ca 500 114–119 60–62 Rundbågiga. Hjälmvalv

Gessie 90 45 Rundbågiga

Gislöv 240 130–165 85 Rundbågiga

Gumlösa 223 80–87 71 Rundbågiga. Tunnvalv

Knuds kirke 280–295 87 40 Rundbågiga

Lilla Slågarp 320 110 65 Rundbågiga. Hjälmvalv? 
kolla Brunii samling Bd 
XXVII s. 37.

Lyngby 257 95 — Rundbågiga. Hjälmvalv

Maglarp 370 115 40 Rundbågiga. Hjälmvalv, 
i plan med raka vinklade 
sidor in mot rak vägg i öster.

Ny kirke 260 60 ca 40 Horisontella

Peders kirke 270–280 84 47–55 Rundbågiga

Pouls kirke 110 (n), 75 (s) 50 Rundbågig i söder; 
spärrstick med liggande 
topp i norr

Ruts kirke 337 100 50 Rundbågiga

Stora Hammar ca 2,3 ca 1,0 ? Rundbågiga

Stora Slågarp 277 106–112 65–68 Rundbågiga

Valleberga ca 400 (kolla) 103 50 Rundbågiga

Åhus, S:ta Maria 295 135 60 Rundbågiga

Äspö 205 90 50 Rundbågiga

Figur 28. Kyrkor med altarnischer i västra delen av triumfbågsmuren. Se Appendix I.
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814. Uppgifter om nischer i Skummeslövs och Rolfstorps kyrkor 
i Halland (Jansson 2004 s. 76f ) har inte kunnat bekräftas. Frag-
mentariska kalkmålningar i form av en tronstol med sittande figur 
(Maria?) på norra sidan av triumfmuren i Skummeslöv tyder på att 
där inte funnits någon nisch (PM av Björn Petersen 1992, Landsanti-
kvarien i Halmstad). Äldre uppgifter om nischer i Rolfstorps rivna 
kyrka kan avse mindre förvaringsnischer i koret.

815. Efter den romanska stilperioden förefaller det som om nischer 
i anslutning till triumfbågens altaren mycket sällan eller inte alls 
förekommer. Planer över Bunkeflo rivna kyrka visar att i långhusets 
östra vägg på var sida om koröppningen fanns stickbågiga nischer. 
Det är emellertid oklart vilken funktion de kan ha haft, dvs. om 
deras funktion/symbolik kan jämföras med de romanska nischerna. 
I ett brev till Riksantikvarieämbetet ifrågasätter Lars Tynell om det 
är ”altarnischer” mot bakgrund av att ”bottenplattan” i dem lutade 
starkt nedåt (Brev den 12 juni 1893, ATA). 

rundbåge. Nischerna är ofta mycket höga, i Valleberga 
omkring fyra meter över nuvarande golv. Proportio-
nerna tycks vara anpassade efter kyrkans förhållandevis 
ansenliga resning, i första hand den höga triumfbågen. 
Kyrkornas dateringar och nischernas form talar otve-
tydigt för att sidoaltarnischer framförallt tillhörde den 
romanska stilperioden. Särskilt rundbågiga nischer 
med hjälmvalv påminner om en absid och det ligger 
nära till hands att tänka sig en liknande symbolik.815

Nischerna låg i regel helt och hållet i liv med triumf-
muren, de hade enkla former och saknade detaljer i 
arkitekturen. Några rundbågiga nischer skiljer sig från 

en värdig inramning av det heliga. Den nära rumsliga 
förbindelsen mellan sidoaltarnischer och altaren kan 
dock problematiseras och nyanseras. Det kan tänkas 
att nischerna även varit ett arkitektoniskt uttryck och 
inte i praktiken uppfördes med en inramande funktion, 
eller att de var bemålade eller var uppställningsplats 
för figurer och ingick i ett bildprogram. En annan 
möjlighet är att nischerna i första hand var ett värdig-
hetstecken förbundet med platsen för mässoffret, det 
vill säga att mässa kan ha firats vid portabla altaren 
som placerats i sidoaltarnischerna.

I Lunds stift finns det uppgifter om nischer i triumf-
bågsväggen i minst 26 kyrkor från 1100- och 1200-talet 
(figur 28). Förmodligen fanns det sidoaltarnischer i 
ytterligare ett antal kyrkor. I minst tre kyrkor, i Gislöv, 
Stora Hammar och Stora Slågarp, hade altarnischerna 
murats igen.814 När de murades igen är oklart – i Stora 
Hammar bör det ha skett efter valvslagningen efter-
som nischen är synlig ovanför valven. I kyrkorna i till 
exempel Bjäresjö och Everlöv är betydande delar av 
nischerna dolda bakom valvpilastrar, vilket tyder på 
att de inte längre fyllde någon särskild och ursprunglig 
funktion eller att den åtminstone blev mycket kring-
skuren vid valvslagningen (figur 29). 

Åtminstone i Lunds stift förekommer sidoaltar-
nischerna alltid i par, symmetriskt placerade på var sida 
om triumfbågen. Nischernas storlek och djup var ofta 
betydande i förhållande till långhusets totala väggyta 
norr och söder om triumfbågen. Enbart de svårig-
heter och risker det måste ha medfört att sekundärt 
ta upp en nisch i befintliga murverk talar för att de i 
regel var primära. Det finns i varje fall inga uppgifter 
om sekundära nischer av detta slag. De äldsta rimligt 
säkert daterade kyrkorna med nischer, exempelvis 
Bjäresjö och Stora Hammar, är från 1100-talets mitt. 

Nischernas övre parti är vanligen utformat såsom en 
rundbåge med ett hjälmvalv. En mindre vanlig form 
är ett tunnvalv; det förekommer i Gumlösa tegelkyrka 
som invigdes 1192. I S:ta Maria kyrka i Åhus är nischer-
nas sidor raka och inåtvinklade; överdelen en tryckt 

Figur 29. Sidoaltarnisch med profilerad bottenskiva i Bjäresjö 
kyrka. 
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816. I Norge finns exempel på romanska kyrkor med altarnischer 
vid endast en av triumfbågens sidor: i Alstahaug kyrka, uppförd 
under 1100-talets andra hälft eller början av 1200-talet, vid norra 
sidan; i Herøy kyrka, med samma datering, vid södra sidan (Liepe 
2001 s. 12f, 29f ); i Rygge kyrka, romansk kyrka, vid norra sidan 
(NK, Østfold fylke, I, s. 108; II, s. 258f ). 

817. Beteckningen lekmannaaltare är knappast lämplig med tanke på 
att även andra altaren i långhuset får förmodas ha varit lika mycket 
tillgängliga för lekmännen eller sockenmenigheten.

Sidoaltarnischerna med framspringande och profi-
lerade stenskivor kan säga något om deras funktion. I 
Bjäresjö kyrka finns det omsorgsfullt huggna stenski-
vor i sidoaltarnischerna. Att på så vis arkitektoniskt 
accentuera sidoaltarna förefaller omotiverat om tanken 
redan från början var att placera altaren framför dem. 
Vad gäller sidoaltarnischerna i Valleberga rundkyrka är 
frågan om det ens varit möjligt att placera sidoaltaren 
framför dem: mellan triumfväggen med altarnischerna 
i öster och de murar som bär själva rundhuset i väster 
är det endast 120 cm, och där skulle alltså ha rymts 
ett altare och en celebrant. Samtidigt ska det under-
strykas att dessa små kammare med sidoaltarnischer 
verkar ha inrättats med tanke på firandet av mässa. I 
den norra och den södra muren finns det nämligen 
mindre förvaringsnischer och i de västra murarna 
finns det mindre rundbågiga nischer som troligen var 
sedilior. Med tanke på den arkitektur och de rums-
liga förhållanden som utmärker vissa sidoaltarnischer, 
såsom de i kyrkorna i Bjäresjö och Valleberga, kan det 
inte uteslutas att de i varje fall initialt användes som 
kvasialtaren där mässa firades med portabla altaren.

Uppförandet av valv i kyrkornas långhus, vilket var 
särskilt frekvent under senmedeltiden, har förmodli-
gen inneburit att ett mycket stort antal sidoaltaren 
revs, för att de inte ansågs vara tillräckligt bra som 
fundament, eller så fick de stå kvar kraftigt förmins-
kade, vilket ibland kompenserades med utvidgningar. 
Stora intrång gjordes också på sidoaltarnischer, och 
vissa murades igen helt. Valvslagningens konsekvenser 
för äldre sidoaltaren är något som förtjänar en bättre 
genomlysning i samband med framtida arkeologiska 
undersökningar och murverksdokumentationer.

Sidoaltaren vid triumfbågen – heligkorsaltaren
I ett mindre antal kyrkor har arkeologiska undersök-
ningar av området strax framför och under trium-
fbågen avslöjat fundament till altaren, ofta kallade 
heligkorsaltaren eller, i klosterkyrkor, lekmannaalta-
ren.817 Altaren som har denna placering eller kallas 
heligkorsaltaren fanns tidigt i klosterkyrkor på konti-
nenten. Hur vanlig denna typ av altaren var i ordinära 

det vanliga utförandet: I Bjäresjö kyrka består botten i 
vardera nischen av en skiva svart komstadkalksten som 
mot väster skjuter ut ca 20 cm från långhusväggen. 
Den del av stenskivorna som skjuter utanför nischerna 
vilar på en särskild murunderbyggnad av samma typ av 
kvader som den omgivande triumfbågen. Den södra 
(helt bevarade) stenskivan är försedd med en fin skrå-
kant i väster. Liknande skråkantsförsedda stenskivor 
som framspringer från nischerna finns i Peders kirke 
på Bornholm. I sammanhanget bör också nämnas 
Borrie kyrka, där altarnischernas bottnar likaledes är 
försedda med stenskivor med skråkant mot väster, om 
än inte så framskjutna som i Bjäresjö kyrka. 

Sammanställningen och granskningen av de arke-
ologiskt undersökta sidoaltarna vid triumfbågsmu-
rarnas västra sidor tyder på att de i många fall, för-
modligen i de flesta fall, har tillkommit kort tid efter 
kyrkornas uppförande. De äldsta sidoaltarna i kyr-
kor som till funktionen får betecknas som ordinära 
sockenkyrkor, exempelvis Finja och Fjelie, torde ha 
tillkommit omkring 1150. Det finns inga exempel 
på att sidoaltaren uppfördes samtidigt med kyrkan i 
övrigt, exempelvis att ett altares murverk ligger i för-
band med kyrkans. Materialet pekar otvetydigt på att 
sidoaltarna vid triumfbågen mestadels förekom i par, 
en symmetri som också utmärkte sidoaltarnischerna. 
Undantag från detta finns i kyrkor i Norge.816 I några 
få kyrkor, såsom i Kämpinge och Revinge, kan det 
inte uteslutas att endast en sida av triumfbågen hade 
ett sidoaltare under senmedeltiden, men materialet 
medger inga säkra slutsatser i frågan.

Sidoaltarnischer som en parallell till absider och en 
arkitektonisk betoning av det heliga kan stödja tanken 
på att det fanns en koppling till sidoaltaren och att 
de därmed förekom i kyrkorna från i varje fall mitten 
av 1100-talet. Det finns inget som direkt indikerar 
att sidoaltarnischerna användes och betraktades som 
altaren i egentlig mening, inga kända exempel har 
relikgömmor eller konsekrationskors. Men nischerna 
kan ha använts som ett slags kvasifixerade altaren till-
sammans med portabla altaren. 
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818. I nuvarande Danmark har lämningar som tolkats, mer eller 
mindre säkert, som heligkorsaltaren påträffats i några kyrkor: S:t 
Botulf (Bodolfi) i Aalborg (Kock 1977 s. 127); Stenløse, i vilken 
enligt Olaf Olsen påvisades ”svage, men sikre spor” (Stiesdal 1962 
s. 10ff; Olsen 1968 s. 243; DK, II, s. 2367f ); Hästrup i Vendsyssel 
(Nyborg 1988 s. 151 not 42). På nuvarande danskt område finns 
uppgifter om arkeologiskt belagda ”lekmannaaltaren” från endast 
två kyrkor: Bøgesø och Stenløse. Vad beträffar den förra kyrkan och 
altaret är tolkningen av lämningarna osäker (Rensbro 2007 s. 243, 
290). Erik Lundberg har framkastat att det förgyllda antemensalet 
från Lisbjerg kyrka i själva verket haft sin plats vid ett korsaltare i 
kyrkan (Lundberg 1967). 
819. Stiesdal 1962 s. 49 not 5; Olsen 1966 s. 12; ibid. 1968 s. 243; 
Bonnier 1987 s. 88).
820. Moltke 1964 sp. 193.
821. Olsen 1968.
822. Nyborg 1977; 1988; 2001.
823. Norberg 1964 sp. 192; Tuulse 1968 s. 103. Norberg (ibid.) 
omtalar ett korsaltare i Gothems kyrka, Gotland. Av allt att döma 
avses en grund påträffad vid en undersökning 1949–50. I senare 
bearbetning har den dock visat sig snarare vara ett podium till en 
dopfunt (SvK vol. 101 s. 861f ).

824. Nilsén 1986 s. 242 och 2003 s. 154–183; jfr Norberg 1964 sp. 
192; Rensbro 2007 s. 170. I Botkyrka kyrka omtalas 1619 rivningen 
av ett altare ”som tillförene stodh mitt på gången til höge Corens 
ingångh” (SvK vol. 161 s. 32). I Hovs kyrka, Östergötland, omta-
las i början av 1600-talet fyra altaren av vilka ett, kakaltaret, antas 
vara medeltida och ha stått framför triumfbågen (Odenbring 1971 
s. 6ff). I Martebo kyrka (omtalas som Lummelunda kyrka i Nilsén 
1986 s. 242) flyttades 1687 predikstolen från sin plats ovanpå ett 
altare till närmare väggen eftersom den skymde förrättande präst i 
koret (SvK vol. 3 s. 84). I Misterhults kyrka omtalas ett ”korsaltare” 
i början av 1600-talet (SvK vol. 192 s. 190). Erik Lundberg har med 
utgångspunkt från skulpterade detaljer rekonstruerat ett korsaltare 
i Skälvums kyrka i Västergötland (Lundberg 1967). 
825. I Herrevadsklosters kyrka har i en undersökning 1939 påträffats 
spår som kan tyda på ett podium eller en upphöjning av golvet i 
den del av kyrkan som förmodas vara lekmännens kor, alltså områ-
det i långhuset strax väster om munkarnas kor och korsarmarna 
(Lorenzen 1941 s. 236). 
826. Rydbeck 1915 s. 1–27.
827. Anjou 1930 s. 85f.

senare diskuterat frågan i flera sammanhang och menar 
att denna altarplacering var vanligare än vad man kan 
”föreställa sig”, men samtidigt ställer hon sig tvekande 
till att de stora krucifixen alltid varit placerade i tri-
umfbågen och att de hade nära koppling till altaren.824

Till tidigare forskning och uppfattningar om före-
komsten av heligkorsaltaren ska nu fogas undersök-
ningen av spåren av dem i det gamla Lunds stift. I 
minst två stora och betydande romanska kyrkor finns 
det indikationer på att det fanns altaren på kyrkornas 
mittaxel mellan långhus och kor.825 I Lunds domkyrkas 
äldsta lektoriemur finns en nisch i välhuggen sandsten 
som är delvis bevarad under den nuvarande trappan. 
Nischen har en lågt placerad rundbågig glugg genom 
vilken man kunde se ned i kryptan. När domkyrkan 
brann 1234 skadades muren och man lagade nischen 
genom att ge den en utanpåliggande mantel av tegel. 
När prästernas kor utvidgades under Jakob Erlandsens 
tid och en ny lektoriemur uppfördes väster om den 
gamla placerades en trappa framför den gamla nischen 
flankerad av två nya nischer.826 Vid undersökningen av 
Dalby klosterkyrka 1919 påträffades en tvärmur och 
nisch liknande den i 1100-talets domkyrka. I mitten 
av muren, som tolkades som en lektoriemur, fanns en 
halvcirkelformad nisch i höörsandsten och på båda 
sidor om den fanns lämningar av trappor. Under-
sökaren Sten Anjou ansåg att muren hade uppförts 
under romansk tid i samband med att kyrkans kor 
förlängdes.827 Varken i Lunds domkyrka eller i Dalby 

sockenkyrkor i Norden är oklart.818 Vid arkeologiska 
golvundersökningar har man funnit relativt få, vilket 
brukar förklaras med att denna del av kyrkorummet 
ofta var platsen för eftermedeltida gravläggningar.819 

Erik Moltke menade (1964) att det i Danmark 
”utvivlsomt i hver kirke, i alt fald i den senere middel-
alder, [har] været et helligkorsalter umiddelbart vest 
for korbuen, over hvilken triumfkrucifikset hang”.820 
Olaf Olsen är i sin ”Rumindretningen i romanske 
landsbykirker” (1968) mycket försiktig vad gäller frå-
gan om hur vanliga heligkorsaltaren var. Han ser pro-
blemen med att påvisa dem men anför även något 
enstaka fall där goda bevaringsförhållanden avgjort 
pekar mot förekomsten av ett sådant altare. Han lan-
dar i slutsaten att det inte fanns några fasta regler för 
sidoaltarnas antal och placering. En annan indikation 
på heligkorsaltaren såg Olsen i hur korskranken varit 
konstruerade i några kyrkor.821 I senare forskning ska 
nämnas Ebbe Nyborgs studier av triumfkrucifix och 
deras placeringar, där han föreslår att det fanns ett nära 
sammanhang mellan dem och altarna.822 

Beträffande förhållandena i Sverige var Rune Nor-
berg (1964) av samma mening som Moltke, att helig-
korsaltaren ”synes ha förekommit i de flesta kyrkor… 
även i små landsbykyrkor”, och Armin Tuulse menade 
att kyrkorna under 1100-talet försågs med triumfkru-
cifix såväl som ”lekmannaaltare”.823 Anna Nilsén har 
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828. På det äldsta kalkbruksgolvet i stenkyrkan påträffades ett mynt 
präglat under Knud V:s tid (1146–57) och 12 mynt präglade under 
kung Valdemar I:s tid (1157–82). Ett mynt hittades i fyllningen till 
en grav och var från kung Niels tid (1104–30). Mårtensson (1981 
s. 82f ) gissar att det kan ha legat på det äldsta golvet i stenkyrkan, 
men möjligheten finns ju också att det härrör från träkyrkans tid.
829. Mårtensson 1981 s. 72–80.
830. Mårtensson 1981 s. 86. 831. Cinthio 2002 s. 140–151.

kans tvärskepp ersattes av ett nytt kor med ett murat 
korskrank.831 Det framgår emellertid inte i detalj av 
Cinthios redogörelse om och hur denna tolkning av 
byggnadskronologin, särskilt i förbindelse med alta-
ret, kan hänföras till specifika stratigrafiska iakttagel-
ser. Möjligen går det att tänka sig att korskranket och 
altaret fanns på plats redan före den stora ombygg-
naden. Någon form av korskrank är det åtminstone 
plausibelt att det fanns, i synnerhet under den period 
då kyrkan var premonstratensernas klosterkyrka, från 
omkring mitten av 1100-talet. 

Det finns ytterligare uppgifter om altaren place-
rade framför triumfbågar i olika kyrkor, men de är 
mer knapphändiga eller osäkra. Vid undersökningar 
på 1930-talet av S:t Clemens kyrka i Lund påträffa-
des ett mindre tegelmurat block framför triumfbågen. 
En planritning från undersökningen år 1936 av det så 
kallade Lübeckerkapellet i Gislövs socken visar en tyd-
ligt definierad grundmur efter ett altare strax framför 
kyrkans smalare koravdelning. Märkligt nog verkar 
man inte ha funnit något spår efter ett högaltare i 
koret. Enligt en osäker uppgift från 1830 hade kyrkan 
i Bräkne-Hoby ett altare helgat åt Maria under triumf-
bågen. Vid en golvundersökning 1986 i Löddeköpinge 
kyrka påträffades två stolphål i kyrkans mittaxel och 
200–250 cm väster om triumfbågen, och undersökaren 
kopplade dem till ett hål i valvet ovanför. En hypotes 
som framfördes var att stolparna hade burit ett stort 
krucifix och att hålet hade varit avsett för ett rep för 
en klocka. Inga spår påträffades av ett altare på platsen 
men det framfördes som en möjlighet. 

Det finns således relativt få fysiska lämningar efter 
heligkorsaltaren i Lunds stift liksom i området för det 
nuvarande Danmark och i det medeltida Sverige. Kan 
dåliga bevaringsförhållanden, en följd av omfattande 
gravläggningar i kyrkornas mittaxel, vara den enda 
förklaringen till att så få heligkorsaltaren är kända? 
Mest intressant i det sammanhanget är att ett min-
dre antal kyrkor i stiftet som övergavs de närmaste 
hundra åren efter reformationen, och därmed inte 
omfattadedes av ett stort antal gravläggningar inom 
kyrkomurarna, har blivit arkeologiskt undersökta. 
Kyrkorna S:t Stefan och Drotten i Lund är två av 
dem, men i flertalet saknas spår efter heligkorsalta-
ren. Kyrkornas bevaringsgrad och undersökningarnas 

klosterkyrka har man funnit tydliga spår av altaren i 
nischerna, men det får väl med viss sannolikhet antas 
att sådana fanns. 

Även i flera av stiftets sockenkyrkor har man påträf-
fat lämningar som tolkats som heligkorsaltaren. Vid 
undersökningen av S:t Stefans kyrka i Lund 1977–
1978 påträffades framför triumfbågen grunden och 
nedersta delen till en ansenlig stenkonstruktion: 300 
(norr–söder) × 150 (öst–väst) cm. Delar av altarets 
sockel med en fint huggen hålkälsprofil av höörsand-
sten var bevarad. Dateringen av altaret kan inte när-
mare preciseras, men stenkyrkan uppfördes troligen 
1100–1150.828 I boken om undersökningen av kyrkan 
kopplar Anders W. Mårtensson samman altarets till-
komst med uppförandet ett korskrank i triumfbågen 
och ett brett västtorn under en andra byggnadsfas av 
stenkyrkan strax efter mitten av 1100-talet. Altarets 
stratigrafiska relation till kyrkans golv är oklar. Möj-
ligen har Mårtenssons tankar om tornet och altaret 
som en funktionell enhet – från tornets andra våning 
har patronus kunnat följa mässan vid ”korsaltaret” – 
påverkat hans syn på altarets datering.829 Det förefaller 
hur som helst troligt att altaret uppfördes någon gång 
mellan ca 1150 och ca 1250: över det äldsta kalkbruks-
golvet konstaterades nämligen flera yngre golv lagda 
med tegelplattor och det äldsta av dem bör med led-
ning av myntfynd ha lagts tidigast under 1240-talet. 
Ett av tegelgolven (vilket i ordningen verkar oklart) 
täckte helt altarets hålkälsförsedda sockel, på vilket 
sedan hade uppförts ett yngre altare med något min-
dre dimensioner, 235 × 85 cm. Sockeln i det yngre 
altaret var byggd av grov parallellhuggen sandsten.830 

Vid undersökningen av Drottens stenkyrka i Lund 
1982–1984 framkom det ett altare framför triumfbå-
gen. Altaret var inte ursprungligt på platsen utan måste 
ha tillkommit efter igenfyllningen av en kryptliknande 
källare som tidigast togs ur bruk år 1112+/–5. Maria 
Cinthio har kopplat samman uppförandet av altaret 
med en ombyggnad i slutet av 1100-talet då kyr-
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832. Undersökningarna av kyrkorna i Kämpinge , S:ta Maria minor 
i Lund, Nedraby, S:ta Anna och S:t Jörgen i Åhus och Övraby 
(Halland) omfattade hela eller nästan hela byggnader, inklusive 
områdena framför triumfbågarna. Även andra undersökningar har 
omfattat eller tangerat detta område i långhusen: Annelöv, Bosarp, 
Elleköpinge, Finja, Fjälkinge, Lemmeströ, Norra Åsum, Norrvi-
dinge, Saritslöv, Stora Köpinge (Appendix I). 
833. För många exempel på altarnas placering i kyrkor med pelargång, 
se Kroesen 2010.

834. Appendix VII.
835. C. G. Brunius uppger att det i Tryde kyrka fanns en valvpelare 
mitt i kyrkan med ett slags utbyggnad på västra sidan: ”Denna pelares 
fot är aflångfyrkantig och temligen hög, och dess runda stam lemnar 
en passande plats åt vester för ett altarskåp, som nu saknas” (Bru-
nius 1850 s. 120; se plan i Brunii samling, bd XXXII, s. 86, ATA).
836. CWP, II, s. 68f.

med eller utan rumsliga kopplingar till altaren, för-
sedda med muralmålningar. 

I tvåskeppiga kyrkor finns det enstaka säkra belägg 
för och flera indikationer på att pelarna användes som 
fond för altaren som placerats väster om dem. I S:t 
Olofs kyrka finns än idag ett bevarat altare i långhu-
sets mitt, på västra sidan av en valvpelare som bör 
dateras till ca 1400–1425. Indikationer på liknande 
arrangemang finns i flera andra tvåskeppiga kyrkor. 
I S:ta Maria kyrka i Åhus finns det på den västligaste 
pelarens västra sida en målning daterad till ca 1275–
1300 av den korsfäste Kristus flankerad av jungfru 
Maria och Johannes evangelisten. Under en senare 
period tillkom en målad text på dess södra sida om 
invigningen av ett altare år 1480 tillägnat apostlarna 
Petrus och Paulus och S:t Kristoffer. Förmodligen har 
det stått minst ett altare invid pelaren.834 I S:t Jör-
gens kyrka strax utanför samma stad fann man vid 
en arkeologisk undersökning lämningar av ett altare 
uppfört väster om en mittpelare i långhuset. Enligt 
myntfyndens fördelning bör altaret ha tillkommit 
strax efter år 1360. En östvästligt orienterad genom-
gående öppning i den östra valvpelaren i långhuset 
i Everlövs kyrka kan möjligen även den förklaras 
av att man tog hänsyn till ett altare vid dess västra 
sida. Möjligen kan ett brett sockelliknande (?) parti  
på den västra sidan av en valvpelare i den rivna kyr- 
kan i Tryde tolkas som en lämning av ett tidigare 
altare.835

I de större treskeppiga kyrkorna, exempelvis S:t 
Petri kyrka i Malmö, var altarna antagligen i hög 
utsträckning placerade mot pelare, på ett likartat sätt 
som i Lunds domkyrka (se kapitel 4). Ännu ett indi-
cium på att pelare utnyttjades som fond för altaren är 
en muralmålning i Båstads senmedeltida treskeppiga 
tegelbasilika: på den västra sidan av den andra pelaren 
från väster i den södra pelargången finns en mål- 
ning (ca 1470–1520) av Kristus som smärtomannen.836

omfattning och metod varierar, men det är slående 
att i flera av dem har påträffats lämningar av altaren, 
men inte heligkorsaltaren.832 

De skriftliga källorna ger knappast fler belägg för 
heligkorsaltaren. Det största bekymret är att källorna 
om altaren i sockenkyrkor på landsbygden är mycket 
fåtaliga både i absoluta tal och jämfört med källorna 
om större kyrkor, särskilt i städerna. I Lunds stift omta-
las ett heligkorsaltare i S:ta Maria kyrka i Helsingborg 
1474, i dominikanklosterkyrkan i samma stad 1475 
och i en okänd stadskyrka 1500 (Appendix VII). En 
tolkning av det nuvarande källäget är att sidoaltaren 
strax framför triumfbågen i viss utsträckning förekom 
i ordinära sockenkyrkor i Lunds stift, åtminstone efter 
omkring 1200. Avsaknaden av lämningar i ett större 
antal arkeologiskt undersökta kyrkor kan emellertid 
tala för att altaren med denna placering inte har varit 
så allmänt förekommande att de, som Erik Moltke 
hävdade i detta avsnitts början, otvivelaktigt förekom 
i varje kyrka under senmedeltiden.

Sidoaltaren i två- och treskeppiga kyrkor 
– vid pelare, vid väggar och som solitärer
För placeringen av sidoaltaren innebar två- och tre-
skeppiga kyrkor med pelargångar speciella arkitek-
toniska förhållanden i jämförelse med enskeppiga. 
Pelarna både delade av rummen och kunde samtidigt 
vara lämpliga att ha som fond för altaren. Särskilt 
utpräglat kan detta ha varit i de stora gotiska tegel-
basilikorna där pelargången bildar en koromgång 
runt högaltaret.833 En annan omständighet att väga 
in är att kyrkor med pelargång ofta var större än 
genomsnittet och hade haft ett rikare ekonomiskt 
underlag, vilket i sin tur var en viktig förutsättning 
för fler altaren (vilka i sin tur också kan ha genere-
rat inkomster). Pelarnas begränsade men samtidigt 
exponerade ytor har förmodligen i hög utsträckning, 
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837. I Dalby klosterkyrkas södra sidoskepp och nuvarande östra 
hörn finns en stor nisch och baldakin som i litteraturen antingen 
har tolkats som ett altare eller ett gravminnesmärke. Den senare 
tolkningen verkar emellertid vara den mest plausibla. Anordningen 
i kyrkans södra vägg består av en altarliknande skiva av sandsten 
omkring en meter ovan nuvarande golv. På denna står en romansk 
kolonn från vilken utgår en rundbåge. Konstruktionen är bevarad 
till mindre än hälften och har alltså varit orienterad i östvästlig rikt-
ning. Sten Anjou presenterade anordningen först såsom ett altare 
eller ”gravminnesmärke”, men i sin fortsatta beskrivning kallar han 
den enbart för altare. De närmaste liknande konstruktioner som 
kan uppletas från tiden pekar emellertid på att det är en ”båggrav” 
(jfr ty. bogengrab), vilket föreslagits av Lauritz Weibull redan 1909. 
En välbevarad båggrav, ungefär samtida med den i Dalby, finns i 
domkyrkan i Trier och har uppförts efter den påvliga legaten kardi-
nal Ivo († 1144). Själva graven fanns i golvet framför tumban och 
på den senare har antagligen varit placerad en figur avbildande den 
avlidne (Schmitt 1942 sp. 1026–28). Ett liknande gravmonument 
har gjorts efter ärkebiskop Anders Sunesen i Lunds domkyrkas 
norra transept, med den skillnaden att hans lämningar placerats i 
ett utrymme i själva kyrkomuren.

838. CWP, II, s. 68–70.
839. Jönsson 1941.
840. I litteraturen har åtminstone inte påträffats explicita uttryck 
för att medeltida kapell har haft någon annan huvudfunktion, 
exempelvis enbart ha varit gravrum.

ställande S:t Erasmus martyrium, vilken i stort sett når 
ända ned till golvet.838 Målningen är placerad mellan 
en valvpilaster i väster och ett fönster i öster, vilket 
indikerar att det fanns ett altare strax under fönstret, 
gissningssvis dedicerat samma helgon.

Det fanns av allt att döma ett litet antal solitärt 
placerade altaren i Lunds domkyrka (kap. 4). I andra 
kyrkor i stiftet finns det endast få och osäkra indika-
tioner på denna slags placering. Vid en undersökning 
av den nästan kvadratiska kyrkan vid S:t Jörgens 
hospital strax utanför det medeltida Ystad påträf-
fades en långsträckt, med tegel skalmurad grund-
mur med nordsydlig orientering mitt i byggnaden 
som kan tolkas som ett altare.839Materiella spår i 
form av grundmurar har i något enstaka fall, såsom i 
Övraby kyrka i Halland, initialt tolkats som spår av ett  
altare, men de torde lika gärna kunna vara rester 
av podiet för dopfunten. De få indicier och be- 
lägg som finns speglar förmodligen att solitära alta-
ren var ovanliga. 

Skälen till att sidoaltaren i så hög utsträckning 
verkar ha placerats mot väggar eller pelare kan ha 
varit både praktiska och estetiska. För det första blev 
altaret mindre utrymmeskrävande. För det andra 
kunde muren bakom användas som en fond för kalk-
målningar eller för att fästa eller stödja baldakiner, 
altarskåp, figurer eller krucifix på, så att altaret fick 
en både förklarande och värdig inramning. För det 
tredje kan en fristående placering normalt ha varit 
förbehållen högaltaret. 

Sidoaltaren i kapell
Ordet ”kapell” betecknade under medeltiden flera slags 
byggnader eller konstruktioner, dels särskilda byggna-
der uppförda invid en större kyrkokropp eller rum i 
kyrkan, avskilda med skrank eller enklare väggar, dels 
fristående kyrkor med någon form av underordnad 
ställning. Här är det den förstnämnda typen av kapell 
som kommer att diskuteras. Kapellens huvudfunk-
tion under medeltiden bör ha varit som altarrum.840 

Förutom vid pelare har altaren uppförts med ena 
sidan mot en vägg.837 I S:t Olofs kyrka på Österlen 
finns ett bevarat altare, helt i tegel, strax innanför och 
väster om den södra portalen. De äldsta uppgifterna, 
från omkring 1800, talar om det som ett Mariaaltare 
och det finns en träfigur av jungfrun på det. Altaret 
är närmast kvadratiskt, men resterna av en förmodad 
relikgömma i dess ovansida och en förvaringsnisch 
i norr indikerar att det uppfördes med en sedvanlig 
orientering, vilket betyder att celebranten förmod-
ligen var orienterad mot öster. Uppställningen av 
Mariabilden ger emellertid intrycket att altaret varit 
orienterat mot söder. Ett altare alldeles i närheten av 
en portal kan även ha funnits i Luntertuns kyrka, där 
grundmurar påträffats strax intill och innanför den 
norra portalen. Altaren mitt på och upp mot lång-
husens väggar kan ha funnits i fler kyrkor. I Drottens 
stenkyrka i Lund påträffades en grundmur, vilken 
har tolkats som ett altare, i östra delen av långhuset 
vid den norra väggen. Vid en golvundersökning i 
Hästveda kyrka dokumenterades en grundmur, vid 
södra långhusväggen och norr om en medeltida valv-
pilaster, som inte närmare tolkades av undersökaren. 
Även i Saritslöv kyrka har det påträffats svårtolkade 
murgrunder intill väggen i den nordvästra delen av 
långhuset.

I Båstads kyrkas norra sidoskepp och östra del 
finns på norra väggen en större muralmålning före-
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841. När exempelvis den enda planen över den år 1856–57 rivna 
stadskyrkan i Östra Tommarp visar en avlång tillbyggnad vid 
nordportalen med en Ö-V orientering, utan yttre portal och utan 
valv, är det svårt att med säkerhet säga något om byggnadens tidigare 
funktion. I detta fall finns dock en teckning av J. Kornerup från 
1856 som tydligt visar en igenmurad svagt spetsbågig öppning strax 
öster om kyrkans ursprungliga nordportal. Därmed förefaller det 
mest troligt att det norra utbygget varit ett kapell, kanske uppfört 
intill ett äldre vapenhus. Kornerups teckning från 1856 finns i 
Mandelgrenska samlingen, Lunds universitets folkminnesarkiv 
(avbildad i Fernlund 1982 s. 31).

en bred öppning in mot övriga kyrkan, saknar port 
mot kyrkogården och är försedda med valv. Vapen-
husen har alltid både en yttre port och en inre port. 
De medeltida vapenhusen uppfördes nästan alltid 
vid kyrkans ursprungliga portaler i väster, kapellen 
ofta längre mot öster. Relativt långa tillbyggnader, 
såsom det vid franciskanklostrets kyrka i Ystad, kan 
beskrivas som sidoskepp, men med altaren är de funk-
tionsmässigt kapell. 

Mellan 20 och 25 medeltida kapell är kända från 
Lunds stift. Flera av dem är osäkert daterade, vilket gör 
det svårt att ange ett exakt antal. De äldsta kapellen är 
från omkring 1300, men de flesta är från 1400-talet 

Gränsen mellan å ena sidan kapell och å andra sidan 
vapenhus eller sidoskepp är ibland flytande eller svår-
bedömd.841 Kapellen kännetecknas av att de ofta har 

Kyrka Status eller funktion Kapellets beteckning och/eller 
bevaringstillstånd

Läge Datering

Barsebäck Socken (L) Bevarat Norr 1400-talet?

Brunnby Socken (L) Bevarat Norr 1500-talet?

Fru Alstad Socken (L) Bevarat Norr Ca 1500?

Gamla Falkenberg Socken (S) Rivet Söder 1350–1536

Gamla Varberg Socken (S) Delvis bevarat Söder 1300-talet?

Lund, Domkyrkan Domk. (S) Peder Lykkes kapell (även kallat Vårfru, Jörgens, 
fru Görvels kapell). Rivet

Söder 1420-talet

Lund, Domkyrkan Domk. (S) Karl den Rödes (Dionysii kapell). Rivet Söder Ca 1330

Lund, Domkyrkan Domk. (S) Rivet Norr Ca 1500

Lund, Drotten Socken (f.d. klosterk.) 
(S)

Rivet Norr Ca 1300–1500

Malmö, S:t Petri Socken (S) Krämarekapellet. Bevarat Norr 1442–1473, troligen 
periodens senare del

Malmö, S:t Petri Socken (S) De heliga tre konungars kapell (Dringenbergska 
kapellet). Rivet

Öster Ca 1450–1479

Malmö, S:t Petri Socken (S) S:ta Annas kapell. Bevarat Söder 1483–1522?

Malmö, S:t Petri Socken (S) Vårfru kapell. Bevarat Norr Ca 1300- 1531

Malmö, S:t Petri Heligkorskapell, sakristia, södra sidan av 
koromgången. Rivet

Norra Åsum Socken (L) Bevarat Norr Ca 1500

Ravlunda Socken (L) Bevarat Norr 1560-talet

Sölvesborg, S:t Nicolai Socken (S) Bevarat Söder 1375–1400

Trelleborg, S:t Nicolai Socken (S) Rivet Norr Ca 1300–1536 

Trelleborg, S:t Nicolai Socken (S) Rivet Söder Ca 1300–1536 

Trelleborg, S:t Nicolai Socken (S) Rivet Norr Ca 1300–1536 

Trolle-Ljungby Socken (L) Delvis bevarat Norr Ca 1300–1600

Vittskövle Socken (L) Bevarat Norr Ca 1430

Väsby Socken (L) Bevarat Norr Ca 1500? Eller ca 1550?

Ystad, St Petri Francisk. kl. (S) Bevarat Söder 1350–1400

Ystad, S:ta Maria Socken (S) ”Heligkorskapell” Söder Ca 1300–150

Åhus, S:ta Maria Socken (S) Bevarat Söder 1510

Östra Tommarp Socken (S) Rivet Norr Ca 1300–1536

Figur 30. Kapell i Lunds stift fram till ca 1600. L=Landsbygd. S=Stad.
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842. Om kapellen vid S:t Petri kyrka i Malmö och underla-
get för deras datering, se Hellström 1940 s. 41ff; Bager 1942 s. 
52–55; 1958 s. 22; 1971 s. 264; CWP, II, s. 290ff; Rosborn 1979  
s. 24f.
843. Om undersökningarna i franciskanklostrets kyrka i Ystad, se 
Appendix I. Lars-Göran Kindström vill datera kapellet vid S:t Nico-
lai kyrka i Sölvesborg till ca 1375–1400 (Kindström 1984 s. 22).
844. Om kapellen och dateringsunderlaget: Drotten i Lund (Cint-
hio 2002 s. 191); Gamla Falkenberg (Nilsson 2009 s. 228, s. 356); 
Gamla Varberg (ibid. s. 228); S:t Nicolai i Trelleborg (Brunius 
1850 s. 211; P. Jansson opubl. rapport i SkhbfL); S:ta Maria i Ystad 
(Wåhlin 1916 s. 54); Östra Tommarp (Kornerup 1856, efter Fern-
lund 1982 s. 31). 

845. Rydbeck 1943 s. 234. Brevregistraturen lyder: ”Ett breff att 
frw Holger Holges daather, Axel Brades eftherleffuersche, haffuer 
giffuet till sanctæ Anne capell wdj Widschøule kircke en gaardt wdj 
Barreagger, som hindis hosbonde Axell Brade och ther till giffuitt 
haffde” (ÆDA, bd IV, s. 71f ).
846. Holmberg & Hervius 1972; Holmberg 1977a s. 189.
847. Vad beträffar kapellet i Väsby pekar en murverksdokumen-
tation på en relativt sett sen datering. I en antikvarisk kontroll år 
1987 framställs som sannolikt att kapellet i norr tillkommit efter 
den senaste utvidgningen av kyrkan österut; detta på grundval av 
att takfoten på den senare delen sekundärt har höjts till att anpassas 
till det norra utbyggets nivå (antikvariskt PM, K. Jönsson, SkhbfL). 
I samband med en restaurering 1947 påträffades endast kalkmål-
ningar av ornamental karaktär i de två bevarade äldre valven i den 
östra delen av kyrkan (CWP, III, s. 200). Kyrkoherden Caspar 
Schönbäck beskrev 1729 att det i ”capellet” funnits två altaren (Eng. 
saml., B–VIII, 2, 49, KB). Bilderna som stått på dem förvarades då 
i tornet. Frågan är dock om dessa bilder inte har stått på sidoaltaren 
i långhuset? Beskrivningar av kyrkan anser tillbyggnaden uppförd av 
herrskapet på Tågalycke omkring 1560 (Hansén 1930 s. 38; 1931 
s. 64; 1932 s. 26), men också det förefaller osäkert. Om kapellet 
och dendrodatering av kapellet vid Ravlunda kyrka, se Helén Lilja, 
Rapport över byggnadsarkeologisk undersökning 1990 (opublicerad 
rapport i SkhbfK). Om Trolle-Ljungby kyrkas byggnadsutveckling, 
se Th. Wåhlin (manus i ATA); Cederbok u.å.

Kapellen vid landsbygdens kyrkor är relativt få 
till antalet och i flera fall osäkert daterade. Kapellet i 
Vittskövle kyrka är ett av de få som kan ges en säk-
rare datering: omkring 1430, med ledning av kapel-
lets valvkonstruktion med kalkmålningar och att det 
nämns i en brevregistratur från perioden 1425–1441 
(figur 31).845 Kapellet vid kyrkan Fru Alstad på Skå-
nes Söderslätt uppfördes att döma av kalkmålning-
arna senast omkring 1500. Under medeltidens slut 
tycks kyrkan ha varit ett mål för vallfart till jungfru 
Maria, men om det är knappast något känt. Kapel-
let vid Norra Åsums kyrka är troligen från början av 
1500-talet. Mer osäkra är dateringarna av kapellen i 
kyrkorna i Barsebäck, Brunnby, Trolle-Ljungby och 
Väsby. För kapellen i Barsebäck och Brunnby har det 
föreslagits dateringar till senmedeltiden eller ”början 
av 1500-talet”. En liknande datering har föreslagits för 
kapellet i Väsby.846 Men det är inte ens säkert att de är 
medeltida. Att tillbyggnader kan ha uppförts under 
decennierna efter reformationen framgår av att ett 
”kapell” vid nordöstra sidan av Ravlunda kyrka med 
hjälp av dendrokronologi har daterats till 1560-talet.847 

Endast i tre fall har man funnit materiella läm-
ningar efter altaren i kapell: i Gamla Varbergs kyrka i 
Getakärr, i franciskanklostret i Ystad och i S:ta Maria 

eller senare. Några kapell är bara kända i skriftliga käl-
lor och andra är svårdaterade trots att de fortfarande 
till stora delar är bevarade (figur 30). 

De arton kända kapellen i städerna var belägna 
både norr och söder om långhuset, och i enstaka fall 
i öster, som det så kallade Dringenbergska kapel-
let (rivet 1792) vid S:t Petri kyrka i Malmö. De 
kapell vid sockenkyrkor på landsbygden som ska eller 
möjligen kan dateras till tiden före reformationen  
ligger samtliga, sex stycken, på kyrkornas norra  
sidor. 

En förhållandevis stor andel av de kända kapellen 
är uppförda vid större kyrkor i städer, ofta sockenkyr-
kor. De äldsta skriftliga upplysningarna om kapell 
kommer från Lunds domkyrka där ärkebiskop Karl 
Eriksen i slutet av 1320-talet lät uppföra ett kapell vid 
långhusets sydöstra sida, senare kallat Dionysii kapell 
(L17). Ungefär ett sekel senare lät ärkebiskop Peder 
Lykke uppföra ännu ett kapell vid långhusets syd östra 
sida (L38). Vid S:t Petri kyrka i Malmö uppfördes 
fyra kapell. Åtminstone två av dem, Dringenbergska 
kapellet och Krämarekapellet, bör dateras till mitten 
av 1400-talet eller decennierna strax därefter. Sankta 
Anna kapell torde dateras till decennierna omkring 
1500. Mer osäker är dateringen av Vår frus kapell, 
men 1300-talets första hälft har föreslagits.842 Arkeo-
logiska iakttagelser och stilhistoriska dateringar talar 
för att kapellen vid franciskanklostrets kyrka i Ystad 
och S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg uppfördes redan 
under andra hälften eller slutet av 1300-talet.843 Altaret 
i det så kallade Skomakarkapellet vid S:ta Maria kyrka 
i Åhus invigdes 1510 och kapellet antas ha uppförts 
kort dessförinnan (Appendix VII). Fler kapell är kända 
vid andra stadskyrkor, men de har osäkra dateringar.844
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848. Kapellen vid Lunds domkyrkas södra sida, 
uppförda av ärkebiskop Karl den röde omkring 
1330 och Peder Lykke omkring 1420, är väl 
kända genom både historiska källor och har 
berörts i arkeologiska undersökningar vid flera 
tillfällen. I undersökningarna har emellertid 
inte framkommit direkta lämningar av kapel-
lens altaren. Det östra kapellet har under-
sökts 1890, 1921 och 1941–42, varvid bl.a. 
påträffats graven och lämningarna efter Karl 
den röde, samt förmodligen graven efter ärke-
biskop Magnus Nielsen. Det västra kapel-
let (uppfört av ärkebiskop Peder Lykke) har  
även det berörts i en undersökningar 1959 (Cin-
thio 1961).
849. Cinthio 2002 s. 191. Tidpunkten för kapel-
lets uppförande har föreslagits till 1300-talet 
(ibid.). En något senare datering förefaller också 
vara möjlig.

kyrka i Åhus. Att det finns så få kända 
altaren hänger samman med att det 
fanns förhållandevis få till att börja 
med och än färre har blivit föremål för 
mer omfattande arkeologiska under-
sökningar.848 Altaret i kapellet i Fru 
Alstads kyrka fanns kvar ännu år 1624 
(Appendix I), men i dagens kyrka syns 
inga spår av det.

I enstaka fall, såsom i en tillbyggnad 
vid norra långhusets sida vid Drottens 
kyrka i Lund, ger den intensiva grav-
läggningen och gravarnas utbredning 
tydliga indikationer på att det har fun-
nits ett eller flera altaren i ”kapellets” 
östra del.849 

Enstaka kapell är så välbevarade att 
kalkmålningar, fönster och nischer kan 
ge en vag uppfattning om hur funk-
tioner och altaren kan ha varit dis-
ponerade. I det södra kapellet vid S:t 
Nicolai kyrka i Sölvesborg finns tre 
nischer i vardera östra och södra väg-
gen. Den största nischen, som förmod-
ligen markerar platsen för ett tidigare 
altare, sitter i östra väggen något högre 
upp än de andra och har en stickbågig 
övertäckning. De andra nischerna, som 
förmodligen användes för förvaring, 
kan indikera att mer än ett altare pla-

Figur 31. Minnessten och altarskiva (?!) i Vittskövle kyrka. På stenen står följande 
text: ” Ar efter gudhz byrdh thusendh fire hundre firsen tiuge pa thz femte funde-
redz thz altare gudh tel lof ok alla cristne siele tel ro ok nade herr niels brade rider 
fru edlesa fru magdalena” (min läsning). Stenen åminner stiftandet av ett altare 
år 1485, herr Niels Brahe och hans båda hustrur Edela och Magdalene. Stenen 
står numera utanför kyrkan, lutad mot den södra fasaden. I slutet av 1700-talet 
låg den framför ”vid Alteret i den store gang” (Hilfelings Skaanske Tegninger s.27). 
Det har hävdats att stenen tidigare låg i kyrkans särskilda kapell tillägnat S:ta 
Anna (Weibull 1870 s. 40f; Hedwall 1950 s. 48). Var dessa uppgifter hämtats är 
oklart. Det ska noteras att kapellet är från början av 1400-talet. Om stenen varit 
placerad där torde med tiden alltså ha funnits minst två sidoaltaren i kapellet. 
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850. Dateringarna av vapenhuset vid Dalby klosterkyrka skiljer sig åt, 
från senmedeltid (Anjou 1930 s. 101–103) till 1200- eller 1300-talet 
(Maria H. Eriksson, Byggnadsarkeologisk undersökning, Rapport 
1987, LUHM). Det finns också exempel på att vapenhus på rent 
antagande dateras relativt tidigt. Jfr exempelvis hur det rivna södra 
vapenhuset vid Barsebäcks kyrka i Sveriges Kyrkor dateras till 1200- 
eller 1300-talet utan, som också skrivs, några stödjande daterande 
iakttagelser (Holmberg & Hervius 1972 s. 56).
851. Virket i takstolen till vapenhuset i Bjäresjö kyrka har genom 
dendrokronologi daterats till omkring 1515 (Bartholin 1989 s. 213). 
Det rivna vapenhuset vid Röstånga kyrka kan ha uppförts redan 
under 1300-talet enligt fynd av mynt som har gjorts vid en arke-
ologisk undersökning 1972 (Gun Andersson, Rapport i LUHM).
852. Vapenhus i fullmur uppfördes vid Bjäresjö kyrka (i norr) 
på 1720-talet (B. Sundnér Medeltida kyrkor i Skåne, Databas). 
Vapenhus i korsvirkesteknik uppfördes vid kyrkorna i Bjärshög 
1747 (Andersson 1953 s. 120), i Emmislövs ( i söder) 1700, vilket 
ersatte ett äldre från 1665 i samma teknik (Karlson 1974 s. 124), 
och i Husie ersattes ett äldre vapenhus år 1705 av ett i korsvirke 
(Andersson 1954 s. 11).

853. Delar av den västra muren i vapenhuset i Burlövs kyrka är 
uppförda i tegel och med en rundbågsfris vilket förmodligen daterar 
den till 1200-talet (Murverksdokumentation, M. Cronwall 1985, 
SkhbfL). Beskrivningarna av några rivna vapenhus tyder på att de 
uppförts under romansk tid: Torrlösa (rivet) omtalas av C. G. Bru-
nius som även utfört en skiss (Brunii samling, vol. XXXVI, s. 34, 
61, ATA); vapenhuset i Bräkne Hoby hade en senromansk portal 
(SvK vol. 51 s. 10); Flädie ett rundbågift fönster (Brunii samling, 
vol. VIII s. 7, ATA).
854. Äldre skriftliga upplysningar och arkeologiskt påvisade grund-
murar visar att dubbla vapenhus varit vanligt förekommande. För-
fattaren har registrerat minst 40 exempel från skånska medeltida 
sockenkyrkor i bruk efter reformationen. Många av kyrkorna och 
uppgifterna är noterade i Barbro Sundnérs öppna databas över skån-
ska kyrkor (www.snd.gu.se). Jfr Holmberg 1990 s. 69f.
855. Holmberg 1977a s. 191; Bonnier 1987 s. 244.
856. Wienberg 1993a s. 97ff.

rivna vapenhusen vid kyrkorna i Flädie och Torrlösa 
kan med stöd av äldre beskrivningar också dateras till 
romansk tid.853 

Kyrkor med dubbla vapenhus, vid norra och södra 
portalen, tycks ha varit ganska vanliga i Lunds stift.854 
Idag finns endast någon enstaka kyrka med välbevarade 
dubbla vapenhus, till exempel i Hanhals i Halland och 
Östra Ingelstad i Skåne. Antingen har ett av vapen-
husen rivits eller så har det integrerats med någon 
senare uppförd del av kyrkan. Rikard Holmberg har 
föreslagit att en förklaring till de dubbla vapenhusen 
är att ett av dem hade karaktären av kapell. Ann-Ca-
thrine Bonnier har i hans efterföljd påpekat att dubbla 
vapenhus innebar mer plats för altaren och att dubbla 
vapenhus också kan tolkas symboliskt; kyrkan får på 
så vis en korsform.855 

Den äldsta och kanske mest spridda tolkningen av 
vapenhusens funktion – en förvaringsplats för vapen 
(under längre period eller under gudstjänsten) – kan 
möjligen förklara byggnadens namn, men det var 
nog knappast huvudanledningen till att de uppför-
des. I sådana fall borde det ha räckt med ett vapen-
hus per kyrka. Andra funktioner som föreslagits är 
plats för skriftermål, plats för ”orena” som inte fick 
släppas in i kyrkan, möteslokal samt förvaringsrum 
för likbår och byggnadsmaterial. Ytterligare en funk- 
tion eller bifunktion i vapenhusen är den som altar-
rum.856

I endast ett vapenhus inom det gamla Lunds stift, 
i Å kirke på Bornholm, finns det en lämning som 
kan betecknas som ett medeltida altare: ett ca 170 

nerades och inrättades i rummet. I Krämarekapellet 
i S:t Petri kyrka i Malmö sitter två nischer, troligen 
för förvaring, strax väster om de två fönstren i norra 
väggen. Möjligen var tanken att altarna, förmodligen 
fler än ett, skulle placeras invid fönstren. De flesta 
kapell är emellertid mindre välbevarade, i synnerhet 
vad gäller detaljer i interiören.

Sidoaltaren i vapenhus
Vapenhusen i Lunds stift framstår fortfarande som 
ganska okända. Intresset för att beskriva eller tolka 
dem har varit måttligt. Den överväganden delen 
av vapenhusen brukar, ofta något schablonmässigt, 
dateras till den senare delen av medeltiden. Date-
ringarna har ibland sökt stöd i stilmässiga drag i 
arkitekturen, exempelvis utseendet på öppningar och 
gavelpartier.850 Enstaka dendrodateringar av virke i 
takkonstruktioner och arkeologiska undersökningar 
av grundmurar och kulturlager har utförts.851 Vapen-
hus, både i fullmur och i korsvirke, uppfördes också 
efter reformationen.852 

Några få vapenhus uppfördes av allt att döma redan 
under den romanska eller senromanska stilperioden, 
alltså fram till omkring 1300. Helt eller delvis bevarade 
romanska vapenhus finns vid kyrkorna i Burlöv och 
Åkirkeby på Bornholm. Det södra vapenhuset vid S:ta 
Maria kyrka i Åhus bör med tanke på de ursprungliga 
kolonnettvalven ha uppförts senast omkring 1300. De 
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857. I Peter Pentz artikel omtalas att följande danska kyrkor 
med vapenhus var försedda med altare: Kirke Såby på Själland, 
ehuru ska noteras att altaret fanns i ett kapell som uppfördes 
under senmedeltiden intill och öster om ett äldre vapenhus (DK, 
III, s. 853ff); vidare att i vapenhusen i kyrkorna i Nørre Herlev, 
Vidstrup och Vigersted ska ha påträffats lämningar av altaren, 
men om dessa fynd finns inga uppgifter i Danmarks Kirker (se  
relevanta uppslag i DK, II, s. 1935ff; V, s. 483ff) eller i Rens-
bro 2007. 
858. DK, III, s. 480. Det kan noteras att Carlo Borromeo († 1584), 
ärkebiskop av Milano och liturgiker, menade att inga dörrar fick 
finnas nära altaren; detta för att undvika störande inslag under de 
heliga ritualerna (1577, Lib. I, C. 7).

859. Rosborn 1979 s. 23.
860. Sanctuarium Birgerianum s. 28.
861. Kalkmålningarna i landskapen kring Mälaren och i Finland 
diskuteras utförligt i Pegelow 1976 och Nilsén 1986.
862. I exempelvis Häverö kyrkas vapenhus finns ännu en altarskiva 
och i Riala och Frötuna kyrkor finns grunder till altaren kvar. Se dis-
kussion och exempel i Nilsén 1984 s. 182–189; Bonnier 1987 s. 244. 

ifrån leder en öppning in till kapellet i öster, som 
har ett stjärnvalv. Dateringen av tillbyggnaden är 
oklar. Stjärnvalvet i kapellet, av liknande slag som 
valvet i kyrkans västra del, har föranlett en datering 
till 1300-talet.859 Vid Lunds domkyrka fanns det i 
början av 1500-talet planer på att bygga ett kapell 
som var förbundet med långhuset via ett vapenhus 
i öster. Planerna på en tillbyggnad inställdes och de 
nya gudstjänsterna förlades istället till kryptan, som 
därmed iståndsattes.860 

I Mellansverige finns det fler och bättre exempel 
på altaren i vapenhus än i det gamla danska områ-
det. I några vapenhus finns det lämningar av altaren, 
exempelvis i Frötuna, Häverö och Riala, och i än fler 
finns valv, muralmålningar861 och nischer som kan 
indikera att rummen fungerat som kapell. I Frötuna 
kyrka är vapenhuset välvt och mitt på östväggen 
bakom det tidigare altaret finns en nisch. Portalens 
placering får rummet att framstå som tydligt funk-
tionsuppdelat.862

På grund av att eventuella altaren i vapenhus kan 
förväntas ha bevarats i relativt liten grad måste andra 
indikativa element användas för att belysa deras före-
komst i Lunds stift. De tidigare anförda exemplen 
visar att altaren i vapenhus ofta kan förbindas med 
speciella förhållanden eller element: Planmässigt kan 
vapenhuset vara relativt östligt placerat i förhållande 
till långhusets portal, valv och muralmålningar kan 
ha understrukit att rummet hade särskild dignitet 
och betydelse, nischer i väggarna kan ha använts för 
förvaring av utensilier eller som uppställningsplats för 
bilder, och ljusinsläpp kan ha varit fokuspunkter för 
altaret och mässan. 

I jämförelse med exempelvis Mälarlandskapen är 
valv och kalkmålningar i vapenhus dokumenterade 
i mycket begränsad utsträckning i Lunds stift. Flera 
stadskyrkor har eller har haft vapenhus med kryssvalv: 
Båstad, S:t Nicolai i Halmstad, S:t Petri i Malmö, S:t 
Olof i Skanör, S:t Nicolai i Sölvesborg och S:ta Maria 

cm långt, 75 cm brett och 100 cm högt murblock 
i sydöstra hörnet av kyrkans södra vapenhus. Inga 
nu synliga detaljer visar tydligt att konstruktionen 
är ett altare (som uppges i Danmarks Kirker), vilket 
dock inte behöver utesluta att den är det. Placeringen 
är lite märklig. Vapenhuset, som har en föreslagen 
datering till första hälften av 1200-talet, är placerat 
rakt framför den ursprungliga portalen, utan någon 
påfallande dragning mot öster. Mitt på den östra 
väggen finns en ca 80 cm bred och 48 cm hög nisch. 
En mindre nisch finns också i väggen rakt ovanför 
altaret. Altarets placering längst söderut i vapenhuset 
är iögonfallande: när det uppfördes beaktade man 
varken nischens läge eller att altaret hamnade precis 
till höger innanför ytterdörren. 

Vad beträffar förhållandena i det nuvarande Dan-
mark tar Peter Pentz i artikeln ”Vore gamle våben-
huse og deres tidlige brug” (1984) upp flera exempel 
på altaren i vapenhus. Flera av dem framstår som 
osäkra vid en närmare granskning.857 Det finns dock 
ett tydligt exempel från Nikolajkyrkan i Köpenhamn 
(nedlagd efter den stora stadsbranden 1795). När det 
norra vapenhuset undersöktes 1914 påträffades läm-
ningar efter ett altare invid östra väggen. Vapenhu-
set, som har en föreslagen datering till strax före eller 
omkring 1500, var förskjutet mot öster i förhållande 
till långhusets portal, förmodligen för att altaret och 
kapellfunktionen inte skulle ligga så nära portalerna 
och rörelserna in i och ut ur kyrkan.858

Något liknande i Lunds stift är tillbyggnaden vid 
norra långhusportalen i S:t Petri kyrka i Malmö. 
Den består av två rum eller avdelningar, av allt att 
döma uppförda samtidigt. Det västra, som har ett 
enkelt ribbvalv, har fungerat som vapenhus och där-
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863. Rydbeck 1943 s. 122; SvK vol. 93; Rosborn 1979 s. 23, Kind-
ström 1983 s, 25.
864. Fönster finns i vapenhusets östra och västra väggar. Ett i mitten 
av 1800-talet rivet vapenhus i norr var också valvslaget (Rydbeck 
1943 s. 122).
865. Sundnér, Rapport 1983, SkhbfL.
866. Kindström 1984 s. 24. CWP, III, s. 132ff.
867. Kroesen 2000, särskilt s. 56–101.

868. Bevarade figurframställningar av Kristi grav är kända från kyr-
korna Roslagsbro (SvK, vol 50, s. 165ff) och Västerlövsta i Uppland 
(SHM 23002:28), Kerteminde på Fyn och Mariager klosterkyrka 
på Jylland (Lorenzen 1933 s. 181, 184). En mindre liggande Kris-
tusfigur kommer från Bäl kyrka på Gotland. Fler exempel på en 
liggande Kristus i kombination med en ”helig grav” finns i Tysk-
land (Kroesen & Tångberg 2014 s. 80f ). Det ska noteras att en nu 
försvunnen men väl dokumenterad nisch fanns i Lunds domkyrkas 
norra transept. I den gravlades ärkebiskop Anders Sunesen. Möjligen 
kan nischen ha använts vid påskfirandet (se not 756).
869. Kyrkoherden i Genarp, Petrus Laurentius, skrev i sin präst-
relation 1668: I Genarps kyrka ”findis eet trebillede, indlagt i een 
rygget kiste hvor der er een block hoes til almysse at ilegge, som 
synis at være sepulturæ Christi simulacrum…” (PR 1667 s. 9f ).
870. Placeringen av höjdpunkten i passionshistorien med Kristi döda 
kropp i centrum på vapenhusets östra sida påminner i sitt övergri-
pande schema om framställningen av Helga lekamen i en rad kyrkor i 
Uppland. Ingalill Pegelow har visat att i detta område är vapenhusens 
kalkmålningar starkt förbundna med just motiv av Helga lekamen. 
Vapenhusens framställningar följer också ett rumsligt mönster, där 
motiven kan kopplas till olika väderstreck. Pegelow har tolkat fram-
ställningarna och deras placeringar i vapenhusen såsom vittnesbörd 
om en utbredd kult av Helga lekamen i vilken gillen varit de drivande 
och i några fall också låtit uppföra altaren (Pegelow 1976). Även om 
kalkmålningssviten i Sölvesborg inte följer det typiska bildprogram-
met i Uppland finns tydliga anknytningspunkter. I Sölvesborg står 
”Gravläggningen av Jesus” i centrum men i Uppland är det istället 
motivet med ”Kristus som smärtomannen”.
871. Kindström 1984 s. 23f.

Norden är endast några få bevarade och inga i Lunds 
stift.868 Det råder emellertid knappast något tvivel 
om att sådana figurer en gång har funnits i stiftet.869 
Målningarna i Sölvesborgs vapenhus kan, förslagsvis, 
kopplas till kulten av Helga lekamen.870 Vapenhusets 
övervåning, som man når via en spiraltrappa, skulle 
kunna ha utnyttjats vid gillessammankomster.871 

Vapenhusen i landsbygdens sockenkyrkor verkar i 
än mindre utsträckning än kyrkorna i städerna ha haft 
valv, och det finns få uppgifter om kalkmålningar. Det 
äldsta bevarade exemplet torde vara Trolle-Ljungby 
kyrka som har ett senmedeltida torn vid södra långhu-
sets vägg vars bottenvåning har ett, troligen ursprung-
ligt, valv. Förmodligen har tornet också varit vapenhus 
eftersom det ligger vid den södra portalöppningen. Valv 
finns även i senmedeltida vapenhustorn, såsom i S:ta 
Maria kyrka i Vä och i S:t Olofs kyrka på Österlen.

Om kalkmålningar i vapenhus i kyrkor på lands-
bygden finns det ytterst få uppgifter. I samband med 
murverksundersökningar har det framkommit spår av 
kalkmålningar utanför de norra portalerna vid kyr-
korna i Igelösa och Saxtorp (där vapenhus tidigare har 

i Åhus.863 Valven är ofta primära eller tidiga och har 
ibland kalkmålningar. Det äldsta valvet torde vara det 
i vapenhuset vid Å kirke på Bornholm som har ett 
ursprungligt kupolvalv. Det bevarade södra vapen-
huset i S:ta Maria kyrka i Åhus har ett ribbvalv på 
kolonnetter som har daterats till slutet av 1200-talet 
eller omkring 1300.864 

Kalkmålningar finns eller har funnits i minst tre av 
de ovan nämnda vapenhusen. I Båstads kyrka uppför-
des vapenhuset med valv troligen i slutet av 1400-talet. 
I valvkapporna finns det målningar av de fyra evang-
elistsymbolerna. Väggarna är vitmenade men på den 
södra väggen skymtar underliggande kalkmålningar 
igenom. Vapenhuset är inte helt symmetriskt place-
rat i förhållande till portalerna utan något förskjutet, 
vilket frigör en större yta i öster. Fönsteröppningar 
finns i väster, söder och öster. Den östra väggen är 
numera skymd av stora skåp, men enligt ritningar 
sitter fönstret i en djup nisch. Även i vapenhuset i S:t 
Olofs kyrka i Skanör har man påträffat fragmentariska 
kalkmålningar i en bred nisch.865

I det södra vapenhuset vid S:t Nicolai kyrka i Söl-
vesborg finns de mest välbevarade kalkmålningarna 
som följer ett tydligt program. Valven, på kolonnet-
ter, är ursprungliga från ca 1400 och har endast orna-
mentala kalkmålningar, men samtliga väggytor pryds 
av en serie om sexton bilder ur Kristi liv. Den östra 
väggen är mest intressant: där finns fem bilder före-
ställande Jesu död och uppståndelse, alltså en del av 
passionshistorien.866 Under det centrala bildfältet med 
Kristi gravläggning på den östra väggen finns en bred 
nisch, för liten och låg för att vara en sittnisch men 
så pass stor att där skulle finnas plats för en mindre 
figur. Den sammantryckta formen på nischen och 
det målade motivet strax ovanför kan tyda på att en 
”Kristi grav” var placerad där, vilket naturligtvis inte 
utesluter en kombination med ett altare. Kistor med 
den döde Jesus förekom runtom i Europa. Inte sällan 
var figurerna i samma storlek som en vuxen man.867 I 
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872. Mogensen 1975 s. 46; CWP, vol. 2, s. 66f; Holmberg 1990 s. 
70; murverksundersökning av Helén Lilja 1993 (SkhbfK). Även vid 
Västra Vemmerlövs kyrkas sydportal har gjorts fynd av målnings-
fragment (CWP, vol. 2, s. 218).
873. Foto i ATA, Arkivsignum: K 1 C: 387 Ne - Norra Rörum; 
Negativnummer: A 569:35. Det nuvarande vapenhuset vid Norra 
Mellbys kyrka är beläget i norr och det finns inga uppgifter om ett 
tidigare i söder. Det förefaller ändock högst troligt att ett sådant 
har funnits. I bildprogrammen i vapenhusen i Uppland är fram-
ställningar av Veronicas svetteduk på norra väggen vid ingången 
till kyrkan allmänt förekommande (Pegelow 1976).
874. Kyrkor med vapenhus med nischer i östväggen: Edestad, S:t 
Nicolai i Sölvesborg i Blekinge; Båstad (?), Dalby klosterkyrka (?), 
Nymö, S:t Olof i Skanör, Östra Ingelstad i Skåne; Å kirke, Bodils 
kirke på Bornholm.
875. Tuulse 1968 s. 23. Jfr SvK vol. 36 s. 294, fig. 307. 
876. Barbro Sundnér, Rapport 1982, LUHM.

877. Holmberg 1990 s. 70.
878. Enstaka uppgifter förekommer i efterreformatoriska källor om 
figurer uppställda i eller förvarade i vapenhusen. En beskrivning av 
Lyngby kyrka från 1730 omtalar hur det på östra sidan i vapenhuset 
vid ingången till kyrkan fanns tvenne huvudskallar inmurade. I ett hål 
fanns en bild av Maria med barnet (Eng. saml. B-VIII, 2, 59, KB).
879. Bäckaskogs premonstratensklosterkyrka, franciskankloster-
kyrkorna i Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad, benediktinnunne-
klostrets kyrka i Lund och S:t Jörgens hospitalskyrka i Malmö (Lindal 
1956 s. 57ff), Cinthio 1989 s. 37; Gustafsson 1989, Rosborn 1989 
s. 148; Carelli 1993.

och lämplig som sittplats, finns i den östra väggen i det 
senmedeltida södra vapenhustornet i S:ta Maria kyrka 
i Vä. Rikard Holmberg har tolkat den som en ”bikt-
nisch”.877 En speciell betydelse bör nischen hur som helst 
ha haft eftersom dess läge markerades med tegel även på 
väggens utsida, trots att den aldrig var genomgående. 
Vapenhuset har ett tunnvalv vars datering är oklar. De 
högst varierande formerna på vapenhusens nischer 
tyder på att de kan ha haft flera funktioner. De större 
nischerna kan ha varit lämpade för figurer, antingen 
stående878 eller, såsom i ovannämnda Sölvesborg, i form 
av en liggande figur föreställande Kristi grav.

Beläggen och indicierna på att det har funnits altaren 
i vapenhus i Lunds stifts kyrkor är få och svårtolkade. 
Exempel från S:t Petri kyrka i Malmö och Lunds dom-
kyrka visar att vapenhus uppfördes eller planerades i 
omedelbar fysisk kontakt med kapell. Från denna plan-
lösning är steget inte långt till altaren i själva genom-
gångsrummen in till kyrkornas långhus. Förekomsten 
av valv och kalkmålningar i vissa vapenhus, särskilt i 
stadskyrkor, kan tyda på att en arkitektonisk och bild-
mässig inramning som påmint om kyrkornas centrala 
delar, kor och långhus, har eftersträvats. Den relativt 
östliga placeringen av flera vapenhus, som resulterat i 
en större fri yta i öster, och nischer i de östra väggarna, 
kan indikera att bilder eller altaren har varit placerade 
i detta väderstreck. I landsbygdens sockenkyrkor tycks 
valv och kalkmålningar i vapenhus ha förekommit mer 
sällan, vilket i sin tur kan tyda på att det var ovanligt 
att det fanns altaren i dessa rum.

Sidoaltaren i salkyrkor
Enskeppiga salkyrkor, kyrkor med jämnbreda långhus 
och kor, var en ganska sällan förekommande planform 
i Lunds stift. Primära salkyrkor uppfördes som klos-
terkyrkor879, kapell880 och sockenkyrkor.881 Omkring 

funnits) och i södra vapenhuset i Gualövs kyrka.872 I 
Nymö kyrkas vapenhus kan man bakom flagnande 
puts se målningar intill en nisch på den östra väggen. 
På tympanon över den södra portalen i Norra Mellby 
socken dokumenterade Theodor Wåhlin fragmentariska 
kalkmålningar 1939. Ett fotografi visar relativt tydligt 
att det rör sig om en framställning av en Veronicabild.873 

Från Lunds stift finns det åtskilliga uppgifter om 
vapenhus med nischer i väggarna. Om vapenhuset 
endast har en nisch finns den ofta i öster, och om det 
finns flera finns i regel den största i öster.874 I Edestads 
kyrka i Blekinge finns en rundbågig nisch mitt på 
vapenhusets östra vägg. Enligt Armin Tuulses tolk-
ning är den utan tvekan en altarnisch.875 Tolkningen 
är troligen färgad av Tuulses tidigare erfarenhet av och 
forskning om Mälarlandskapens kyrkor. Men med 
tanke på att fenomenet med nischer i vapenhusen, i 
varje fall i Danmark och Sydskandinavien, är så lite 
utforskat finns det kanske anledning att inte vara så 
kategorisk som Tuulse.

Inte sällan har vapenhusen flera nischer och deras 
storlek, form och djup kan variera påtagligt. Ett par 
exempel får illustrera detta. I det södra vapenhuset vid 
S:t Olofs kyrka i Skanör, som troligen valvslagits på 
1400-talet, finns en grund nisch i den västra väggen 
nära långhuset, en betydligt djupare nisch i den södra 
delen av östra väggen och i den södra väggen intill den 
en grundare nisch med en bredd på hela 2,25 meter. 
I den senare har man funnit spår av en kalkmålning. 
Vapenhuset ligger, liksom i Åhus, något förskjutet mot 
öster.876 En ovanligt utformad nisch, djup och spetsbågig 
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Kyrka Bevaringsgrad Östutvidgning

Valv Kalkmålningar Föreslagen datering

Asige Kyrkans västra del 
bevarad

Nej? Senmedeltid? (Nilsson 2009 
s. 365)

Bara Bevarad Platta kragband, avsmalnande ribbor, tre 
pilastrar*

Ca 1450–1550?

Barkåkra Bevarad Fyrsidiga ribbor, inga pilastrar* 1470–1520, ornamentala 
(CWP, II, s. 24)

1470–1520?

Barsebäck Bevarad Valv, fyrsidiga ribbor, tre pilastrar, något 
utplattade kragband*

Ca 1450–1550 (SvK vol 
144)

Blentarp Bevarad Inga valv 1754 (Appendix II)

Gamla 
Falkenberg

Bevarad Kalkmålningar omkring 
1600 (CWP, II, s. 94ff)

Ca 1450–1550?

Falsterbo, S:ta 
Gertrud

Bevarad Ca 1400? (jfr Ersgård 1988 
s. 136ff)

Gödelöv Bevarad Halvstenskappor, fyrsidiga ribbor, Ca 1450–1550

Halmstad Riven Ca 1600?

Hardeberga Bevarad Stjärnvalv, halvstenskappor, fyrsidiga 
ribbor*

Ca 1450–1550

Hjärnarp Riven Valv på konsoler eller vilande i väggen Ca 1600? (Brunii samling, 
Bd VIII, s. 10; Bd XXII s. 5f. 
Brunius 1840 s. 12

Kvidinge Riven ? ?

Kågeröd Bevarad Avsmalnande ribbor med runda 
utvidgningar, tre pilastrar, platta 
kragband* 

Målad vapenbild 1544–
71 (CWP, II, s. 240ff)

Ca 1550?

Lövestad Riven Valv (enligt Brunius saknas pilastrar och 
kantbågar)

Utvidning efter 1536 (enligt 
Brunius: Brunii samling, bd 
VIII, ATA)

Norra Vram Bevarad Fyrsidiga ribbor, tre pilastrar, platta 
kragband*

Ca 1500–1550?

Skanör, S:t Olof Ornamentala målningar 
ca 1425–50 (CWP, III, 
s. 305) 

Ca 1440? Korets takstol 
dendrodaterad till ca 1440 
(Ersgård 1988 s. 120)

Skarhult Bevarad Halvstenskappor, fyrsidiga ribbor, en 
pilaster, platt-vulst-platt*

Ca 1568 (jfr Schwerin 1935)

Snöstorp Riven 1882 Kryssvalv Senmedeltid? (Nilsson 2009 
s. 381)

Stora Hammar Bevarad Halvstenskappor, fyrsidiga ribbor, tre 
pilastrar, platta kragband*

Konsekrationskors på 
östra väggen

Ca 1450–1536?

Sövde Bevarad Halvstenskappor (spetsiga), platta 
kragband, tre pilastrar* 

Ca 1450–1600?

Tygelsjö Riven 1905 Valv (stjänvalv?) 1540?

Vallby Bevarad Ribblösa* Inskrift 1560 (CWP, III, 
s. 166f.; Wallin 1948)

1560

Väsby Bevarad Valv i korets östra del: fyrsidiga ribbor, 
på pilastrar i väst. Kragband i västra 
valvet: platt, hålkäl och vulst*

Kalkmålningar omkring 
1500? (CWP, III, s. 200f )

Västra Ingelstad Bevarad Ribblösa Ca 1450-ca 1575?

Figur 32. Sockenkyrkor med tidigare smalare kor som före ca 1750 ersatts med långhuskor. *Uppgifter meddelade av B. Sundnér.
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880. I Skåne: Luntertun, Utvälinge, Örtofta? Maria Magdalena 
kapell i Malmö (tillhörande dominikanerna) (Källström 1927; 
1929; Karlsson 1998 s. 138; Larsson 1988 s. 23ff). På Bornholm: 
Hasle, Neksø?, Salomons kapell, S. Margrethes kapell, Spidlegård 
(tillhörande ett S:t Jörgens hospital) och Svaneke (DK, VII, s. 72ff, 
95ff, 112f, 329ff, 488, 573ff).
881. Flera primära salkyrkor i Lunds stift benämns som sockenkyr-
kor, åtminstone i slutet av medeltiden eller senast omkring 1570 i 
Lunds stifts landebok. I Skåne rör det sig endast om Ivö. I Halland 
kan Breared, Gödestad, Hunnestad, Kinnared, Kungsbacka, Ny 
Falkenberg, Stråvalla, Sällstorp ursprungligen ha byggts med en 
salkyrkoplan (Nilsson 2009 s. 342, 346f, 357, 374, 380). 
882. Exempelvis i Wienberg 1993a och i ”Sockenkyrkoprojektet” 
(Dahlberg & Franzén 2008).
883. Fram till 1949 då målningarna i Maglehem togs fram ansågs 
valven i kyrkan vara från 1400-talet, jfr Rydbeck 1943 s. 285; 
1950 s. 119f.
884. I CWP (1976–82) framhålls att de ornamentala kalkmålning-
arna inte har studerats systematiskt på det sätt som de figurativa 
vilket gör dem svårdaterade och beroende av dateringarna av själva 
valven (vol. 3, s. 61f ).
885. Ett för den rivna Tygelsjö kyrka unikt och iögonfallande drag 
var östutvidgningens gavel med en svagt bågformad plan. Möjli-
gen kan inspirationen till gaveln ha kommit från det närbelägna 
herresätet Månstorp i Västra Ingelstads socken, vilket uppfördes på 
1540-talet och vars gavelparti fortfarande står kvar. En idag närmast 
helt raserad östutvidgning i Väsby kyrka berättas i en prästrelation 
1729 ha haft målningar på väggar och valv, för vilka har föreslagits 
en datering till omkring 1500 (CWP, vol. 2, s. 200). Vad gäller Väs-
tra Ingelstads kyrka har dess altarskåp, ett stort nederländskt arbete 
från omkring 1520, lyfts fram som ett indicium för att långhuskoret 
tillkommit i samband med att detta förvärvats. Men det har också 
föreslagits att altarskåpet förvärvats efter reformationen från att 

tidigare ha tillhört Helgeandsklostrets kyrka i Malmö. Flera helgon 
i altarskåpet är nödhjälpare som anropats mot pesten, vilket skulle 
kunna tala för hypotesen. Dessutom omnämns frälsemannen Hen-
rik Krummedige, ägaren av Månstorps sätesgård i Västra Ingelstads 
socken, i ett brev 1528 såsom Helgeandsklostrets särskilda gynnare 
(Bager 1986; jfr Liepe 1995, del 2, s. 224f ). Under långhuskoret 
har inrättats ett gravkor där gravsättningar har ägt rum senast från 
slutet av 1500-talet.
886. På den östra väggen i Stora Hammars kyrka är målat ett 
konsekrationskors vilket tyder på en medeltida datering av 
långhuskoret. Det ska dock noteras att konsekrationskors kan 
ha förekommit även efter reformationen, jfr Rønne kyrka (DK, 
VII, s. 49).
887. I Kågeröds kyrka och i det gamla långhusets valv återfinns 
målningar från perioden omkring 1500, men inga är kända i det 
senare långhuskoret, förutom en vapenbild tillhörande Beata 
Bille och Otto Brahe, vilken måste ha tillkommit under perioden 
1544–71 (CWP, II, s. 240ff). I Skarhults kyrka finns kalkmålningar 
på valven i det gamla långhuset daterade till ca 1515–50 medan 
målningar saknas i valven i det senare långhuskoret. Ett bevarat 
fönster med kung Fredrik II:s vapen och årtalet 1568 och den 
omständigheten att den enda kistan påträffad i gravkoret under 
östutvidgningen innehöll lämningarna efter Sten Rosensparre († 
1565) talar för att denna del av kyrkan i sin helhet är från 1560-
talet (Schwerin 1935). Även vad gäller Norra Vram är kalkmål-
ningar kända i valven i det gamla långhuset (från ca 1400 respek-
tive ca 1500), medan inga är kända i de senare östutvidgningarna 
(CWP, II, s. 14f ).
888. Om exempelvis Södra Sandby och Torna Hällestads kyrkor, 
se Sundnér 2012 s. 294.

ringarna av östutvidgningarna på förreformatorisk tid, 
såsom kyrkorna i Barkåkra och Stora Hammar.886 Men 
för flera kyrkor finns omständigheter som pekar på 
efterreformatorisk tid, exempelvis kyrkorna i Kågeröd, 
Norra Vram, Skarhult och Vallby.887 Det föreligger 
således stor osäkerhet kring dateringarna av flera av 
de till salkyrkoplan ombyggda kyrkorna i Lunds stift. 
I den tidigare litteraturen har tendensen snarast varit 
att betrakta de omkring tjugo osäkert daterade östut-
vidgningarna som förreformatoriska, men det kan inte 
uteslutas att många är efterreformatoriska. I samman-
hanget intressant är att det finns exempel på kyrkor 
med smalare kor som uppfördes under senmedeltiden 
eller till och med eftermedeltiden i Skåne.888 Denna 
typ av planutformning har alltså ansetts ändamålsen-
lig långt fram i tiden. 

I tidigare forskning har pekats på möjliga sam-
band mellan utvidgningarna av skeppet och demo-
grafisk expansion, anläggandet av gravrum för sock-
nens aristokrater och präster och förvärvet av nya 
högaltartavlor, eller så har man sagt att långhusplanen 

tjugo sockenkyrkor i stiftet byggdes till i öster under 
medeltiden eller före omkring 1600 och fick en sal-
kyrkoplan.

Betydande osäkerhet råder emellertid kring date-
ringarna av flera östutvidgningar av sockenkyrkor som 
resulterat i en salkyrkoplanform. I tidigare forskning 
och översikter i ämnet har det funnits en medveten-
het om detta, vilket kan vara en orsak till att reforma-
tionsåret 1536 inte använts som en periodgräns, utan 
istället det mer flexibla ”omkring 1550”.882 I detta 
sammanhang är det emellertid avgörande om plan-
formen är för- eller efterreformatorisk. Utformningen 
av valven kan med nuvarande kunskapsläge betraktas 
som en osäker utgångspunkt för dateringar883 medan 
förekomst och föreslagna dateringar av kalkmålningar 
kan väga tyngre.884 En sammanställning (figur 32) visar 
att för en stor del av östutvidgningarna är dateringarna 
osäkra, exempelvis de i kyrkorna i Tygelsjö, Väsby och 
Västra Ingelstad.885 För några av kyrkorna pekar date-
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889. För sammanfattningar av denna diskussion, se Wienberg 1993a 
s. 86; Nilsson 2009 s. 111–115; Wangsgaard Jürgensen 2011 s. 258f. 
Intressant i sammanhanget är en predikan av Albertanus av Brescia 
från mitten av 1200-talet, där han menar att en stark tillströmning 
av troende till franciskanernas gudstjänster var en anledning till att 
deras kyrkor tillbyggdes (Albertanus Brixiensis, Sermones quattuor, 
s. 113, 138; jfr Robson 2006 s. 162).
890. Det kan noteras att även i Uppland, där salkyrkor är vanligt 
förekommande, tycks uppgifter om sidoaltarnas placering vara 
mycket få (Bonnier 1987 s. 89).
891. Tornehed 1961, jfr Andrén 1985 s. 204.

892. Enligt en uppteckning från 1700-talet fanns ”en gammal 
Afdelning uti Eskildztorps kyrka under tornet som kallas ännu 
Gertrudz Capell …” (Eng. saml. 2: 106, KB (Rönb), jfr Somme-
lius A2, LUB). I tornets bottenvåning finns inget som direkt talar 
för dess funktion som kapell. Enligt Brunius uppskattning var det 
från 1600-talet och hade då ett kupigt trävalv som övertäckning 
(Brunii samling, bd VIII, s. 6, ATA).
893. Om gravar i torn, se figur 40. Om placering av dopfunten i 
tornbottenvåningen, se not 920.

i Dalby klosterkyrkas krypta eller förhall. Tornbotten-
våningen fick förmodligen sin nuvarande gestaltning 
huvudsakligen under 1100-talets första hälft eller mitt. 
Mitt på dess östra sida finns en stor nisch som enligt 
en beskrivning från 1830 inrymde en altarliknande 
mur (Appendix I). 

I tornet i S:t Petri kyrka i Malmö fanns det enligt en 
uppgift från 1522 ett altare tillägnat ”Birgitta i tornet” 
(Appendix IV). Denna uppgift verkar vara det enda 
säkra påståendet om ett senmedeltida altare i en torn-
bottenvåning. Därtill ska läggas osäkra uppgifter, såsom 
en uppgift från 1700-talet om att tornbottenvåningen 
i Eskilstorps kyrka kallades S:ta Gertruds kapell och 
alltså rimligen tidigare hade haft ett altare.892 Materi-
ella lämningar har i enstaka fall tolkats som spår av ett 
altare. I Norra Åsums kyrka påträffades vid en arkeo-
logisk undersökning ett fundament i tornet som kan 
vara lämningar av ett altare. Enligt undersökaren kan 
de relativt många mynt som påträffades i anslutning 
till fundamentet tala för denna tolkning. 

Valv, muralmålningar och nischer kan ses som indi-
kationer på att tornbottenvåningar utnyttjades som 
kapell. Men det är en metod som förefaller mycket 
osäker, särskilt när det gäller valv och muralmål-
ningar. De ofta breda bågöppningarna mellan tornet 
och långhuset kan vara ett uttryck för att tornbot-
tenvåningarna på ett helt annat sätt än vapenhusen 
betraktades som integrerade med kyrkan, och det 
kan ha haft betydelse för utbredningen av både valv 
och muralmålningar. De två funktioner för tornbot-
tenvåningen som är tydligast dokumenterade är som 
gravplats (under den romanska epoken) och plats 
för dopfunten (under senmedeltiden); båda dessa 
funktioner kan mycket väl ha understrukits symbo-
liskt i byggnaden, exempelvis med valv.893 I mindre 
utsträckning har muralmålningar på tornbottenvå-
ningarnas valv och väggar dokumenterats. Bilder-
nas motiv eller utformning är emellertid knappast 

var ett uttryck för en mer ”demokratisk” kyrka.889 De 
olika förklaringsmodellerna har tenderat vara ganska 
abstrakta, i den meningen att det saknats en diskussion 
om hur dessa nya kyrkorum fungerade, exempelvis hur 
altarna var placerade och hur eventuella avgränsningar 
mellan kor och långhus manifesterades.

Tillräcklig information som kan belysa placeringen 
av altaren finns endast för enstaka salkyrkor i Lunds 
stift.890 Vid en undersökning av Spidlegård på Born-
holm, ett kapell från omkring 1300 som tillhört ett 
S:t Jörgens hospital, påträffades tre altaren i dess östra 
del. Högaltaret stod som en solitär nästan en meter 
från östväggen, medan de två närliggande sidoaltarna 
placerats intill väggarna i hörnen och salkyrkans gavel 
(Appendix I). Även i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo är 
ett sidoaltare placerat i höjd med och söder om högaltaret 
i koret från 1400-talet. Vid en arkeologisk undersök-
ning 1959–1960 av S:ta Gertruds kyrka i Kungsbacka, 
som troligen uppfördes senast omkring 1300, framkom 
en möjlig altargrund med en östvästlig orientering vid 
korväggens södra sida och väster om högaltaret.891

Utifrån de få exempel som finns på sidoaltaren i 
salkyrkor är det naturligtvis svårt att generalisera kring 
deras placering. De kan ha varit placerade intill hög-
altarna. Mer oklart är om dessa altaren, varpå det för-
modligen stod träbilder, var tillgängliga för besökares 
privata andakter. I det lilla Spidlegårds kapell är det 
svårt att tänka sig att det funnits fler sidoaltaren än de 
som stod placerade vid sidan om högaltaret. Det skulle 
kunna tyda på att det inte fanns något fysiskt eller 
immateriellt hinder för besökare att närma sig dem.

Sidoaltaren i tornbottenvåningar
Det äldsta exemplet på ett altare i en tornbottenvå-
ning i Lunds stift fanns med stor sannolikhet en gång 
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894. Senmedeltida muralmålningar finns i tornbottenvåningarna i 
kyrkorna i Frillestad, Köpinge, Stora Harrie, Strövelstorp och Västra 
Vemmerlöv (CWP II s. 248, III s. 301, 120ff, 218ff, IV s. 120).
895. Petter Jansson (Rapport 1993 i SkhbfL). Nischerna (20 cm 
breda, 40 cm höga och 35 cm djupa) är placerade ca 40 cm över 
nuvarande golv. I tornbågens västra sida finns bomhål vilka kan tyda 
på att där tidigare har suttit en provisorisk vägg (ibid.). 

896. Günther Kälberer, som studerat västbygget vid klosterkyrkan i 
Moissac, Frankrike, och liknande byggnader, menar att lämningar 
av altaren på emporer endast påträffas i ”besonderer Glücksfall” 
(2007 s. 41).
897. I en nyligen publicerad artikel om tornemporernas funktion 
har Kenth Hansen (2013) indelat emporerna i fyra typer: arkad-
emporer, fönsteremporer, läktarempor och kapellempor. Eftersom 
begreppen, åtminstone de två sistnämda, är så tydligt kopplade till 
en funktionstolkning av emporen har jag inte valt att använda dem 
i detta sammanhang.

bevarade eller har lämnat tydliga spår, såväl i Lunds 
stift som i resten av Norden och Europa.896 Den dåliga 
bevaringsgraden har säkert flera förklaringar. Altaren 
placerade över marknivå förefaller redan under hög-
medeltiden ha förekommit i allt mindre utsträckning, 
både genom att färre nya uppfördes och genom att 
äldre förmodligen togs ur bruk. Det kan således antas 
att altaren med denna placering i högre grad än sidoal-
tarna i kyrkornas långhus har blivit rivna eller flyttade 
redan före reformationen och inte i samma omfattning 
dokumenterades i skriftliga källor. 

Utformningen av de upphöjda rummen i västbyg-
gen, antingen i torn eller mellan torn, varierar. För 
denna granskning av belägg på altaren belägna i torn-
rum över markplan har en enkel indelning gjorts.897 
Tornvåningar med en eller flera öppningar in till lång-
huset i väster benämns emporer. De kan vidare delas in 
i grupper efter öppningarnas placeringar och utform-
ning. Här kommer att talas om: 1) emporer med axi-
alnisch, 2) emporer med axialöppning, 3) emporer med 
flanköppningar och 4) emporer med galleri, alltså lik-
formigt arrangerade öppningar avdelade med en eller 
flera kolonnetter. Tornvåningar som saknar öppning 
mot långhuset benämns som 5) tornkammare.

Denna indelning utgår ifrån förekomsten och dispo-
sitionen av några enkla former i rummen. Indelningen 
ska ses som beskrivande och betingad av syftet, att 
undersöka förekomsten av altaren. Ett skäl att se den 
som tillfällig är att två former och ”typer” kan uppträda i 
samma empor; exempelvis har S:ta Maria kyrka i Vä både 
axialnisch och flankerande galleriöppningar. För det 
andra kan det på grund av dåliga bevaringsförhållanden 
eller brister i dokumentationen vara svårt att bedöma 
västväggens ursprungliga utformning. En empor med 
en stor axialöppning (en principalbåge) kan tidigare ha 
varit delad i två eller flera mindre öppningar, alltså ett 
galleri, vilka sedan tagits bort. 

av sådant slag att de nödvändigtvis måste förbindas 
med altaren.894 

I enstaka tornbottenvåningar finns det enkla nischer 
som kan ha använts för förvaring. I tornbottenvå-
ningen i Össjö kyrka finns det nischer med spetsbågiga 
avtäckningar i norra och södra väggen. Tornet, som 
har ett korsvalv på tvåsprångiga pilastrar, är antagligen 
senmedeltida. I Frillestads kyrkas romanska torn finns 
det rektangulära nischer i bottenvåningen i södra och 
norra väggen som kan ha använts för förvaring, och 
i detta fall är det tänkbart att speciella omständig-
heter kring kyrkans uppförande har betydelse för hur 
nischerna ska tolkas: En murverksundersökning har 
visat att tornet kan ha uppförts före långhuset.895 Med 
tanke på den prioriteringen är det tänkbart att tornet, 
åtminstone under en tid, fungerade som ett kapell. 
Någon undersökning har inte gjorts i golvet, så det 
är oklart om tornrummet använts för gravläggning. 
Någon fullständig inventering av alla tornbottenvå-
ningar med tanke på frågan om förekomsten av nischer 
har inte varit möjlig inom ramen för undersökningen. 
Det finns anledning att tro att nischer i tornbottenvå-
ningar är underdokumenterade i litteraturen. 

Det finns alltså enstaka belägg för eller indikatio-
ner på att det fanns altaren i tornbottenvåningar både 
under 1100-talet och senare delen av medeltiden, men 
den sammantagna bedömningen är ändock att denna 
altarplacering var mycket ovanlig. I fallet Dalby klos-
terkyrka kan inte bortses från att tornbottenvåningen 
också var en krypta, vilket förmodligen innebar att 
speciell liturgi knöts till rummet. Och vad gäller tornet 
i Frillestad kan speciella omständigheter kring kyr-
kans uppförande möjligen förklara att den eventuellt 
användes som kapell i ett tidigt skede. 

Sidoaltaren i tornvåningar
Altaren i högre liggande rum i torn eller andra utrym-
men i kyrkorna har förekommit i hela det västra katol-
ska Europa, men av dessa altaren är endast enstaka 
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898. Det torde inte betvivlas att dessa nischer generellt har betrak-
tats som plats för altaren. Andra åsikter har emellertid framförts. 
Gunnar Redelius menade att en axialnisch i Askeby kyrkas empor 
som börjar från golvnivå och inte visar spår av ett altare är en nisch 
för en tron (1972 s. 19).
899. Graebe 1971 s. 60.

900. Om samtidighet eller stor likhet mellan de romanska mål-
ningarna i kyrkans kor och i dess tornempor, se Graebe 1971 s. 62, 
94; CWP, II, s. 192–197; Kaspersen 2003 s. 105. För målningarna 
i koret kan noteras följande dateringsförslag: 1130-talet (Ahlstedt 
Yrlid 1976 s. 67); 1121–50 (CWP); före 1150 och förmodligen 
1120-talet (Kaspersen 2003 s. 105). Graebes datering av målningarna 
till senare delen av 1100-talet (1971 s. 94) representerar en äldre 
uppfattning i vilken de kopplas samman med premonstratenser-
nas övertagande av kyrkan omkring 1170. I nyare forskning kan å 
andra sidan årtalet 1121, skrivet på en lapp i högaltarets relikdosa, 
väl också ha haft någon betydelse för dateringen.

datering av målningarna i koret till 1120-talet. Flera 
forskare är eniga om att de sämre bevarade romanska 
målningarna i tornet bör ha tillkommit samtidigt 
med dem i koret.900 

Det faller sig naturligast att börja dis-
kussionen om förekomsten av altaren i 
emporvåningar med emporer med axi-
alnisch, den typ av empor som tydli-
gast kan förbindas med altaren (figur 
33).898 I Lunds stift finns endast ett till 
stora delar bevarat sidoaltare i en torn-
empor, i det romanska västtornet i S:ta 
Maria kyrka i Vä. De senaste och mest 
ingående studierna av kyrkan och tornen 
utfördes av Henrik Graebe i samband 
kyrkans restaurering i mitten av 1960-
talet och kyrkans publicering i Sveriges 
Kyrkor (1971). 

Emporvåningen kan numera endast 
nås via en öppning från trapploppet i 
det södra tornet, men Graebe gissar att 
våningen tidigare också gick att nå via en 
trappa i det norra tornet.899 I en nisch i 
våningens östra vägg och mitt finns res-
terna av ett altare med en relikgömma. 
Nischen var flankerad av två mindre 
galleriöppningar med kolonnetter, varav 
den norra är förstörd. Brott i murverk 
och stenar tyder på att det tidigare fanns 
en baldakin ovanför altaret. Delar av 
nischen och östra väggen är överdragna 
med en finglättad puts. På det östra 
väggpartiet framträder på flera ställen 
svaga fragment av romanska målningar. 
Överst i altarnischens båge finns spår av 
en medaljong och på var sida en ängel. 
Medaljongen har fortsatt längre västerut 
i den nedbrutna baldakinutbyggnaden. 
På väggen ovanför nischen finns spår av en horison-
tellt målad bård och ovanför den södra arkadnischen 
en välbevarad rest av en ängels fötter och fragment av 
dess klädnad. I det senare partiet kan noteras tydliga 
rester av klarblått pigment, identiskt med eller snarlikt 
den blå kulör som är så framträdande i målningarna i 
kyrkans absid och kor. I senare forskning föreslås en 

Figur 33. Altare i det romanska tornet i S:ta Maria kyrka i Vä.
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901. Anderson 1926 s. 28, planch XIX, XL.
902. Jacobsen 1990. 

herren – räcker som indicium för att altaret och altar-
nischen var sekundära. 

I Lyngsjö kyrkas tornempor finns det en välbeva-
rad rundbågig axialnisch mot öster som påminner 
en del om den i S:ta Maria kyrka i Vä. Nischen är 
flankerad av två mindre, nu igenmurade öppningar, 
som är något assymmetriskt placerade. Öppningar-
nas smygar ligger inte i flykt med kyrkans riktning 
utan är riktade något inåt mot dess mittaxel. Enligt 
C. G. Brunius var öppningarna avdelade med mitt-
kolonnetter, men av dem finns idag inga spår. Den 
större mittnischen är till stora delar bevarad. Dess 
nedre del är emellertid bortriven, förutom ett litet 
parti i det nordöstra hörnet. Det kan inte uteslutas 
att botten har utgjorts av en stenskiva. Rummet var 
putsat och i mittnischens täckbåge finns rester av 
en romansk målad stiliserad växtornamentik i vitt, 
blått och rött. De övriga kalkmålningarna i kyrkan 
har med ledning av stilen daterats till ca 1125–1150 
respektive ca 1300. Målningarna i tornvåningen har 
inte närmare daterats (Appendix IV). 

En annan välbevarad tornempor med axialnisch 
finns i Simris kyrka. Nischen flankeras av två öpp-
ningar, varav den norra är riven, med mittdelande 
kolonnetter, in mot långhuset. Både axialnischen och 
arkadöppningarna är placerade ca 30 cm över det 
befintliga gjutna golvet och det torde ungefärligen 
avspegla den ursprungliga golvnivån. I axialnischens 
båda sidor finns små rätvinkliga förvaringsnischer. Pla-
ceringen av dem kan tyda på att ett altare var tänkt att 
uppföras inne i själva altarnischen snarare än framför. 
Men för att kunna rymmas där måste altaret allså ha 
varit relativt litet, omkring 50 cm brett. 

 Fler kyrkor i Lunds stift kan ha haft emporer med 
axialnischer. I Fjälkestads tornvåning finns spår av 
två bågöppningar mot öster. Enligt William Ander-
son tyder deras placering på att det tidigare fanns en 
altarnisch.901 I Köpinge kyrka finns likaledes spår av 
två bågöppningar i tornvåningens östmur. Deras pla-
cering och avståndet mellan dem kan tala för – gör 
det enligt Henrik Jacobsen ”meget sandsynligt” – att 
mittpartiet har haft en altarnisch.902 Väggarna in mot 
långhuset är dock för dåligt bevarade för att man i 

Henrik Graebe föreslog att altaret och altarnischen 
var sekundärt inbyggda i emporens östvägg. Två skäl 
skulle tala för det: För det första att altarnischens 
båge inte överensstämmer med sidoarkaderna, när-
mare bestämt är dess vederlagstenar placerade ett 
skift högre och har en annan profilering än sido-
arkadernas. Graebe fann det mindre troligt att det 
”älskade trebågsmotivet” hade utformats på detta 
sätt vid denna tid (om det var primärt). För det 
andra menar Graebe att altarets upphöjda placering 
är anmärkningsvärd – framför altaret måste det ha 
stått ett podium med tillhörande trappa och det finns 
fragmentariska spår av ett sådant. Graebe anser dock 
att om våningen från början hade planerats för att 
inrymma ett altare hade golvnivån varit högre och 
då hade ett utrymmeskrävande podium inte heller 
behövts. Med denna argumentation vill Graebe hävda 
att tornvåningens östvägg ursprungligen bestod av 
tre symmetriskt placerade öppningar med kolonnet-
ter. I detta primära skede fungerade våningen som 
”herrskapstribun”.

Frågan är dock om Graebes argumentation är 
övertygande. Det ursprungliga golvplanet i tornvå-
ningen anser Graebe var i nivå med ingången från 
trappan, vilket förefaller rimligt. Denna golvnivå 
skulle ha inneburit att öppningarna för arkaderna 
befann sig 60–70 cm ovan golvet och ovansidan av 
altarskivan ca 150 cm ovanför golvet. Det senare bety-
der helt riktigt att framför altaret måste ha funnits 
ett podium. Det är dock inte orimligt att tänka sig 
att ett podium för altaret i sig var eftersträvansvärt. 
Det ska noteras att podier rekonstruerats framför 
långhusets två sidoaltaren. 

I tornvåningens södra och västra vägg, omkring 
80 cm över den beräknade tidigare golvnivån, finns 
det två små rektangulära nischer, ca 30 × 30 cm, av 
den sort som är vanlig i de romanska kyrkornas kor 
(oftast i söder) och som användes som förvaring-
plats för mässans utensilier. Graebe nämner inte dessa 
nischer. Om de är primära, vilket en närmare under-
sökning av puts och murverk möjligen kan ge besked 
om, är det en tydlig indikation på att rummet från 
början planerades för ett altare. Vad beträffar Graebes 
andra synpunkt, om den bristande korrespondensen 
mellan altarnischens och de flankerande öppningarnas 
utförande, kan det ifrågasättas om argumentet – som 
bygger på att ett visst estetiskt ideal föresvävade bygg-
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903. Exempelvis: i domkyrkan i Gurk, Österrike, med flankerande 
kolonnettgallerier färdigställd omkring 1220; altaret omnämns 1213 
(Ginhart & Grimschitz 1930 s. 49, fig. 67); Idensen från 1120-
talet med ett bevarat altare med relikgömma i mensa (vänligen 
meddelat av kyrkoherde Anke Ohrts, Idensen). I den senare kyr-
kan flankeras tornets axialnisch av två höga rundbågiga öppningar 
in mot långhuset. Öppningarna, som börjar vid golvet, påminner 
om portaler, men i öster finns en tunn mur som högst upp avslu-
tas med, av kolonnetter, tvådelade öppningar (Kunstdenkmale des 
Kreises Neustadt am Rübenberge, Bd I s. 62ff; bd II fig. 115, 143). I 
den på slutet av 1000-talet uppförda kyrkan Saint-Genest i Lavar-
din, Frankrike, finns i emporvåningens östra sida ett fundament 
till ett altare i en väggnisch, flankerad av två höga rundbågiga (nu 
igenmurade) öppningar (Vergnolle 1986 s. 212f ).
904. Romanska tornvåningar med axialnischer i det medeltida Sverige 
finns det exempel på i kyrkorna i Askeby, Bankekind, Hagebyhöga, 
Källstad, Mjölby, Ströja på Visingsö (Lindblom 1908 s. 179–191; 
Anderson 1926 s. 23, 88–96; Lundberg 1927 s. 42, 56f; Redelius 
1972 s. 5; Nilsson 2013). De förmodade altarlämningarna beskrivs 
mycket kortfattat i litteraturen. I emporerna i kyrkorna Bankekind 
(Svinstad) och Hagebyhöga fanns enligt Andreas Lindblom ”altar-
muren kvar” (1908 s. 195). I axialnischen i Ströja kyrkas tornempor 
uppges omkring 1900 ha funnits en kalkstensskiva, men denna är 
numera försvunnen (Nilsson 2013 s. 88 not 64). 

905. Om Vallensveds kyrka, se DK, V, s. 1030. 
906. I flera betydande kyrkor i Mellaneuropa har emporens altare 
placerats i, mot öster, utskjutande ”svalbon”, exempelvis St. Peter 
in Bacharach och cisterciensklosterkyrkan St. Thomas an der Kyll 
(Haas 1997 s. 255 med hänvisningar).
907. I det medeltida Östdanmark (Själland med öar), finns enligt 
Henrik Jacobsen (1993 s. 85–115) uppgifter om tio emporer med 
galleriöppningar från romansk tid. Endast i en av emporerna finns 
säkra uppgifter om en axialnisch (Vallensved). Fem emporer har 
med säkerhet inte haft axialnisch (Eggeslevmagle, Kirke-Fjenneslev, 
Tirsted, Tveje-Merløse, Ubby). I tre fall går det inte att säkert 
avgöra (Sæby, Tårnby, Vallekilde). Jacobsen räknar med att mellan 
vart fjärde och knappt vart annat romanskt torn i området har haft 
en gallerivåning (ibid. s. 28f ). Det saknas en motsvarande översikt 
över de danska kyrkorna med tornemporer väster om Stora Bält. 
På Jylland finns exempel på tornemporer med axialnisch, t.ex. den 
tidigare benediktinklosterkyrkan i Veng (DK, XVI, s. 3204ff).
908. Skisser och renritningar i Mandelgrenska samlingen, fjärde 
avdelningen, Lunds stift, LUF.

tad granitsten med flat ovansida utan relikgömma. 
Stenen är murgenomgående och kan i långhuset ses 
som en utstickande halvcylinder med flat ovan- och 
undersida.905 Denna märkliga detalj kan ses som en 
motsvarighet, i miniatyr, till de säregna så kallade 
svalbon som finns i flera betydande mellaneuropeiska 
kyrkor från samma tid och där tornemporens centrala 
altare placerats.906

 Axialnischer i tornvåningar, vilka är så starkt för-
bundna med altaren, är emellertid ovanliga i kända 
emporer i Lunds stift och i det övriga medeltida Dan-
mark.907 Behöver det utesluta att dessa emporer fung-
erade som altarrum? En kort presentation av de andra 
typerna av emporer i Lunds stift kan ge en viss inblick 
i de problem och tolkningsmöjligheter som finns. 

I Norra Åsums kyrka finns det kanske bäst bevarade 
exemplet på en emporvåning med enbart axialöppning, 
en ca 200 cm hög och 160 cm bred rundbågig öpp-
ning som utgår från våningens befintliga golv. Öpp-
ningen murades igen i samband med valvslagningen 
under senmedeltiden och togs upp igen vid en sen-
tida renovering. En smalare rundbågig axialöppning, 
ca 1 meter bred, fanns i Östra Ingelstads kyrka. Även 
denna öppning, som revs i samband med en renove-
ring 1913, började vid golvnivå. I Dagstorps kyrkas 
rundtorn, som revs år 1861, fanns en ca 180 cm hög 
och 300 cm bred öppning som hade murats igen med 
tegel. Bågen började omkring 70 cm över det befintliga 
golvet.908 En möjlig romansk axialöppning i Ronneby 
kyrka har en bredd av ca 80 cm. 

något av dessa fall ska kunna göra en säker bedöm-
ning. Det kan således inte uteslutas att det i kyrkorna 
i Fjälkestad och Köpinge fanns en tredje öppning in 
till långhuset i tornväggarnas mittpartier, kanske av 
liknande utseende som de bevarade.

Axialnischer i tornemporer är en tydlig indikation 
på att de anpassades för att härbärgera altaren. I minst 
ett fall i Lunds stift, S:ta Maria kyrka i Vä, är det helt 
säkert eftersom altaret med relikgömma är bevarat. 
Fler otvetydiga exempel på emporer med axialnischer 
avsedda för altaren, och i enstaka fall med bevarade 
altaren med relikgömmor, finns i kyrkor i Mellaneu-
ropa.903 Även i området för det medeltida Sverige finns 
det flera tornemporer med axialnischer, varav några 
med tydliga indikationer på att där funnits altaren 
eller kvasifixerade altaren.904 Även om det på goda 
grunder kan antas att även axialnischerna i Lyngsjö 
och Simris hyste altaren behöver de inte nödvändig-
vis ha blivit fullständigt invigda. Enstaka exempel 
från det övriga medeltida Danmark och Sverige kan 
peka på att nischernas bottnar eller ”mensae” sak-
nade relikgömma och konsekrationskors, vilket pekar 
på att de i sådana fall var kvasifixerade altaren som 
användes tillsammans med ett portabelt altare. I Val-
lensved kyrka på Själland finns en ovanligt utformad 
axialnisch där botten består av en stor och obearbe-
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909. DK, VII, s. 469.

indelning som gjorts ovan speglar emporernas nuva-
rande eller dokumenterade tillstånd. Det kan väl inte 
uteslutas att de breda bågöppningarna i emporerna i 
Dagstorps (figur 34) eller Norra Åsums kyrkor tidigare 
var indelade i mindre bågar, som i Västra Sallerup. 
Oklarhet råder också kring de höga öppningar som 
flankerar axialnischen i Lyngsjö kyrkas empor. Enligt 
Brunius var de avdelade med kolonnetter, men upp-
giften har inte gått att bekräfta. En annan egenskap 
hos öppningarna i Lyngsjö kyrkas torn som förefaller 
egendomlig – särskilt om de har varit portaler – är att 
de inte går rakt igenom muren utan är riktade in mot 
kyrkans centralaxel. 

Utformningen av emporernas östväggar har varierat 
men vissa typer är återkommande. Forskningen kom 
tidigt att intressera sig för öppningarnas utformning 
som en utgångspunkt för tolkningen av fenomenet 
torn och empor under den romanska stilepoken, om 
än ofta inte särskilt metodologiskt uttalat. Inte minst 
har den visuella kontakten mellan empor och högal-
tare framhållits som viktig. Mestadels har siktlinjerna 
eller utsikten tolkats som ett uttryck för att patronus 

Enkla flanköppningar som uppträder i par finns i 
flera kyrkor, antingen flankerande en axialnisch eller 
en axial öppning, mer eller mindre symmetriskt pla-
cerade. De i kyrkorna i Lyngsjö och Östra Hoby är 
relativt välbevarade. I båda kyrkorna når de ända ned 
till golvet och är höga och smala, vilket för tankarna till 
portaler. I Østermarie kyrka på Bornholm var portal-
likheten som mest påfallande, eftersom öppningarna 
var försedda med anslagsfals till dörrar som kunde låsas 
inifrån tornvåningen med låsbommar. Öppningarna 
mynnade under två tunnvalv som täckte långhuset i 
östvästlig riktning.909

En välbevarad emporvåning med ett galleri i form 
av en kopplad kolonnettarkad finns i Västra Sallerups 
kyrka. Öppningen med galleriarkad är murad inom 
en större principalbåge. Liknande konstruktioner 
har funnits i kyrkorna i Fjelie, Stora Herrestad och 
möjligen i fler. 

Ett problem för den fortsatta tolkningen är att den 

Figur 34. Dagstorps kyrkas rivna torn. Skiss av Nils Månsson Mandelgren (LUF).
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910. Se s. 268f.

911. En forskare som varit öppen för andra placeringar av altaren 
är William Anderson (1926 s. 16).
912. I Gräve kyrkas tornempor ses tydliga spår av en borttagen 
stenskiva, endast ca 60 × 60 cm stor (SvK vol. 63 s. 316f, vol. 147 
s. 835f ).
913. Lindblom 1908 s. 191f; Anderson 1926 s. 90; SvK vol. 184 
s. 56f, pl. I, V.
914. LÄU VI nr 364, Appendix VII. Öppningarna mot öster bestod 
enligt Brunius av ”två gluggar med raka spetsbågar” (1850 s. 120f ). 
Samma observation gör N. M. Mandelgren. En glugg var igenmurad 
med sandsten (Mandelgrenska samlingen, Serie 5, LUF). 
915. Jfr exempelvis det generella påståendet: ”Hochgelegene Räume 
in Westbauten öffnen sich oft weit zum Kirchenschiff. Sie dienten 
als Privatkapellen…” (Untermann 2009 s. 74).

den nordiska forskningen förefaller denna möjlighet 
knappast alls att ha övervägts.911 

Tornemporen i Gräve kyrka i Närke är intressant i 
detta sammanhang. Där stod ett förmodat altare – det 
finns avtryck av en borttagen stenskiva – och två rund-
bågiga öppningar in till långhuset på sidan om det inom 
en stor rundbåge.912 Altaret stod alltså inte i en egen 
nisch. Det finns ytterligare några få indicier i Norden 
på att altaren placerades i tornemporer som saknade 
axialnisch. Sankta Maria kyrka och Helgeandskyrkan 
i Visby på Gotland har emporvåningar i ett västtorn 
respektive ett kor med etagevåning. Bågöppningarna 
mot de nedre kyrkorummen har haft likartad utform-
ning, en principalbåge inneslutande två mindre bågar. 
I södra delen av öppningarna finns det små nischer av 
det slag som ofta återfinns i närheten av altaren.913 De 
hypotetiska altarna på dessa emporer bör ha varit fri-
stående eller eventuellt placerade mot räcken. 

En annan svårvärderad uppgift gäller Bjäresjö kyrka 
i Skåne och dess torn (rivet 1892). År 1510 vittnade 
bönderna där i samband med en markkonflikt om 
att en ädel fru som hade skänkt jord till kyrkan hade 
haft sitt altare uppe i tornet. Hur bönderna hade fått 
denna uppfattning är oklart, såvida det inte vid denna 
tid fanns lämningar av ett altare i tornet eller fanns 
en berättelse som traderades muntligt i trakten. En 
sådan detalj ingår dock, så vitt bekant, inte i några 
vandringssägner. Om uppgiften stämmer skulle detta 
altare ha stått i en emporvåning som saknade axialnisch 
men hade två andra öppningar mot öster.914

Om vi lämnar Norden och ser ut över Mellaneuro-
pas kyrkoarkitektur finns det fler och bättre exempel på 
altaren på emporer som saknar axialnisch.915 I flera av 
de stora klosterkyrkorna, med dateringar från åtmins-

från sin upphöjda plats skulle ha möjligheten att se 
högaltaret och följa med i mässan.910 

Senare forskning har blivit mer medveten om och 
intresserad av ”rum” och ”praktik” och tillämpat 
mer uttalade funktionsanalytiska metoder. I artikeln 
”Vem satt på läktaren? Fyra typer av emporer i skån-
ska kyrkors romanska västtorn” (2013) undersökte 
Kenth Hansen kommunikativa aspekter på olika 
slags öppningar mellan empor och långhus, vilket 
ledde fram till tolkningen att emporer kan ha haft 
olika funktioner, beroende på utformningen av deras 
östväggar. Förutom att emporer (med axialnisch) var 
kapell, finner Hansen tre andra typer: emporer som 
öppnade sig i en bred båge eller med relativt öppen 
galleriarkad mot långhuset och därmed var ämnade 
att exponera patronus på emporen (arkadempor), 
emporer med mindre öppningar och begränsad insyn 
från långhuset, som kanske nyttjades av kvinnor ur 
aristokratin (fönsterempor), och slutligen emporer 
med en eller två portaler som kommunicerade med 
en läktare på vilken patronus eller patroni var expo-
nerade (läktarempor). 

En funktionsanalystisk metod kan vara ett fruktbart 
sätt att komma vidare i tolkningen av emporerna. Fort-
farande återstår dock en del frågetecken, framförallt 
när det gäller tolkningar av emporerna som tribuner 
för patroner eller kvinnoläktare. De portalliknande 
öppningarna är en grundläggande premiss för läktar-
tolkningen, men hur säkert är det att de var portaler? 
Och är skillnaderna i öppenhet mellan ”arkadempor” 
och ”fönsterempor” verkligen så betydande? Utesluter 
någon av dessa former eller typer av emporer före-
komsten av altaren? 

I detta sammanhang är inte avsikten att i detalj 
granska och värdera olika tolkningar av emporer, 
varken vad gäller enstaka byggnader eller fenome-
net generellt. Istället ska framläggas en synpunkt på 
problemet. Vid en återblick på den nordiska forsk-
ningen inom detta område kan man konstatera att 
det är svårt att finna inlägg som argumenterar för att 
även emporer som saknar axialnischer kan ha varit 
altarrum. Men frånvaron av en specifik arkitektonisk 
form, axialnischen, med en i flera fall uppenbar kopp-
ling till altaren, behöver ju – i princip – inte utesluta 
att torn emporer utan axialnisch kan ha haft altaren. I 
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Figur 35. Altare framför axialöppning i tornemporvåningen i kyrkan i Eitorf, Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Tornet förstördes 
1945. Fotografiet har publicerats i en artikel av Peter Anton Tholen i Westdeutscher Beobachter (3. Oktober 1943). Här efter 
originalet i Tholens efterlämnade samling (översänt av Prof. Dr. Bernd Päffgen, Ludwig-Maximilians-Universität, München).
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916. Arnold Klukas menar att tornet vid klosterkyrkan i Fleury 
daterat till mitten av 1000-talet är inrättat för att hysa tre altaren 
med ”a large arch at the center exposing the central altar to full view 
from the nave”. Samma arrangemang menar han även ha funnits i 
Paray-le-Monial och förmodligen fler kyrkor (1978 s. 41f, fig. 28).
917. I Johanneskoret (2:a våningen) i västbygget vid klosterkyrkan 
Corvey finns ett fristående altare i kapellets östra del, troligen ej 
ursprungligt men från hög- eller senmedeltid. Det är dock belä-
get flera meter från själva emporens kant (Rave 1957 s. 73–78, 
94). St. Petri kyrka i Soest har ett västbygge från andra hälften av 
1100-talet. På dess empor, i öster och under en stor rundbåge som 
öppnar sig mot långhuset, finns ett fundament (203 × 274 cm). 
Länge har det tolkats som ett fundament för en tron, men inget 
förhindrar att det är ett podium för ett altare (Schwartz 1956 s. 93, 
95; Lobbedey 1999 s. 90). 
918. Följande exempel på placering av altaren, exklusive axialnisch, 
i emporvåningar i Rhenlandet har hämtats från Holzinger 1962: 
A) Eitorf (ca 1145), med en i öster bred principalbåge inom vilken 
är murad en vägg med liten rundbågig kolonnettdelad öppning, 
bröstning ca 80–90 cm över golv. Framför öppningen stod en murad 
stipes med romansk altarmensa. Tornet blev förstört 1945 (s. 4f, fig 
2a). B) Hochkirchen (ca 1160–80), med en stor rundbågig öppning 
i öster, bröstning ca 10 cm över golv, portalliknande med kolonetter 
och avtrappning, som smalast 220 cm, under bågens mitt ett till 
ca 70 cm högt bevarat stipes, förvaringsnischer i bågen, ”trösklar” 
mot långhuset (s. 9ff, fig. 4a-e; jfr Kubach & Veerbek 1976–89, 
3, taf. 153). C) Oberzündorf (1100-talet), bred bågöppning mot 
skeppet, under vilken en bevarad altarmensa (utan relikgömma) var 
placerad före restaurering 1958 (s. 44, fig 14a-c). D) Winterscheid 
(ca 1150), stor axial öppning, bröstning från ”sitthöjd”, samtida 
med omgivande sittbänk i vars mitt är uppmurat ett block som i 
form och storlek påminner om ett altare (s. 93f ).

gande delen är exemplen från sockenkyrkor daterade 
till 1100-talet. Kyrkornas utformning och status kan 
alltså jämföras med många kyrkor från samma tid i 
det medeltida Danmark och Sverige.

Det finns få hänvisningar i litteraturen till bevarade 
eller dokumenterade altaren eller altarlämningar på 
emporer i Norden och Mellaneuropa. Exemplen hand-
lar i de flesta fall om lämningar i axialnischer. Men 
en omständighet som man bör väga in när man jäm-
för förekomsten av altaren i emporer med och utan 
axialnischer, är att förutsättningarna för bevarande 
antagligen varit högst olika. Altaren som uppfördes på 
golvet utan särskild grundläggning, fristående eller mot 
en rak vägg eller i en öppning, kan ha löpt betydligt 
större risk för att rivas och lämnar förmodligen spår i 
betydligt mindre grad, än altaren som stod mer skyddat 
i nischer, som i S:ta Maria kyrka i Vä. Det är kanske 
betecknande att altaret i tornet i Simris kyrka, vilket 
får antas ha varit fristående i axialnischen, inte har 
bevarats. Många av altarna i emporerna kan ha tagits 
ur bruk och flyttats redan under hög- eller senmed-
eltiden, vilket förstås har gjort det svårare att senare 
upptäcka och dokumentera dem. Att påtagliga spår 
av altaren i emporer utan axialnisch saknas eller är så 
ovanliga betyder inte att altarna aldrig existerat eller 
att de varit särskilt sällsynta.

De romanska tornemporernas funktion som kapell 
är således tydligast när östra väggen har en axialnisch, 
en utformning som kan beläggas i åtminstone fyra 
kyrkor i det medeltida Danmark (varav tre i Lunds 
stift) och i flera kyrkor i det medeltida Sverige. Avgö-
rande belägg saknas – i Norden – för att altaren funnits 
i emporer utan axialnisch. Å andra sidan finns inte 
heller någonting som absolut talar emot att sådana 
altararrangemang existerat. Det finns indicier på att 
sådana arrangemang även funnits i Norden, exempel-
vis i kyrkor i Bjäresjö, Gräve och Visby. Denna möj-
lighet har hittills inte undersökts närmare. Enstaka 
exempel från Mellaneuropa visar att det har funnits 
altaren i emporer som saknar axialnisch. Den slutsats 
man måste dra är att emporernas form kan vara högst 
olika, men till funktion kan de ändå ha varit altarrum.

Framtida forskning kommer säkerligen att återvända 
till tornemporernas funktion och betydelse, inte minst 
därför att tanken på emporerna som herrskapstribu-
ner, en avkomling till den länge omhuldade teorin 
om västverken som ”kejsarkyrkor”, är djupt rotad. 

tone 800-talet, finns det stora bågar som öppnat sig från 
emporen in till långhuset. Hur denna form hänger sam-
man med rummens funktion har, trots den omfattande 
litteraturen, inte diskuterats så mycket. Arnold Klukas, 
som i en avhandling 1978 studerade fenomenet med 
upphöjda kapell, menade att ett motiv till att uppföra 
”öppna” emporer var att man från långhuset skulle kunna 
se altarna – ”in full view” – som stod under eller strax 
väster om öppningarna.916 Det ska dock påpekas att 
det är oklart i vilken utsträckning Klukas stödjer sig på 
fysiska spår av altarnas exakta position på emporerna.917

I Georg Wilhelm Holzingers avhandling Romanische 
Turmkapellen im Westtürmen überwiegend ländlicher 
Kirchen im südlichen Teil des alten Erzbistums Köln 
(1962) finns det flera utmärkt presenterade exempel 
på variationen i emporernas utformning i kyrkorna i 
Rhenlandet. Holzinger beskriver flera kyrkor där ett 
altare, otvetydigt, var placerat antingen under stora 
axialbågar som öppnat sig mot långhuset eller framför 
mindre axialfönsteröppningar (fig. 35).918 Till övervä-
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919. Uppgifter om fönster som kan ha direkt förbindelse med sido-
altaren vid triumfväggen finns från Østermarie kyrka på Bornholm. 
I norra och södra långhusets väggar, mot öster, fanns lägre placerade 
ljusinsläpp (DK, VII, s. 458f ).

ling människor, mellan östra väggen och portalerna. 
Å andra sidan finns det exempel på att altaren har 
placerats i omedelbar närhet till en portal, såsom i 
S:t Olofs kyrka på Österlen och möjligen i Lunter-
tuns kyrka. Det är inte otänkbart att det i dessa fall 
är av betydelse att kyrkorna har eller hade vapenhus. 
Förutsatt att de är äldre än altarna kan de ha skyddat 
mot drag i samband med mässor.

Förhållandet mellan altaren och öppningar i murar, 
fönster till utsidan och gluggar mellan olika avdelningar 
i kyrkan har inte varit i fokus i undersökningen men 
har nämnts i samband med tornemporer och andra 
rum för sidoaltaren.919 Under senmedeltiden förefal-
ler det ha varit vanligt att man i nya altarrum särskilt 
betonade ett fönster i öster, genom storleken eller 
utformningen. I Everlövs kyrka finns det en glugg i 
den östra mittpelaren som bär långhusets valv. Glug-
gen kan tolkas som ett indicium på att det har stått 
ett altare mot pelarens västra sida, men dess närmare 
funktion är oklar. Möjligen kan en visuell förbindelse 
med högaltaret ha eftersträvats, kanske till ett kors eller 
en bild där eller till celebranten. En annan möjlighet 
är att gluggen är en parallell till fönster i öster i kapell 
och liknande byggnader. Då är snarare förbindelsen 
till ljuset från absidens fönster det centrala. 

Altarna är traditionellt alltid eller nästan alltid 
”orienterade”, det vill säga uppförda så att celebran-
ten kan stå på västra sidan och rikta sig mot öster 
under mässans firande. Det kan inte helt uteslutas att 
undantag har funnits, altaren som är anpassade för en 
celebrant som vänder sig mot norr, söder eller väster. 
Två av altarna i S:t Olofs kyrka ger idag intryck av att 
ha en avvikande orientering, men det är tveksamt om 
de hade det under medeltiden. Likaså har grundläm-
ningar i Drottens och S:t Stefans kyrka i Lund tolkats 
som altaren med helt avvikande orienteringar, men 
tolkningarna är högst osäkra.

Den vanligaste placeringen av sidoaltaren i de ordi-
nära sockenkyrkorna med långhus, kor eller korab-
sid, är i hörnen invid triumfmurens västra sida. Vid 
de allra flesta undersökningar av kyrkor med denna 
planform och någorlunda välbevarade golvlager har 

Det kan dock konstateras att varken fysiska lämningar 
eller texter i någon väsentlig grad har kunnat under-
bygga hypotesen. Det utesluter inte att emporerna i 
vissa kyrkor har haft andra funktioner vid sidan av den 
som kapell, exempelvis varit förbundna med läktare 
eller trappor. Några hinder torde inte föreligga för att 
även de nordiska tornemporerna, med sina varierande 
former och möjliga sidofunktioner – i analogi till deras 
sydliga kusiner – till allra största delen uppfördes i 
avsikt att tjäna som altarrum. 

Resultat och vidare frågor
De fysiska lämningarna av sidoaltaren i kyrkorna i 
Lunds stift är svårtolkade. När man försöker att sam-
manställa och analysera dem uppenbarar sig några 
stötestenar som är viktigare än andra: dateringarna 
är oprecisa och det är osäkert hur representativt det 
kända materialet är. Någon enkel lösning finns inte på 
dessa problem, men att uppmärksamma sidoaltarna 
och deras varierande uttryck kan bidra till att feno-
menet i framtiden undersöks med bättre metoder och 
med nya frågeställningar. 

Sidoaltaren har under medeltiden varit möjliga 
att placera i nästan varje del och rum av kyrkorna, 
men vissa placeringar var mer vanliga och uppträdde 
särskilt under en viss tid. Placeringar intill antingen 
väggar eller pelare tycks, föga förvånande, ha domine-
rat kraftigt. Sidoaltarna invid triumfväggen står, med 
enstaka undantag, alltid i långhusens båda östra hörn. I 
andra utrymmen, i kapell, sakristior och förmodligen i 
vapenhus i den mån det förekommit, har en placering i 
öster, gärna i mittaxeln, föredragits. Exempel på solitära 
sidoaltaren finns i mycket liten utsträckning. En sådan 
placering kan tänkas ha varit vanlig för heligkorsal-
taren, men de få exempel som finns i Lunds stift på 
detta slags altare tycks ha uppförts mot korskrank. En 
annan möjlighet är att altaren förbundna med större 
krucifix placerats vid pelare längre in mot långhusets 
centrum. Förutom att placering av sidoaltaren mot en 
vägg exempelvis sparade utrymme och styrde rörelser, 
är det tänkbart att en solitär placering vanligen reser-
verades för högaltarna.

Sidoaltarnas placering i relation till portaler ger 
ingen entydig bild. I några vapenhus är hela rummet 
förskjutet mot öster, som om avsikten varit att skapa 
mer utrymme, kanske för ett altare och en mindre sam-
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Kapell och korsarmar är tillbyggnader som är nära 
kopplade till altaren. Vid landsbygdens sockenkyrkor 
finns det uppgifter om endast omkring tio sådana 
utbyggnader varav flera är osäkert daterade till med-
eltiden. Något vanligare var det att kapell byggdes 
vid stadskyrkorna. 

Sakristior har uppförts vid några av stiftets kyrkor, 
mestadels i städer. I Ronneby stadskyrka står det fort-
farande ett altare med piscina och nischer invid dess 
östvägg. Det kan inte uteslutas att det har funnits 
altaren i fler sakristior, men deras bevaringstillstånd är 
inte av det slaget att det går att uttala sig säkert därom. 

Flera kyrkor har osedvanligt långa kor eller salkyr-
koplan, vilket kan ha gett utrymme för fler sidoalta-
ren och andra placeringar av dem. Korförlängningar 
har gjorts vid 20–25 kyrkor. Säkert ersatte de längre 
koren ofta en äldre absid och sanctuariernas areal 
ökade inte nämnvärt. Några kyrkor byggdes dock, 
eller byggdes om, med osedvanligt långa kor, exem-
pelvis Drottens stenkyrka i Lund och S:t Nicolai i 
Sölvesborg. I den förra kyrkan har undersökningar 
visat att det fanns två sidoaltaren i koret under 1200-
talet eller senare. 

Sidoaltarnas placering i salkyrkor, en planform som 
förekommer i närmare 30 sockenkyrkor, framstår som 
mycket oklar. I ett kapell, Spidlegård på Bornholm, 
var sidoaltarna placerade i hörnen längst mot öster, 
alltså i höjd med högaltaret. Det bör framhållas att i 
många fall är dateringarna av sekundära långhuskor 
osäkra, och det kan inte uteslutas att de i flera fall är 
efterreformatoriska. Även sockenkyrkorna med pri-
mär salkyrkoplanform, varav flera finns i Halland, är 
i flera fall osäkert daterade till medeltiden. 

Uppförandet av nya torn under senare delen av 
medeltiden och integrationen av äldre romanska torn 
med långhuset innebar i många fall att kyrkorum-
mets areal ökade, det visar inte minst de många valv-
slagna tornrummen och breda tornbågarna. Beläggen 
för och indicierna på altaren i tornbottenvåningar 
under hög- eller senmedeltiden är mycket få, men 
ett sådant altare i tornet i S:t Petri kyrka i Malmö 
omnämns 1522. Nischer i Össjö kyrkas tornbotten-
våning skulle kunna indikera en altarrumsfunktion. 
Mot bakgrund av resultaten från danska kyrkoun-
dersökningar förefaller det dock ligga närmare till 
hands att de senmedeltida tornbottenvåningarna 
med sina breda tornbågar, valv och ibland nischer 

man funnit spår efter dessa altaren. I många fall har 
sidoaltaren i långhusens östra hörn utnyttjats som fun-
dament för senare valv, men oftare verkar det som att 
valvslagningen innebar att sidoaltarna revs och sedan 
byggdes upp igen. Ibland byggdes sidoaltarna till, 
kanske för att kompensera för yta som gått förlorad 
till valvstöd. Sidoaltaren har också blivit fundament 
för efterreformatoriska predikstolar. 

Sidoaltarna i flera romanska kyrkor verkar vara 
samtida med eller uppförda kort tid efter kyrkan. De 
uppträder i regel i par, men det kan inte uteslutas att 
det i några kyrkor fanns sidoaltare på endast ena sidan.

I betydligt färre kyrkor har det påträffats lämningar 
av eller indicier som pekar på sidoaltaren i centralax-
eln framför triumfbågen, så kallade heligkorsaltaren. 
De äldsta exemplen torde kunna dateras till omkring 
1200. I forskningen har tidigare framförts att en orsak 
till att så få spår av dem har dokumenterats är att 
området kring kyrkornas mittgång i regel är så per-
forerat av senare nedgrävningar. Det har säkert haft 
betydelse men bedöms inte vara en tillräcklig förkla-
ring. Sidoaltaren med denna placering har förmodligen 
varit betydligt ovanligare än de placerade i långhusens 
båda östra hörn.

Torn uppfördes vid ett stort antal kyrkor i Lunds 
stift under den romanska stilepoken. I flera av dem 
kan sidoaltaren ha varit inrättade. Dalby kyrkas torn-
bottenvåning som utformats som en krypta har san-
nolikt varit ett altarrum. I Frillestads kyrka finns det 
indicier på att ett kapell funnits i bottenvåningen. I 
de flesta fall torde dock altarna ha funnits på andra 
våningen, i emporer med öppningar in till långhuset. 
I Lunds stift har man funnit spår av eller starka indi-
cier på altaren i tre emporer med axialnisch. Exempel 
från Tyskland visar att det har uppförts altaren även på 
emporer som saknar axialnisch. Mot den bakgrunden 
kan man kanske våga anta att det har funnits långt 
fler altaren på emporer i Lunds stift än vad det idag 
finns spår av eller belägg för.

Under hög- och senmedeltiden ökade kyrkobygg-
nadernas areal, nya och ofta stora kyrkor uppfördes, 
inte minst i städerna, och äldre romanska kyrkor 
byggdes ut. Det förändrade förutsättningarna för 
sidoaltarnas ”topografi” och antal. Beroende på kyr-
kornas planform och tillbyggnadernas läge och andra 
funktioner är de påvisade kopplingarna till altaren 
mycket varierande. 
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920. Als Hansen 1995. Det kan noteras att så sent som 1729 uppges 
tornbottenvåningen i Väsby kyrka, avskiljd från långhuset med ett 
gallerverk, vara plats för dopfunten (Hansén 1932 s. 26).
921. Gillesaltarna presenteras utförligt i Bisgaard 2001. Förmodligen 
ligger gillen bakom uppförandet av Skomakarkapellet i S:ta Maria 
kyrka i Åhus och S:ta Annas kapell (kalendegillets?) och Kräma-
rekapellet i S:t Petri kyrka i Malmö. Privatpersoner tycks ha legat 
bakom uppförandet av Dringenbergska kapellet i S:t Petri kyrka i 
Malmö och S:ta Annas kapell i Vittskövle kyrka (Appendix VII).

utföranden, före eventuella tillbyggnader. De flesta 
altarna i dessa kyrkor bör ha inrymts i huvudskep-
pet och koret. Utvecklingen vid sockenkyrkorna 
på landsbygden var kanske i många fall liknande, 
det vill säga de flesta sidoaltaren, utöver de som 
vanligen var placerade vid triumfmuren, placerades 
någonstans i långhusen och i andra hand i övriga 
befintliga utrymmen, företrädesvis torn och vapen-
hus. Först som tredje alternativ kan en tillbyggnad 
eller ombyggnad för att hysa altaren ha aktualise-
rats. Exempel på det sistnämnda finns i Fru Alstad 
på Söderslätt och Sankt Olofs kyrka på Österlen i 
Skåne. Båda orterna var av allt att döma populära 
pilgrimsmål under senmedeltiden. 

De fysiska beläggen för sidoaltaren i långhusen 
i ordinära sockenkyrkor på landsbygden, exklusive 
de två altaren som ofta återfinns vid triumfmuren, 
är emellertid mycket begränsade och svårtolkade. 
Endast något enstaka exempel finns på att man fun-
nit fundament eller murar invid och ungefär mitt 
på långhusväggen som kan tolkas som spår av ett 
altare, kanske delvis för att altaren med sådan pla-
cering löpte en större risk att tas bort eller att inte 
uppmärksammas vid undersökningar. I Hästveda 
kyrka påträffades en sådan svårtolkad lämning i söder 
invid långhusets mur. I flera kyrkor har man påträf-
fat eller funnit indikationer på altaren på långhusens 
centralaxel, ofta invid mittpelare för valv, kanske 
alternativa placeringar av heligkorsaltaren. 

Från 1100-talet och fram till reformationen var 
sidoaltarna vid triumfmuren de mest centrala fokus-
punkterna för gudstjänster och fromhetsövningar i 
församlingens del av kyrkan, kanske tillsammans med 
ett stort krucifix som, åtminstone under senmedelti-
den, ofta hängde i eller över triumfbågen. Den stora 
frekvens och den betydande kontinuitet med vilka dessa  
sidoaltaren förekom i kyrkorna gör att de fram- 
träder som centrala för att förstå altarnas funktion 
i liturgin. 

Sidoaltarna i tornemporerna kan ses som en motsats 
till sidoaltarna vid triumfmuren i den bemärkelsen att 
de är exempel på diskontinuitet. Några nya torn för 
emporaltaren uppfördes troligen inte efter ca 1200. 
I följande två avsnitt är syftet att närmare förstå de 
liturgiska praktiker som var raison d’être bakom upp-
förandet av sidoaltaren vid triumfmurens hörn och 
på emporer.

vid denna tid i allt högre grad användes som plats 
för dopfunten.920 

Sockenkyrkorna hade under senmedeltiden i regel 
vapenhus, ofta utanför både nord- och sydportal i 
långhuset. Vapenhusen integrerades inte med lång-
husen som torn och kapell ofta gjorde. Förutom ett 
förmodat altare i vapenhuset i Å kirke saknas det 
tydliga exempel på altaren i vapenhus i Lunds stift. 
Skriftliga källor visar att det förekom att vapenhus 
användes som genomgångsrum direkt in till kapell, 
såsom i S:t Petri kyrka i Malmö och det omkring år 
1500 planerade bygget vid Lunds domkyrka. Vapen-
hus med altaren i det medeltida Sverige var ofta för-
skjutna mot öster samt hade valv, muralmålningar och 
nischer eller fönster i öster. Relativt få vapenhus i det 
medeltida Lunds stift uppfyller mer än ett av dessa 
kriterier och de flesta av dem finns i stadskyrkor. De 
bästa exemplen finns i kyrkorna S:ta Maria i Båstad 
och S:t Nicolai i Sölvesborg.

Sammanfattningsvis var tillkomsten av kapell, 
sakristior och östutvidgningar vid sockenkyrkorna 
under hög- och senmedeltid begränsad. Av dessa 
tillbyggnader är det kapellen som har den tydligaste 
kopplingen till altaren. Vissa påkostade vapenhus, 
särskilt i vissa stadskyrkor, var förmodligen också 
altarrum. Tillbyggnader enkom för att hysa nya alta-
ren innebar en betydande kostnad, och i många fall 
är det känt eller högst troligt att kapellen grundades 
av personer ur den världsliga aristokratin eller med 
hög ställning inom kyrkan. I några stadskyrkor grun-
dade gillen kapell.921 Motiven för särskilda tillbygg-
nader för altaren kan ha varit flera: grundarna kan 
i detta livet ha speglat sig i deras exklusivitet, och 
det kan ha uppfattats som en extra generös gåva 
ämnad att förhärliga Gud och gudstjänsterna till Guds  
ära. 

Flera av de hög- och senmedeltida stadskyr-
korna var av betydande storlek redan i sina äldsta 
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922. Bengt Stolt har uttryckt att ”Det är oklart om mässor firades 
vid övriga altaren” (2001 s. 55).
923. Helander 1991 s. 221.

924. Under medeltiden har förekommit att kyrkoledningar uttryck-
ligen föreskrivit att vid sidoaltaren ska finnas text eller bild som 
upplyser om deras dedikation. Se not 462, 463, 953.
925. Sett i ljuset av frågeställningen kan även andra material vara av 
potentiellt intresse, exempelvis myntfynd i kyrkor, men utrymme 
har inte funnits att på ett meningsfullt sätt integrera det i under-
sökningen.

ordinarie kyrkoåret och som med vissa variationer 
mellan stiften, främst vad gällde helgonfesterna, var 
fastlagda i missalet och tillhörande kalender. Sönda-
gens högmässa var central. Till det kan läggas en rad 
specialmässor: mässor för de döda (missa pro defunc-
tis), mässor på särskilda veckodagar (veckovotivmäs-
sor) och votivmässor för andra ändamål. Mässan för 
de döda firades i samband med de särskilda ritualer 
som var förbundna med begravningen och årtiden 
(anniversarium), samt mer frekvent i eviga mässor; de 
kallas här med ett samlingsnamn själamässor. I denna 
undersökning är huvudfrågan var de olika mässorna 
firades, alltså hur de fördelades mellan högaltaret och 
sidoaltarna. 

Altarnas dedikationer, antal och placering i kyrkan 
har definierat platser och rum som heliga och gett 
varje kyrka dess unika karaktär. Kopplingen mellan 
altardedikationer och helgon eller mysterier kan ha 
tydliggjorts med bilder, oftast muralmålningar eller 
träskulpturer.924 Eller så kan primära dedikationer och 
titlar ha ändrats genom inflytandet av senare tillkomna 
bilder och liturgi. Det tas ofta för givet att det rådde 
ett samband mellan altardedikationen och altarbil-
den, men det är långtifrån klargjort. En fråga som 
knappast alls har diskuterats är förhållandet mellan 
sidoaltarnas representationsbilder och kyrkornas eller 
högaltarnas dedikationer eller titlar. Synen på altar-
bilder tycks växla mellan att betrakta dem som endast 
representanter för sidoaltaren till att betrakta dem 
som representanter även för kyrkors eller högaltares 
dedikationer eller titlar.

För denna riktade undersökning kring funktionen 
av olika altaren i kyrkorna har ett begränsat urval av 
skriftliga källor och bilder granskats och tolkats.925 
Först ska det skriftliga källmaterialet som berör mäss-
firandet, generellt och i enskilda kyrkor, översiktligt 
diskuteras, särskilt liturgiska texter och föreskrifter. 
När det gäller liturgin i enskilda kyrkor är materialet 
betydligt magrare och sprödare än vad gäller Lunds 
domkyrka, men det kan ändock innehålla viktiga 

Triumfväggens sidoaltaren 
– bilder, ritualer och dedikationer

Inledning
Redan på 1100-talet förekom sidoaltaren vid triumf-
muren, ett i norr och ett i söder, i sockenkyrkorna. Fler 
sidoaltaren, såsom heligkorsaltare, kan i viss utsträck-
ning ha funnits framför triumfmuren. Särskilt läm-
ningar av sidoaltaren vid triumfväggens norra och 
södra sida kan ofta återfinnas, delvis bevarade under 
valvpilastrar eller predikstolar. I detta avsnitt kommer 
i huvudsak två frågor att diskuteras, i första hand sido-
altarnas funktioner i förhållande till mässfirande, samt 
i andra hand altarbildernas eventuella kopplingar till 
dedikationer eller titlar förknippade med kyrkorna 
eller altarna. 

Det ska inledningsvis understrykas att det antas 
att sidoaltarnas viktigaste liturgiska funktion var den 
i samband med mässfirandet. Det ska dock noteras 
att det har uttryckts osäkerhet även i denna grundläg-
gande fråga.922 För vilka syften och med vilken frek-
vens som mässor firades vid sidoaltaren finns det olika 
meningar om. Ebbe Nyborg föreslog i en studie 1977 
att sidoaltaren växte fram ur ett behov av själamässor 
och därtill en mer öppen förrättning av dem än vad 
som var möjligt vid högaltaret. Sven Helander ansåg 
att mässorna vid sidoaltarna antagligen förrättades av 
sockenprästen och att lördagens Mariamässa kan ha 
firats vid ett sidoaltare. Han underströk emellertid att 
beskrivningar av praktiken saknas, åtminstone vad gäl-
ler området för det medeltida Sverige.923 Kopplingen 
mellan altaren och gillen har utförligt presenterats i 
en avhandling av Lars Bisgaard (2001). Det är ingen 
tvekan om att gillen under senmedeltiden hade en 
stor betydelse som stiftare av altaren och organisatö-
rer av gudstjänster, men källorna kring gillena berör 
i första hand städerna och stadskyrkorna. Gillena på 
landsbygden och särskilt deras kopplingar till altaren 
är mindre kända. 

I likhet med i stiftets centrum, domkyrkan i Lund, 
bör det i varje sockenkyrka ha firats en rad olika 
slags mässor. För det första de mässor som följde det 
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926. Norges gamle lover, Rk 1, bd 1 s, 47; Gulatingslovi, s. 36f.

927. Om mässorna se följande kyrkobalkar i Svenska landskapslagar: 
Upplandslagen (ser. 1 s. 19, 24); Östgötalagen (s. 9); Hälsingelagen 
(Ser. 3 s. 266); Södermannalagen (s. 21); Västmannalagen (Ser. 4 
s. 8); Smålandslagen (Ser. 5 s. 426); Yngre Västgötalagen (s. 216, 
233 not 88, 408). Om 1297 års brev angående kyrkoförhållanden 
i Hälsingland, se DS nr 1202.
928. DD 2:11 nr 212.
929. Bevarad i handskrifter från 1400-talets slut till mitten av 1500-
talet. En avskrift med rubriken ”Enn andenn kirckelow offuer syndre 
och norre Hallandt” tyder på att den fått en praktisk användning 
Danmarks Gamle Landskabslove, bd I, s. cxlvij, lxxiv).

annat avsnitt än det som rör begravning, att det var sed 
att på årsdagen betala penningar till prästen för dennes 
böner. Från Hälsingelagens område finns en förordning 
från 1297, utfärdad av kung Birger Magnusson och 
ärkebiskop Nils Allesson, som stadgar att hållandet 
av årtidsmässa var beroende av prästens vilja. Enligt 
Hälsingelagen hade han rätt till fyra alnar lärft om 
han höll den. Det var en betydligt lägre avgift än för 
var och en av de tre andra själamässorna.927 

Prästens skyldigheter att fira liknande mässor har 
inte kodifierats i kyrkorätterna från danskt område, 
men antagligen har sedvanorna liknat dem i Norge och 
Sverige. Behov av någon form av reglering av skyldig-
heter och avgifter kan ändå ha uppstått. Biskop Peder 
av Odense utfärdade i ett brev 1335 bestämmelser 
rörade plikten att offra på vissa dagar under året och 
utföra vissa ritualer. För firandet av en dödsmässa på 
begravningsdagen, trettiondedagen eller på årsdagen 
skulle ”husfadern” vid varje tillfälle offra tre sterling.928 
I brevet sägs inget om andra specialmässor, vilket kan 
tolkas som att de omnämnda mässorna varit de vik-
tigare. Skånelagens kyrkobalk fick vid något tillfälle 
under 1300- eller 1400-talet ett tillägg i form av en 
dansk bearbetning av Södermannalagens kyrkobalk.929 
Kanske även det ett utslag av ett behov av mer detal-
jerad reglering av vissa spörsmål.

De olika lagar och förordningar som reglerade mässor 
i samband med begravning är ganska samstämmiga 
oavsett om de är från Norge eller Sverige eller för 
den delen de få uppgifter som finns om förhållanden 
i Danmark. Mässorna på begravningsdagen och kort 
tid därefter, alltså veckodagen och månadsdagen, var 
av allt att döma viktigast eftersom avgifterna för dem 
noga specificeras. Att flera svenska kyrkorätter stadgar 
att årsdagen bara firades efter överenskommelse med 
prästen, kan tyda på att denna mässa generellt var av 

ledtrådar. Bilderna på och omkring sidoaltarna vid 
triumfväggen har varit centralt för tolkningen. Uti-
från detta material och en kombination av indicier 
och analogier är ambitionen att resonera sig fram 
till en rimlig teori eller förståelseram för sidoaltarnas 
liturgiska funktioner inom ramen för mässfirandet, 
visavi högaltarnas.

Mässor i lagar och förordningar
En potentiell källa till kunskap om hur man firade 
mässor i sockenkyrkorna är de lagar och förordningar 
som reglerade socknens skyldigheter och rättighe-
ter gentemot kyrkan och prästen. Skånelagen och 
Själländska lagen har visserligen kyrkobalkar men de 
är relativt kortfattade och saknar direkta upplysningar 
om mässfirande. Förmodligen beror det på att de är 
relativt tidiga, från slutet av 1100-talet, och verkar 
vara mer inriktade på ämnen som just då var stora 
och aktuella stridsfrågor. Kyrkorätter ifrån Norge och 
Sverige är mer detaljerade. 

Firandet av dödsmässa och tillhörande avgifter reg-
lerades i flera norska och svenska landskapslagar. I den 
äldre Gulatingslagens kristenrätt (kap. 23), i ett avsnitt 
från kung Magnus Erlingsens tid (1156–1184), fram-
går att om prästen inte ville sjunga över liket skulle 
arvingen ta av tiondet och köpa mässosång för den 
avlidnes själ. Vidare understryks att på sjunde- och 
trettiondedagen efter begravningen skulle det hållas 
gravöl eller själaöl till vilket prästen skulle inbjudas. 
Återigen föreskrev lagen att arvingen kunde nyttja 
tiondet till själabot för den döde, vilket implicerar att 
mässor ofta hölls även på dessa dagar.926

De flesta svenska landskapslagar med kyrkobal-
kar, som vanligen är från omkring eller strax före 
1300, reglerar storleken på avgiften, själagåvan, för 
mässor i samband med begravning. Minst tre själamäs-
sor förefaller ha varit normen: på begravningsdagen, 
sjunde- eller åttondedagen och trettiondedagen. I 
Smålandslagen, Södermannalagen och Östgötalagen 
nämns en årtidsmässa i samband med de andra mäss-
sorna och mot samma avgift; i Upplandslagen och 
Västmannalagen stadgades att en mässa på årsdagen 
firades mot särskild avgift och efter överenskommelse 
med prästen. Yngre Västgötalagen nämner kort, i ett 
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930. LSL, III, s. 69f.
931. För Viborgs stift finns en studie av Troels Dahlerup (1956) 
som visar att annexförsamlingar varit vanliga under senmedelti-
den. Flera kyrkor kring Dalby kloster kan ha betjänats av dess 
präster (Karlsson 2012). Flera exempel finns på att en präst har 
förestått två kyrkor i stiftet: Mathias Andersen innehade 1498 
både kyrkorna i Hörup och Löderup (LÄU V nr 410 och 411, 
464); Oluf Jensen kallade sig 1502 sockenpräst till Härslöv och 
Ottarps socknar och förestod dessutom en mässa på fredagar i S:t 
Johannes kyrka i Landskrona (LÄU VI nr 73; Appendix VII). De 
annexförhållanden som redovisas i Lunds stifts landebok omkring 
1570 kan således vara medeltida.

932. Lb, III, s. 77. Om Väsby kyrka, se Lb, I, s. 546f.
933. Lb, III, s. 69; Biskopsvisitationer i Skåne 1697 s. 102ff.
934. Se exempelvis jungfru Maries gille i Herslev 1515 (DGS, I, 
s. 245) eller Birgittagillet i Lund 1505 (Wallin 1973 s. 108–112). 
935. DD 2:3 nr 73. Av brevet framgår, också på annat sätt, att 
Håkan är bördig från Örtofta.
936. DD 2:2 nr 313. 

men på initiativ av rikets och kyrkans ledning för att 
få ett samlat grepp om sockenkyrkornas förmögenhet, 
finns sällan referenser till äldre handlingar. De som 
finns är ofta utdrag ur äldre register som skrivits in 
i någon liturgisk bok, mer sällan är det brev.932 Det 
kan tänkas att gåvor och anvisningar förbundna med 
firandet av specialmässor i hög utsträckning reglerades 
i muntliga avtal eller via gillen.

Med all sannolikhet varierade begravningsliturgins 
inramning något. I Landeboken framgår det att på 
många håll var det tradition sedan före reformationen 
att, i mån av resurser och den avlidnes grad av vilja, 
ge en ”själagåva”. Vad gäller enstaka kyrkor står klart 
att gåvans storlek hade betydelse för var den döde 
begrovs.933 Vissa gillesföreskrifter talar om plikten 
att följa en död broder eller syster till kyrkogården 
och deltaga i mässan. Dessa skrivningar kan tolkas 
som att begravningsprocession och begravningsmässa 
var ordinarie delar av begravningsritualen, men gil-
lesmedlemmarna hade en plikt att deltaga, i annat 
fall måste de böta.934 Att det finns så få uppgifter 
om själva begravningsmässan kan bero på att den 
var en fast del av begravningsliturgin, något som  
man inte kunde förneka någon hederlig kristen 
människa. 

Enstaka källor upplyser om firandet av årtider i 
sockenkyrkor på landsbygden. Ärkediakonen Håkan 
vid Lunds domkyrka testamenterade 1283 en fjär-
dingsgård med äpplegård till prästen i Väggarp för en 
årtid för sin moder, med vigilia, mässa och offer.935 
En Peder Videsen skänkte i sitt testamente 1288 en 
gård till prästbordet i Drängsered med föreskrifter om 
flera gudstjänster: tjugo årliga mässor – varav en skulle 
firas med särskild högtidlighet på hans årtid – samt 
läsningar ur psaltaren och åminnelse under högmässan 
varje söndag.936 Ett brev vittnar om att det i slutet av 
1400-talet hölls en årlig mässa på måndagen efter 
dynisdag (påskdagen) i Gryts kyrka för Lave Jensen 
och hans hustru Kirstine. Förutom mässan skulle det 

mindre vikt än de övriga. I Hälsingelagens område 
impliceras det av att avgiften för årtidsmässan var lägre. 
Förutom i Hälsingelagen var penningersättningen för 
mässorna ganska betydande. 

Begravningsavgifter levde kvar i olika former efter 
reformationen. Enligt Lunds stifts landebok från 1570 
betalades funeralia i skillingar. Avgiftens storlek varie-
rade ibland med den dödes ålder, från 3–4 till 15 
skillingar, likaså varierade fördelningen mellan präst 
och kyrka. Ibland kunde en ko skänkas i själagåva.930 

Mässor i brev och kamerala källor
I de flesta sockenkyrkor torde gudstjänstlivet i hög 
grad ha varit uppbyggt kring veckans ordinarie 
mässor. Om kyrkan hade en egen präst kan mässa 
ha firats varje dag. Under senmedeltiden tycks det 
inte ha varit ovanligt med annexförsamlingar, vilket 
kan ha inneburit att mässa firades mer sällan eller 
att söndagens mässa firades växelvis i olika kyrkor.931 
Det får antas att söndagens mässa alltid firades vid 
högaltaret.

Generellt sett är endast få medeltida brev kända eller 
bevarade som tillhört sockenkyrkors arkiv, särskilt gäl-
ler det de på landsbygden. Huruvida det tidigare har 
funnits arkiv av någon större omfattning är osäkert. De 
uppgifter som finns om mässfirande i sockenkyrkorna 
i ärkestiftet är i hög utsträckning från senmedeltiden 
och handlar till stor del om mässtiftelser i vissa större 
stadskyrkor. Tillfälligheter har gjort att vissa kyrkoar-
kiv har bevarats och andra försvunnit; exempelvis är 
en relativt stor andel av breven berörande Halmstads 
sockenkyrka bevarade tack vare att Halmstads stads-
arkiv är relativt välbevarat. 

I Lunds stifts landebok från omkring 1570, tillkom-
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937. Rep. 2 nr 5468. Fler eviga årtider är dokumenterade från 
sockenkyrkor på landet. I Lunds stifts landebok (del 1, s. 545) 
refereras till en kyrkobok från 1480 vari omtalades att en viss Niels 
Lauritsen skänkt en jord till Väsby kyrkas byggnadsfond i utbyte 
mot en årlig mässa.
938. LÄU IV nr 301.
939. Missale Lundense 1514 fo. xxix. Dessa inledningsord återfinns 
även i vissa responsorier och versiklar i Officiet för de döda (Harper 
1991 s. 126; Ottosen 1993 s. 25, 249, 258, 267, 345, 352, 263, 
367, 289f, 403).

940. Det gäller ett brev utställt 1493 av sockenprästen Gereke 
Hansen i S:t Nikolai kyrka i Halmstad. Han skänkte en gård, köpt 
från ett sidoaltare i kyrkan, till S:t Nikolaus altare, vilket kan vara 
högaltaret. I ersättning skulle varje framtida sockenpräst läsa en evig 
mässa varje onsdag (Appendix VII). De speciella omständigheter 
som rör gården och gåvan, nämligen att den skulle bli prästgård, 
kan förklara att den lades till just S:t Nikolaus altare. Det kan väl, 
trots den designerade gåvan till Nikolaialtaret (högaltaret?), inte 
uteslutas att själamässorna hållits vid ett sidoaltare.

På söndagen skulle prästen återigen gå ned i kyrkan 
och sjunga och be inför jungfru Marias altare ”cum 
sacramento eucaristie”. Det senare ska förmodligen 
tolkas som ”den invigda hostian”, som man kan före-
ställa sig var insatt i en monstrans på eller invid altaret. 
Brevet anger inte vid vilket sidoaltare fredagens själa-
mässa skulle hållas, men möjligen avsågs det i brevet 
omnämnda Mariaaltaret. En indikation på det kan 
vara att den invigda hostian sannolikt förvarades på 
den högra förnämare sidan, alltså i norr. 

Vad gäller städernas sockenkyrkor finns det flera 
uppgifter från senmedeltiden om själamässor stiftade 
vid sidoaltaren (Appendix VII). I ett fall kan det inte 
uteslutas att de veckoligt återkommande själamässorna 
hölls vid högaltaret, men uppgifterna i brevet ger inga 
otvetydiga upplysningar i frågan.940 

De få konkreta och mera utförliga skriftliga upp-
gifter som finns om mässor och deras kopplingar till 
olika altaren i ärkestiftets sockenkyrkor antyder ett 
mönster för vid vilka altaren olika typer av mässor fira-
des. Själamässorna vid begravning och årtid har varit 
nära besläktade. Årtidens mässa och andra ritualer i 
förbindelse med den (exempelvis klockringning och 
utdelning av mat eller penningar) kan betraktas som 
en återupprepning av begravningen, men utan den 
dödes kropp. Två omständigheter talar för att både 
begravnings- och årtidsmässorna firades vid högal-
tarna: För det första var det en etablerad sedvana vid 
Lunds domkyrka, och förmodligen var domkyrkan i 
det hänseendet inte unik i den västerländska kyrkan. 
För det andra heter det i breven angående årtider i 
sockenkyrkor att firandet skulle ske med särskild hög-
tidlighet, vilket kan implicera firande vid högaltarna. 

Vad beträffar ”eviga” själamässor är det rumsliga 
mönstret det helt motsatta. De firades alltid, med 
enstaka möjliga undantag, vid sidoaltaren. De få 
brevkällorna om stiftandet av själamässor i lands-

sjungas över Laves grav i vapenhuset och bedjas för 
dem båda i ”korsdør”, alltså vid koröppningen.937 Av 
breven framgår att årtiderna tycks ha firats med större 
högtidlighet än andra själamässor och att jordarna eller 
räntan som erlades i ersättning antingen tillföll kyr-
korna eller prästbordet. Det nämns inget om vid vilka 
altaren årtidsmässorna skulle firas, men med tanke på 
högtidligheten och på hur det gick till i domkyrkan 
vågar man gissa att de firades vid högaltarna.

Brevet av Peder Videsen 1288 torde vara det äldsta 
brev som nämner eviga själamässor i en ordinär sock-
enkyrka i Lunds stift. Att det är så gammalt är kanske 
en förklaring till mässornas egenartade periodisering: 
nitton själamässor skulle hållas, fördelade på olika 
perioder på året. Det avviker från det mönster som 
var vanligt i domkyrkan från slutet av 1200-talet och 
senare i andra sockenkyrkor, att själamässorna alltid 
hölls på vissa veckodagar. 

Från andra hälften av 1400-talet finns det flera 
bevarade brev om stiftandet av eviga själamässor i 
olika kyrkor, i städer och på landsbygden, men endast 
undantagsvis innehåller de mer detaljerade föreskrif-
ter. Ett brev från 1478 angående Hardeberga kyrka 
är av särskilt intresse. I en transaktion som innebar 
att Blix Daa och hans hustru Adelitz Petersdatter 
(Rani) fick prästgården i Hardeberga i utbyte mot en 
annan gård ingick också en uppgörelse med socken-
prästen om gudstjänster: ”oc ther fore skall han oc 
hans efftherkommere, sogneprester till Hareberg, sye 
hwer fredaff om aaret j Hareberghe kirke en messe oc 
sywnge Absolue domine nethen j kirken oc sywnge 
hwer søndag wor frves loff Salue regina oc nether j 
kirken for wor frues altare cum sacramento eucaristie 
oc bethe for Blixis siell, frv Adelitzes oc alle cristne 
sielle till ewig tiid”.938 Fredagens själamässa med texten 
Absolve domine från mässan för de döda939 skulle alltså 
hållas nere (nethen) i kyrkan, inte uppe vid högaltaret. 



242  |  konstruktionen av det heliga

941. Appendix VII: se exempelvis Bunkeflo, Gryt och Hardeberga.

942. Exempel på denna nya bildforskning kan ses i flera antologier, 
se exempelvis Lillie & Petersen 1998; Bisgaard, Nyberg & Sønder-
gaard 1999; Kaspersen & Haastrup 2004.
943. Sinding Larsen 1984 s. 15.
944. Till svenska efter Herbert L. Kesslers engelska översättning 
2006. Den latinska originaltexten lyder: ”Aliud est enim picturam 
adorare, aliud per picturae historiam quid sit adorandum addiscere. 
Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernen-
tibus, quia in ipsa etiam ignorantes uident quid sequi debeant, in 
ipsa legunt qui literas nesciunt”.
945. Duggan 1989; Barasch 2000 s. 60ff.

närvarande som noder för aktiviteter i kyrkorummen 
än de tidigare varit.942 

Staale Sinding-Larsen påpekade i Iconography and 
Ritual – A Study of Analytical Perspectives (1984) att en 
viktig skillnad mellan liturgi och bild är att den förra 
består av ett reglerat system av texter som ska läsas eller 
sjungas samt ett antal handlingar eller rörelser. Liturgin 
är alltså begränsad i tid. Bilder kan däremot ständigt 
aktiveras och då också fyllas med icke-liturgiska eller 
icke-teologiska betydelser, något som också kan göra 
dem till fokuspunter i personliga föreställningar.943 

De medeltida teologernas och skriftställarnas argu-
ment för bildernas värde eller funktion i en kyrklig och 
religiös kontext kan grovt indelas i didaktiska, affek-
tiva och anagogiska. Välkänt är påven Gregorius den 
Stores (540–604) brev till biskopen av Marseille där 
han skrev: ”Att vörda bilder är en sak, att lära vidare 
med deras hjälp vad som skall vördas är en annan. Vad 
skriften är för de bildade, är bilden för de obildade, 
som i den ser vad de måste acceptera, och läser vad 
de inte kan läsa i skrifterna”.944 Denna tankegång till 
försvar för bilden återkom under senare århundra-
den, exempelvis hos Walafrid Strabo (ca 808–849), 
vid synoden i Arras 1025 och hos Durandus i slutet 
av 1200-talet. Det ska dock noteras att i den konst-
historiska forskningen har denna didaktiska argu-
mentationslinje ibland övertolkats. Konsthistorikern 
Lawrence G. Duggan har påpekat att bilderna knappast 
har kunnat förmedla ny kunskap, istället hade de en 
memoria-funktion. Bildernas syfte kan på ett generellt 
plan tolkas som ett sätt att styra de intellektuella och 
emotionella strukturerna hos den som ”lär sig”. I Libri 
Carolini, sammanställd av Alcuin, finns det också ett 
didaktiskt drag i det hänseendet att bilderna sägs syfta 
till att påminna om vissa saker.945

Bilder kunde väcka emotioner hos betraktaren som 

bygdens sockenkyrkor gör tydligt att det rör sig om 
eviga mässor.941 Till skillnad från det brukliga vid 
domkyrkan förefaller inte det donerade godset ha 
förvaltats i speciella altarfonder kopplade till spe-
cifika sidoaltaren – det finns i varje fall inget som 
tyder på det i Lunds stifts landebok – utan det har 
donerats till präst och kyrka. Här antyds en skillnad i 
administrationen av själagodset mellan sockenkyrkor 
på landsbygden och större sockenkyrkor i städerna 
och domkyrkan, vilken kan förklara de strukturella 
olikheter som finns i registren över kyrkornas gods 
i Lunds stifts landebok 1570.

Generösa gåvor utväxlade mot eviga mässor finns 
det många exempel på i brev vilka med något undantag 
är från senmedeltiden. Med tanke på de förändringar 
som skedde i slutet av 1200-talet – föreställningen om 
skärselden utvecklades och eviga mässor med tillhö-
rande stiftelser blev mer utbredda – är breven en dålig 
utgångspunkt för att diskutera förhållandena under 
1100-talet. Specialmässor som skulle firas under en 
begränsad tid behöver inte alls ha stadfästs i brev, till 
exempel firande av mässor mot sjukdom och pest eller 
för den delen åttondedags- och trettiondedagsmässor 
för avlidna. Många av de små jordstycken som 
lades till sockenkyrkorna på landsbygden och som  
registrerades så noga i landeboken 1570 kan ha done-
rats, åtminstone till en del, i ersättning för sådana 
mässor. 

Bilderna i förbindelse med högaltaret och triumf-
väggens sidoaltaren kan kanske ge ytterligare ledtrådar 
för att förbinda specifika mässor med specifika alta- 
ren. 

Kyrkornas bilder: teori, begrepp och definitioner
Kyrkornas bilder, i form av kalkmålningar och skulp-
turer, förutsätts i forskningen ofta att ha aktivt eller 
passivt differentierat eller stakat ut olika ”liturgiska 
rum” i kyrkan. I äldre konsthistorisk forskning fram-
skymtar detta perspektiv ofta som ett mer oreflekte-
rat antagande i diskussioner och tolkningar; i senare 
decenniers forskning har bildernas funktioner, särskilt 
deras samband med liturgin, kyrkans olika rum och i 
den privata andakten, tydligare accentuerats som ett 
särskilt forskningsområde, och altarna har blivit mer 
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946. Lipton 2009 s. 254.
947. Freedberg 1989 s. 162. 
948. Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its Art Trea-
sures s. 63f; Lipton 2009 s. 255.
949. Lipton 2009 s. 266.
950. Sinding-Larsen 1984 s. 29. 
951. Ringbom 1965 s. 23ff; Belting 1981 s. 35f. 
952. Hildeman Sjölin 2006 s. 103f. Flera Kristoffersbilder har beled-
sagande texter som bekräftar föreställningen, vanligen: ”Christophori 
sancti speciem quecumque tuetur, Illi nempe die nullo languore 
tenetur”. Översatt: Den som skådar den heliga Kristoffers bild, 
skall denna dag säkert inte drabbas av någon matthet (dvs. död) 
(ibid.). Se exempelvis kyrkorna i Bollerup, Finja och Flädie (CWP, 
II, s. 42, 108, 124) .
953. Se exempelvis Binski 1995 s. 50–55; Marks 2004 s. 61, 73. 
Jfr not 459, 460.

954. Sinding-Larsen 1984 s. 29.
955. Panofsky 1927 s. 264; Belting 1981 s. 69ff.
956. Vid sidan om nämnda sammanhang används begreppet kult-
bild också ibland för bilder som är att betrakta som ”idoler”, dvs. 
specifika figurer som i sig anses besitta mirakulösa eller kurativa 
egenskaper. Kyrkan intog en ambivalent eller ofta tydligt negativ 
hållning till den sortens bildbruk (Kaspersen 2004a s. IIff; jfr Blind-
heim 2004; Pegelow 2004).
957. Andacht, bildat efter andenken, eg. tankarnas fästande (vid ett 
föremål); jfr svenskans ”åtanke” (SAOB). Med tanke på ordets ety-
mologi förefaller engelskans ”devotional image” inte helt synonymt 
med eller den bästa översättningen av ”Andachtsbild”. Möjligen är 
”contemplative image” mer träffande?

givetvis inte hindrar att den också svarade mot andra 
funktioner och behov. 

Under medeltiden tillerkändes alltså bilden en rad 
funktioner, men vad beträffar deras form och inne-
håll beskrivs i huvudsak två typer: narrativa bilder 
(historia) och bilder som visar en figur (imago, icona, 
effigies). Den moderna konsthistoriska forskningen 
använder abstrakta begrepp om bildfunktion som bara 
delvis kan sägas svara mot medeltida uppfattningar 
och praktik. Staale Sinding-Larsen anser att bilderna 
har två ikonografiska funktioner, formella och hjäl-
pande. Bruket av ett kors i vissa riter, exempelvis i 
mässan, kan sägas vara en formell funktion eftersom 
det är ett föreskrivet bildbruk. Som en hjälpfunktion 
(auxiliary function) ser han bildens förmåga att lära 
ut, att rikta fokus mot liturgin, att distrahera och att 
vara till hjälp i privat andakt.954 I äldre konsthistorisk 
forskning är det vanligt att tala om kyrklig konst i ter-
mer av narrativa bilder (eller episka och didaktiska), 
representationsbilder, kultbilder och andaktsbilder. 
De narrativa bilderna är, exempelvis, berättelsen om 
Jesu Kristi korsfästelse, död och återuppståndelse eller 
en helgonlegend. Den inflytelserika konsthistorikern 
Erwin Panofsky kallade sådana bilder för en ”szeni-
schens Historienbild” och skilde dem från en ”Reprä-
sentationsbild” med en hieratisk (sträng, prästerlig) 
karaktär och kultisk funktion.955 Det senare begreppet 
torde svara ungefärligen mot hur begreppet kultbild 
(cult-image) vanligen används.956 

Begreppet Andachtsbild användes först i tysk konst-
historisk forskning om vissa motiv i skulpturform 
såsom pietà och smärtomannen men utvidgades sedan 
av Erwin Panofsky. På engelska brukar begreppet över-
sättas med devotional image.957 En omfattande dis-

förhöjde den religiösa upplevelsen. Redan abboten 
Rupert av Deutz menade att betraktandet av korset 
och den korsfäste vädjade till kärleken till honom i 
vårt inre.946 Thomas av Aquino erkände att bilder 
inte bara kunde befästa helgonens föredöme utan 
också frambringa känslor i andakten som inte det 
talade ordet kunde frambringa.947 Abboten Suger av 
Saint-Denis försvarade den kostbart utförda nybyggda 
kyrkan Saint-Denis med en anagogisk tankefigur: att 
dess skönhet drog sinnet från det materiella uppåt mot 
det immateriella.948 Det ska tilläggas att försvaret av 
bilderna i kyrkan inte så litet bör ses mot bakgrund 
av att bilderna helt enkelt tillfredsställde ett grund-
läggande mänskligt visuellt behov.949 

Vissa religiösa bilder knöts under medeltiden till 
rituella eller formaliserade handlingar. Korset eller 
krucifixet, som ju är en bild utan praktisk funktion, 
var ett föreskrivet tillbehör i firandet av mässan.950 
Från 1200-talet erbjöd påvar och biskopar indulgens 
i samband med att föreskrivna fromhetshandlingar 
utfördes vid vissa bilder och i vissa kyrkor eller överallt 
där vissa motiv, såsom av Veronika eller Smärtoman-
nen, fanns avbildade.951 Till spridningen av bilden 
av S:t Kristoffer under högmedeltiden bidrog säkert 
föreställningen att den som såg på hans bild inte skulle 
dö en ond bråd död den dagen.952

Från centralkyrkligt håll i England och Tyskland 
föreskrevs under 1200- och 1300-talet att bilder skulle 
placeras i kyrkorna och på altarna såsom representa-
tioner av deras titelhelgon.953 I sådana påbud förefaller 
bilden att reduceras till ett slags proklamation, vilket 
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958. Ringbom 1965 s. 53–57. För Ringbom, liksom Panofsky 
(1927 s. 264), utmärks en Andachtsbild av en speciell kvalitet 
som gör den mer lämlig för ”contemplative absorbation”, medan 
å andra sidan en ”cult image” enbart är en ”receptacle for prayer” 
(Ringbom 1965 s. 55f ). 
959. Belting 1981 s. 83, 105. Beltings kritik är tydlig men något 
missriktad, eftersom Ringbom knappast menar att bildens funktion 
inte avgörs av dess innehåll. Snarare menar Ringbom att Andachts-
bild är en undergrupp till ”devotional image”. 

960. Jfr exempelvis Lipton 2009 s. 274 som med hänvisning till 
Kaspersen 2004a menar att det är meningslöst att försöka skilja på 
”cultic” och ”devotional image”. 
961. En kanske mer rättvisande engelsk översättning av Andachtsbild, 
såsom begreppet användes av Panofsky, är måhända ”contemplative 
image”.
962. En uppdelning av kalkmålningar tillhörande narrativa cykler 
och sådana som kan betecknas såsom ”devotional” eller andaktsmotiv 
är inte absolut, vilket har påpekas av flera forskare (se exempelvis 
tolkningen av målningarna i Brunnby kyrka i Kaspersen 2004b s. 
196f ). Ännu ett exempel finns i Framlev kyrka där motivet med de 
Tre konungarnas tillbedjan på norra långhusväggen har kombinerats 
med bilden av den tronande Maria på norra delen av triumfväggen 
(Haastrup et al 1985–92, bd 2, s. 146f ).

decennier kan man se en tendens till att begreppet fått 
ett allt mer vidgat användningsområde: det omfattar 
fler motiv och uttryck och betraktas inte på samma 
sätt som en beteckning på ett hög- och senmedeltida 
fenomen eller på bilder för privat bruk.960 Möjligen 
ligger en fara i att utvidga begreppet ”andaktsbild” eller 
att likställa det med devotional image961 – distinktio-
ner kan bli svårare att synliggöra och diskutera. I den 
fortsatta diskussionen kommer begreppet ”kultbild” 
att användas om alla icke narrativa bilder i kyrkan 
som är kopplade till kyrkans ”objektiva” verklighet, 
det vill säga dogmer, sakrament och vördade helgon. 
Begreppet ”andaktsbild” kommer att reserveras som 
en särskild benämning på de kultbilder som kan för-
modas återkommande ha brukats i andakt.962

Triumfväggens muralmålningar: 
motiv och betydelse
I studien ”Mikaelsaltre” (1977) diskuterade Ebbe 
Nyborg förhållandet mellan träskulpturer, företrädesvis 
från 1200-talet, och sidoaltaren i det medeltida Dan-
mark. En betydande andel av de bevarade träskulptu-
rerna som stått på sidoaltaren föreställer ärkeängeln 
Mikael. Och med denna koppling till Mikael, de döda 
själarnas ledsagare, konkluderar Nyborg att sidoaltarna 
i de romanska kyrkorna mest sannolikt har använts 
för firande av själamässor. 

I detta avsnitt kommer sidoaltarna och deras even-
tuella koppling till själamässor åter att behandlas. 
Utgångspunkter och material är delvis annorlunda än 
Nyborgs vilket förhoppningsvis ger andra och komplet-
terande perspektiv. Vad gäller själamässor eller döds-
mässor (missa defunctorum) ska noteras att här görs 

kussion om begreppet andaktsbild har på många sätt 
fångat den teoretiska utvecklingen inom forskningen 
på medeltida bilder under senare decennier. Begreppet 
”andaktsbild” har kritiserats för att det är för diffust, 
att det inte går att avgränsa från narrativa bilder, och 
att två olika kriterier används i definitionen, både for-
mella och funktionella. Sixten Ringbom diskuterade 
ingående kritiken i sin Icon to Narrative. The rise of the 
Dramatic Close-up in the Fifteenth-Century Devotional 
Painting (1965) och menade i Panofskys efterföljd 
att begreppet behövdes, men att det nogsamt skulle 
avgränsas efter formella och ikonografiska kriterier, att 
det omfattade ”symbolical representations expressing 
mysteries of faith” och ”pictorial renderings of con-
cepts”. Han pekade på att det under medeltiden fanns 
en speciell term pietá eller mysteriebild (mistère) som 
visar att vissa bilder hade en speciell karaktär. Som 
devotional images ser Ringbom alla de bilder i kyrkan 
som inte var narrativa, men hade en funktion i sam-
band med privat uppbyggelse, bön och meditation.958 

Den äldre definitionen av Andachtsbild inspirerad 
av Panofsky har senare kritiserats av den tyske konst-
historikern Hans Belting. Att dela upp bilder efter 
funktion och form ser han som motsägelsefullt efter-
som det inte är meningsfullt att diskutera en funktion 
av en bild utan att ta hänsyn till dess innehåll (form). 
Hans kritik riktar sig också mot att andaktsbilden har 
tolkats och definierats psykologiskt, som bärare av ett 
speciellt bildspråk för att suggerera kontakt med den 
avbildade personen. Belting anser att det implicerar en 
spontan förståelse av bilden och en psykologisk grund-
disposition hos betraktaren vilket inte kan förutsättas. 
Istället förordar han en tolkning som tar hänsyn till 
det historiskt tidsbunda: att det inte går att finna en 
realitet i bilderna per se men att bilderna kan vara en 
hjälp för att finna denna realitet.959 

Det finns alltså olika uppfattningar om vad som 
ska innefattas i begreppet ”andaktsbild”. Under senare 
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963. Asmundtorp, Finja, Lyngsjö?, Stävie?, Vallkärra (1125–50), 
Silvåkra (1150–75), Höör (ca 1200), Bjäresjö (1200–25), Östra 
Ingelstad? (1200–25), Södra Mellby?, Östra Vram (ca 1250). För 
närmare uppgifter om målningarna och deras föreslagna dateringar, 
se CWP II s. 18ff, 34ff, 106ff, 201ff, 278ff, III, 68ff, 122ff, 128ff, 
172ff, 274ff, 294ff.
964. Vinslöv (1125–1150), Everöd och Stehag (1200–25) (CWP, 
II, s. 90ff, III, s. 94ff, 178ff). Om motivets tolkning, se Klein 1992 
s. 162; Hvalvik 2006. 

förutom de av S:t Mikael, är frontala, ofta tronande, 
framställningar och kan i den bemärkelsen betecknas 
som kultbilder. I flera fall är det svårt att dra en tydlig 
gräns mellan å ena sidan narrativa framställningar av 
Yttersta domen med tillhörande gestalter och scener 
och å andra sidan kult- och andaktsbilder av Mikael 
och jungfru Maria. Denna ambivalens är inte så märk-
lig med tanke på ärkeängeln Mikaels roll i samband 
med den Yttersta domen och som ledsagare av de nyss 
avlidnas själar. Jungfru Maria har ingen tydlig roll i 
Yttersta domen, däremot är hon i rollen som förebed-
jare (mediatrix) viktig i väntan på den. Även om jung-
fru Maria är tydligt skild från motivet med Yttersta 
domen uppstår en slags didaktik mellan motiven när 
de placeras jämte varandra: böner till jungfrun hjälper 
den döde i livet efter detta och på domens dag.

I det gamla Lunds stift hade minst elva kyrkor, 
alla i Skåne, före eller omkring 1250 försetts med 
muralmålningar på triumfväggen med motivet den 
Yttersta domen.963 Andra motiv förekommer, men 
mer sällan. Här ska nämnas målningarna i Vinslövs 
kyrka med motivet Traditio legis (överräckandet av 
Lagen) och i Everöds och Stehags kyrkor med Kristi 
profeter (i norr) som följer Kristus (i centrum) till 
skillnad från judarna (i söder) som vänder sig bort. 
Även dessa motiv kan tolkas mot bakgrund av eskato-
logiska föreställningar om frälsning eller fördömelse.964 
I några fall, såsom i Västra Tommarps kyrka, är bara 
delar av målningarna på väggen bevarade vilket gör 
att de inte kan placeras in i något övergripande tema. 

Uppgifter om målningar norr och/eller söder om 
triumfbågarna från före omkring 1250 och strax ovan-
för de platser där sidoaltaren var placerade, finns från 
tio kyrkor. Norr om triumfbågen och på triumfmuren 
kan följande motiv noteras: Abraham med de saliga 
i sitt sköte (Höör, Vallkärra), de saliga (Asmundtorp, 
Finja) eller jungfru Maria med Kristusbarnet (Everöd, 

en distinktion mellan dem som firas vid begravning 
(med sjunde- och trettiondedagsfiranden) och årtider 
och dem som firades vid andra enstaka tillfällen eller 
frekvent återkommande (eviga). Själamässorna hade 
delvis olika innehåll och betydelse och, får man anta, 
även olika dignitet. 

Variationen i mässornas syfte och grad av högtid-
lighet och de olika altaren i kyrkorna där de kan ha 
firats medför att det rumsliga perspektivet inte får göras 
för smalt. Kyrkans bilder kan ha haft olika verkan på 
betraktaren: vissa av dem kan ha dragit betraktarens 
uppmärksamhet till vissa platser, exempelvis altaren, 
andra kan ha varit mer narrativa. Bilderna kan även 
betraktas i relation till varandra och kan ha samman-
fört olika delar i liturgin och tron till en större helhet. 

I denna undersökning är inte syftet och finns inte 
heller möjligheten att diskutera hela kyrkobyggnader 
och alla bilder som funnits inom deras väggar. Fokus 
har lagts på bilderna och bildprogrammen på triumf-
väggarna, där sidoaltarna, alltid eller mycket ofta, var 
placerade. De flesta muralmålningar på triumfväg-
garna behandlar teman med tydlig koppling till den 
yttersta tiden och livet efter detta. Uppmärksamhe-
ten har riktats mot hur olika återkommande motiv 
växelverkar med varandra och kan understryka olika 
aspekter av den kristna eskatologin och av liturgin i 
förbindelse med den. 

Särskilt under den romanska eran var den Yttersta 
domen det vanligaste målade motivet på triumfväggen 
i Lunds stift och säkert också i många andra områ-
den. Centralt i motivet är den tronande Kristus med 
utsträckta händer, som avbildas överst i triumfbågen. 
På var sida om Kristus blåser änglar i basuner. Motiven 
under Kristus i norr (höger) och söder (vänster) bildar 
ofta motsatspar. I det norra och översta fältet kan det 
återges en grupp eller procession med människor, de 
saliga, som rör sig mot Kristus och korset, och i det 
södra en grupp människor, fördömda, som rör sig i 
motsatt riktning, från korset och Kristus. På båda sidor 
kan det förekomma avbildningar av människor halvt 
uppstigna ur sina gravar. På Guds högra sida, alltså i 
norr, finns de saliga eller rättfärdiga, som vid domen 
får en plats i det himmelska paradiset, och på Guds 
vänstra sida de fördömda.

Under den stora bildberättelsen om Yttersta domen 
återfinns ofta bilder av jungfru Maria, i norr, och ärke-
ängeln Mikael eller ett helgon, i söder. Dessa bilder, 
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965. Yttersta domen är känd på valv i långhusens östra del i kyrkorna 
i: Borrby, Stora Köpinge, Västra Nöbbelöv (1325–50), Snårestad 
(1347), Fjälkinge (1430–60), Gualöv (1430–60), Bollerup (1476), 
Östra Herrestad (1475–1500), Fulltofta, Norrvidinge, Skivarp 
(1500), Gislöv, Silvåkra (1500–25), Skarhult och Trollenäs (1525–
50). Kristus som domare: Anderslöv, Baldringe, Grönby (1325–50). 
Yttersta domen på triumfmuren, från ca 1250: Södra Mellby? 
(1250), Bjäresjö (1325–50), Sölvesborg (1400–25) Östra Ingelstad 
(1475–1500), Brunnby, Norra Åkarp, Valleberga (1500); och på 
långhusets norra vägg: Trollenäs (1500) (CWP).
966. Yttersta domen i långhusens västra valvkappor (ca 1500), se 
exempelvis kyrkorna i Hästveda, Benestad, Kågeröd, Röddinge 
och Äspö (CWP).
967. Yttersta domen finns på väggar och valv i koren i kyrkorna i: 
Åhus (1275–1300), Ysby (1425–50), Kviinge, Önnestad (1430–60), 
Maglehem, Munka–Ljungby, Rinkaby, Råbelöv (1450–75), Bun-
keflo, Lilla Harrie, Västra Vemmerlöv, Östra Strö (1500), Gud-
mundtorp (sen gotik), Hjärsås (1525–50); på absider i: Kävlinge 
(1325–50), Köpinge (1450–75), Skurup, Tranås (1500), Veinge? 
(1400); Kristus som domare är avbildad i koret i Skårby (1300–50) 
och Öja (1400–25) och i absiden i Snårestad (1347) (CWP).
968. Haastrup 1980.

domstemat föreställande de saliga och de döda som 
reser sig ur sina kistor. 

Yttersta domen fortsatte att vara ett vanligt tema i 
muralmålningar i kyrkorna efter omkring 1250 men 
scenerna flyttades oftast, helt eller delvis, från triumf-
väggen upp i valvkapporna.965 I några kyrkor målade 
av den så kallade Everlövsmästaren omkring 1500 åter-
finns Yttersta domen i långhusets västra valv medan 
det östra ägnats åt Skapelsen.966 Motivet med Yttersta 
domen förekommer också i kor, men mindre ofta.967 
De olika scener som ingick i domstemat var fortfa-
rande starkt kopplade till en polaritet mellan höger- 
och vänster, oavsett om de utfördes på väggarna eller 
i valven. En viss utveckling skedde i valet av motiv: 
Bilder av Abraham med de saligas själar fanns kvar i 
Snårestadsmästarens repertoar men försvann under 
1300-talet.968 Ärkeängeln Mikael, som vanligen avbil-
dades i norr, avbildas från omkring 1300 mer sällan i 
kamp med draken och oftare som själavägare.

I och med att Yttersta domen med början på 1300-
talet allt oftare framställdes i valv och i andra rum 
kunde triumfbågens väggyta tas i anspråk för allt fler 
och större representationer av helgon och andra berät-
telser. Generellt sett finns det ganska få bevarade eller 
kända målningar på triumfväggar som säkert eller tro-
ligen ska förbindas med altaren. Det kan inte uteslu-
tas att det beror på dåliga bevaringsförhållanden eller 

Stehag). I Ruts kirke på Bornholm är det senare motivet 
målat i en nisch. I Stävie och Vellinge går det inte att 
avgöra om de knappt skönjbara motiven har föreställt 
jungfru Maria med Kristusbarnet eller Abraham med 
Lasarus. Det senare motivet finns emellertid inte i 
andra skånska kalkmålningar från denna tid, vilket 
kan tala för jungfru Maria med Kristusbarnet. På den 
södra sidan är motiven helt andra: S:t Mikael som 
kämpar mot draken (Höör, Stävie), djävulen som är 
snärjd vid en pelare (en kyrka) eller hålls tillbaka av 
en hand (Asmundtorp), Adam och Evas utdrivande ur 
paradiset (Everöd och Stehag) och en anonym gestalt 
i en tronstol (Flädie).

Motiven och karaktären på bilderna ger ett ganska 
heterogent intryck. Vissa av motiven tycks ha tyd-
liga kopplingar till domstemat, såsom Abraham och 
de saliga (i norr) och utdrivandet av Adam och Eva 
ur paradiset (i söder). Andra motiv har inte en lika 
direkt koppling till Yttersta domen. De kan på grund 
av sin frontala framställning betecknas som kult- eller 
andaktsbilder. Det gäller i synnerhet motiven med 
jungfru Maria. Tre av fem säkert identifierade bilder i 
norr föreställer henne. Även Abraham med de saliga i 
skötet framställs vid minst två tillfällen i frontal ställ-
ning. Det förefaller osäkert om det har legat någon 
särskild betydelse i bildens frontalitet eller om det är 
en konvention. Bakom denna osäkerhet ligger också 
att Abraham inte förefaller ha haft någon egentlig 
betydelse som medlare och aktör mellan människa 
och Gud på det sätt som exempelvis jungfru Maria 
och ärkeängeln Mikael hade.

På triumfväggarna finns det en polaritet mellan 
norr och söder, men inte alltid en symmetri i den 
bemärkelsen att det antingen är scener av narrativ 
karaktär eller kultbilder som framställts. I Everöds 
och Stehags kyrkor framställs Maria med barnet i  
norr och Adam och Evas fördrivning ur paradiset 
i söder.

Bilderna på triumfväggarna från ca 1125–1250 
speglar den centrala betydelse som tanken på den 
Yttersta domen hade i den kristna förkunnelsen. 
Dessa framställningar är ofta, men långtifrån alltid, 
kopplade till motiv som kan betecknas som kultbilder. 
I Finja kyrka påträffades ett sidoaltare i långhusets 
nordöstra hörn som sannolikt hade uppförts i sam-
band med eller kort tid efter att kyrkan tagits i bruk. 
Målningarna ovanför altaret är en narrativ scen på 
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969. Ett återkommande problem i tolkningen är att målningar på 
triumfbågsväggen, liksom på övriga väggytor, kan misstänkas vara 
underrepresenterade, dvs. målningar i valven har tagits fram och 
dokumenterats i större omfattning. Därtill förefaller målningar 
utförda på väggarna vara mer fragmentariska. Bevaringsförhållan-
dena är en viktig aspekt eftersom det kan ha bäring på frågan om 
det är en altarbild. Det bör beaktas om dolda eller försvunna mål-
ningar kan ha funnits.

970. Målningar av Kristoffer förekommer oftast på väggar, lätt 
synliga, sällan i valv. I kyrkorna i Lunds stift är den vanligaste 
placeringen på långhusets norra vägg (Bollerup, Djurröd, Finja, 
Flädie, Lyngsjö, Ravlunda, Ramsåsa, Saxtorp, Trelleborg, Ullstorp, 
Åhus, Örsjö, Östra Vemmerlöv, Övraby), mer sällan i söder (Färlöv) 
eller väster (Falsterbo, Kågeröd, Vä), enstaka gånger i triumfbågen 
(Benestad, Fjelie, Kävlinge), i koret (Araslöv), absiden (Östra 
Herrestad) och tornet (Skivarp) (CWP).

dre parti av äldre kalkputs på vilket med stora runor 
har målats ”Maria” (figur 36). I Bjuvs kyrka finns en 
inskription i form av det astrologiska tecknet för jung-
frun på norra triumfbågsväggen som kan tala för att 
där tidigare fanns en bild av Maria.

Förutom målningar med Maria finns det även andra 
motiv norr om triumfbågar som kan betecknas som 
altarbilder. Motivet Anna-själv-tredje målades omkring 
1500 i kyrkorna i Hästveda och Östra Hoby. I båda 
fallen är målningarna placerade ca 1,5 meter ovanför 
golvnivån vilket starkt talar för ett samband med tidi-
gare altaren på dessa platser. Det finns även enstaka 
bilder på manliga helgon på norra sidan av triumf-
muren vilka möjligen kan betecknas som altarbilder. 
I Västra Sallerups kyrka finns ovanför valvet den övre 
delen av S:t Kristoffer bärande Kristusbarnet. Motivets 
placering på triumfmuren är ovanlig, vanligen ser man 
det på någon av långhusets väggar.970 

på att målningar på väggar i mindre utsträckning har 
tagits fram. 969 En del av målningarna kan inte säkert 
sägas föreställa specifika helgon. 

Vid triumfbågarnas norra sidor finns det, inte ovän-
tat, ett relativt stort antal avbildningar av Maria. De 
romanska avbildningarna i kyrkorna i Everöd, Ruts-
ker och Stehag har nämnts tidigare och i Maglehem, 
Revinge och S:t Olof finns det yngre målningar (efter 
ca 1250). Endast målningen i S:t Olofs kyrka är i 
någorlunda gott skick. Runt jungfrun i Revinge före-
faller det kunna spåras en ljus ram. I Maglehems kyrka 
finns målningen i norr, över triumfbågens nuvarande 
anfang. Pendangen i söder är en avbildning av Johannes 
som apostel (med giftkalken). Inga särskilda målade 
ramar är synliga, men ett äldre valvsystem (nu rivet) 
har gett långhuset karaktär av tvåskeppighet och kan 
sägas ha utgjort ramar kring målningarna. I Högseröds 
kyrka har på triumfväggen i norr tagits fram ett min-

Figur 36. Högseröds kyrka. 
Triumfmurens norra sida 
med texten ”Maria” skriven 
med runor.
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971. En möjlig spekulativ förklaring till den ojämna fördelningen är 
att predikstolar, som är vanliga i söder, antingen har verkat destru-
erande eller förhindrat upptäckten av målningar.

972. Wienberg 1997. 
973. Ett fint exempel på en stor målad retabel från 1500-talets 
början finns i S:t Olofs kyrka i Skanör. Utställning af äldre kyrklig 
konst från Skåne s. 31f.
974. Liepe 1995, bd 1, s. 58.

förefaller att under loppet av medeltiden på ett ganska 
tydligt sätt ha skiftat fokus, från den Yttersta domen 
med dess himmel och helvete till att i större grad lägga 
tonvikten på enskilda hjälpande helgon. 

Tredimensionella bilder
Fram till åtminstone 1200-talet hade kyrkan en restrik-
tiv hållning till tredimensionella bilder på själva altarna, 
åtminstone om det inte var fråga om kors eller krucifix. 
Restriktionerna tycks längst ha iakttagits när det gällde 
högaltarna. De äldsta bilderna som stod i fysisk kontakt 
med altaren var inte placerade på det, utan framför och 
bakom. Åtminstone från 1100-talet förekommer olika 
slags retabler, ofta i kombination med antemensalen. 
En relativt stor del av de bevarade antemensalena och 
retablerna i Europa är från nordiska kyrkor, men i Lunds 
stift finns endast ett romanskt förgyllt antemensale 
bevarat, i Lyngsjö kyrka. Mindre fragment och beskriv-
ningar i äldre källor visar att liknande bilder fanns i flera 
andra kyrkor i Skåne.972 Av enklare målade retabler eller 
antemensalen återstår nästan inget.973

I avhandlingen Den medeltida träskulpturen i Skåne. 
Produktion och förvärv (1995) antar Lena Liepe att 
varje ordinär sockenkyrka i landskapet hade upp till 
fem olika träskulpturer. Det bevarade beståndet av 
medeltida krucifix i Skåne beräknas till omkring en 
tredjedel eller fjärdedel av det ursprungliga och för 
övrig träskulptur är andelen endast 5–7 %.974 Dessa 
siffror torde kunna överföras på Lunds stift som helhet. 
Större kyrkor, exempelvis Lunds domkyrka, måste ha 
drabbats mycket hårt av utrensningar – endast fyra 
skulpturer är bevarade. Nästan inget är bevarat från 
klosterkyrkor. Det finns jämförelsevis många träfigurer 
kvar från Blekinges kyrkor, undantaget stadskyrkorna. 
Bevaringsgraden är sämre i Halland och på Bornholm. 
I Skåne är Oxie härad hårdast drabbat, vilket möjligen 
kan förklaras av närheten till Malmö, den enda staden 
i Skåne i vilken det är känt att en bildstorm förekom i 
samband med reformationen. Bevaringsgraden i sock-
enkyrkorna förefaller, bortsett från vissa geografiska 

På den högra (norra) och förnämare sidan av triumf-
bågen förekommer också framställningar av Kristus. I 
Tosterups kyrka finns på norra delen av triumfbågen 
en avbildning av Kristus framställd som i Gregorius 
mässa med blod som strömmar från ett sår i sidan 
och fångas upp i kalken. Motivet och legenden är 
förbundna med mässan och altaret, och tillsammans 
med placeringen gör det att altarbilden kan tolkas som 
en altarbild. Den synes dock inte vara inramad eller 
särdeles framskjuten i förhållande till kalkmålning-
arna från samma period som finns intill den på den 
norra väggen. I S:ta Maria kyrka i Sölvesborg finns 
en framställning av Kristi korsfästelse längst ned på 
triumfbågens norra sida, även den kan ha haft sam-
band med ett altare.

Det finns betydligt färre uppgifter om motiv söder 
om triumfbågen.971 I Västra Sallerups kyrka finns 
på denna plats en målning föreställande ärkeängeln 
Mikael, i S:t Olofs kyrka på Österlen en stor mål-
ning av samma kungahelgon. I S:ta Maria kyrka i 
Sölvesborg kan en målad gestalt på den södra sidan 
vara ett kvinnligt helgon, möjligen en nunna, med 
en uppslagen bok.

Narrativa framställningar förekom invid triumfbå-
gens sidor även under hög- och senmedeltiden, men, 
som det förefaller, inte i samma utsträckning som före 
ca 1250. I Västra Vemmerlövs kyrka återfinns på tri-
umfbågen i norr Adam och Evas räddning ur helvetet 
vid Yttersta domen och i söder den sista måltiden. I 
S:ta Maria kyrka i Åhus finns ett kvinnligt helgons 
martyrium på norra triumfbågens mur. 

En betydande kontinuitet kan således ses i valet av 
motiv och tema på kyrkornas triumfväggar från 1100-
talet och fram till reformationen. Den Yttersta domen 
bibehöll sin popularitet. Under hög- och senmedel-
tiden dök motivet upp på andra platser i kyrkorna, 
ofta i långhusets västra valv och ibland till och med på 
en annan vägg eller i koret. Det innebar att bilderna 
av olika heliga personer på triumfbågens sidor, över 
sidoaltarna, fick en mer framträdande roll och att plats 
lämnades för stora krucifix, försåvitt de varit placerade 
helt eller delvis över triumfbågen. Muralmålningarna 
på triumfväggarna, vad gäller motiv och placeringar, 
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975. Flera exempel finns på flyttning av altarbilder mellan kyrkor. 
Eljaröds kyrka ägde en altaruppsats som år 1830 uppgavs vara inköpt 
från någon annan kyrka. Med ledning av en inskription kan det 
göras troligt att den stått i S:ta Maria kyrka i Vä i början av 1600-
talet (LSH ser II, bd 9, s. 53). Ett exempel på felaktig proveniens-
bestämning är ett krucifix från Gärdslövs kyrka, beskrivet av Viktor 
Åkerman (1964 s. 60), som inskrivits i Lunds universitets historiska 
museums accessionskatalog såsom härrörande från annexförsam-
lingen Önnarp (Liepe 1995, bd 1, s. 102 not 44).
976. LSH, Serie I, bd 1, s. 58. Johan Göransson ansåg att skulpturen 
togs in i kyrkan igen efter att biskopen avrest (1904 s. 68). Förmod-
ligen har det rört sig om en nu förstörd skulptur. Lars Tynell har 
föreslagit (1909 s. 50) att den möjligen var identisk med en ”stor 
träd-coloss” med krona som enligt C. A. Wassbergs beskrivning av 
kyrkan 1819 (s. 50) stod i ”Begrafningen (= nuvarande sakristian) 
framför Likkistorna, och, efter den hafver Krona på hufwudet, skall 
den säkerligen afbilda något Helgon”. Bilden omnämns också i G. 
Holtz kyrkobeskrivning från 1830 (Lunds domkapitel, FIIja:45, 
LLA; Tynell 1909 s. 78; Wallin 1953 s. 31).

977. Anderson 1922 s. 33ff, SvK vol. 36 s. 294ff, Tuulse 1968 s. 
41ff. Niels Palladius, superintendent i Lunds stift 1551–60, omtalar 
i en agitationsskrift 1557 mot bilder i kyrkan, hur allmogen sökte 
sig till S:t Magnus i Torhamn, det heliga korset i Edestad och till 
den heliga Lösen i Lösen: ”Quantus quæso concursus more gentium 
hactenus fuerat ad statuas S. Magni in Thorrom, ad S. crucem in 
Edenstet. Oc till det hellige Losen in Parochia Losen?” (Palladius 
1557 s. 6v–7r). Jfr även SvK vol. 36 s. 278f; Anderson 1920 s. 3f.
978. Widéen 1944 s. 22ff.
979. Fritzell 1974.
980. I en handskrift från 1700-talet tillhörande Gustaf Sommelius 
(1726–1800) omtalas en tradition om hur kyrkan i ”gamla tider” 
haft stora inkomster från själagåvor (Sommelius, Serie A2, LUB).

Edestads sockenkyrka i Blekinge är också ovanligt 
rik med sju bevarade skulpturer: ett altarskåp från 
omkring 1500, två fristående skulpturer föreställande 
jungfru Maria och en biskop daterade till mitten av 
1200-talet, respektive 1200-talets första hälft, en tro-
nande madonna från omkring 1450 och en något 
senare stående madonna, en figur av en helig biskop 
från 1400-talets senare hälft och en S:t Martin till 
häst daterad till 1400-talets mitt eller senare del. I 
likhet med S:t Olof var Edestads kyrka under sen-
medeltiden en vallfartskyrka med ett heligt kors och 
en helig källa.977

Även kyrkan i Torekov verkar att ha varit väl försedd 
med skulpturer. Efter branden 1859 återstår idag endast 
två stående kvinnliga helgon daterade till omkring 1250 
och 1500-talets början, och en manlig helgonfigur till 
ett försvunnet altarskåp från 1400-talets senare hälft. 
Carl Georg Brunius noterade vid sitt besök i kyrkan 
1842 att det på vinden till vapenhuset fanns inslängt 
ett altarskåp med S:t Olof centralt i corpus, samt en 
text som daterade skåpet till 1512. Bland bråten fanns 
också ett annat, äldre och större, altarskåp. Bland 
figurerna i större format, fristående eller i altarskåp, 
noterade han en pilgrim (S:t Jakob?), en apokalyptisk 
madonna och flera mindre bilder.978 Kyrkan hade en 
ovanlig planform som visade på en komplicerad bygg-
nadsutveckling och flera medeltida texter talar om 
kulten av det lokala helgonet S:ta Thora.979

I eftermedeltida källor nämns även att S:ta Ger-
truds kyrka i Falsterbo drog till sig långväga besökare 
och offer.980 Hur som helst var det rika sillfisket och 
Skånemarknaden säkerligen en viktig ekonomisk bas 
för kyrkan och en faktor bakom dess skulpturbestånd.

Hjortsbergakyrkan i Blekinge har ett relativt stort 

olikheter, vara förhållandevis slumpartad och samban-
det med kyrkobyggnadens övriga bevarande svagt. I 
bedömningar av bevarandegrad, både mer generella 
jämförelser och diskussioner om enskilda kyrkor, kan 
man inte bortse från att inventarier i viss omfattning 
kan ha flyttats mellan kyrkor. När det gäller altarbil-
der torde det under eftermedeltiden i första hand ha 
rört sig om altarskåp som placerades på högaltaren.975 
Det går inte heller att bortse från risken att föremål 
har tillskrivits fel proveniens i samband med att de 
flyttats till något museum. Märkning och inskrivning i 
accessionsliggare kan ha skett lång tid efter förvärven.

Det är ovanligt att fler än tre större figurer – exklusive 
krucifix – från altarskåp eller helgonskåp är bevarade eller 
kända från kyrkor på landsbygden. På Bornholm och i 
Halland finns det ingen kyrka med fler än tre bevarade 
skulpturer. Den enda stadskyrka som fortfarande har 
relativt gott om bevarade träskulpturer är S:ta Gertruds 
kyrka i Falsterbo med två altarskåp, ett helgonskåp och 
ytterligare fyra delar till andra skulpturer.

Tre eller fyra av kyrkorna med många träskulptu-
rer var under senmedeltiden och efter reformationen 
kända som vallfartskyrkor. Den mest ryktbara är S:t 
Olofs kyrka i östra Skåne där det fortfarande finns 
bevarade skulpturer: ett altarskåp på högaltaret, tre 
helgonskåp på sidoaltaren och en fristående skulptur 
av S:t Olof. Fler skulpturer har säkerligen funnits. Vid 
en visitation av kyrkan 1627 uppges att biskopen Mads 
Jensen Medelfar kastade ut ett beläte ifört linnekläder. 
Det är oklart vad det var för slags skulptur.976 



250  |  konstruktionen av det heliga

981. Anderson 1922 s. 33ff; SvK vol. 36 s. 253ff, Tuulse 1968 s. 
41ff. Hjortsberga socken hade 48 tiondegivare (gårdar) enligt Lunds 
stifts landebok 1569 (bd 2, s. 493f ). Tingsplatsen omnämns i början 
av 1500-talet (Styffe 1880 s. 77).
982. Liepe 1995, 2, s. 250 med not 29. Beskrivning av altartavla i 
Brösarps kyrka 1729: ”Altaretaflan är wäl utarbetad. Mitt uti henne 
finnas Jungfru Mariæ Billd, hafwandes Barnet Jesus på armen. 
Omkring denna billd finnas de 4 Ewangelisters Billder. Utom 
dessa finnas de 12 Apostlars billder. Men under alla dessa bilder 
äro följande bokstäfwer läsliga: Mariæ mater Dei ora pro me. Ave 
Mariæ. Taflan är dubbel ock finnes på dess andra sida någon måhl-
ning, som af ålder är förfallna” (Coll. Rönb. Tom. XIII:3, f. 340r, 
LUB). Äldre avskrift efter original från 1729–30 i Eng. Saml. i KB. 
983. Jämför beskrivningar av Hilfeling ca 1780 (Hilfelings tegninger 
s. 42); Kyrkornas märkvärdigheter 1830 (FIIja 45, LLA); Brunius 
1850 s. 542f.
984. Liepe 1995, 2, s. 254f.

985. Beträffande Ignaberga kyrka ska dock noteras att en bild av 
Anna-själv-tredje och en stående biskop, och möjligen även en 
avbildning av S:t Jakob, kan ha tillhört ett altarskåp vilket omtalas 
1729 såsom kasserat och undansatt i en vrå år 1724. Dess utseende 
beskrivs icke (Coll. Rönb. 13:2 s. 370, LUB), vilket i sådana fall 
skulle innebära att från kyrkan endast härrör tre skulpturer (Karlson 
1965 s. 18ff). Lena Liepe anser emellertid att skulpturerna tilllhört 
tre olika helgonskåp (1995, bd I, s. 206).
986. Karlsson 1998 s. 136.
987. Axel-Nilsson 1989 s. 81. Jfr Nyborg 2001 s. 26.

1200-talet en tronande madonna och ett manligt helgon 
och från början av 1500-talet en Anna-själv-tredje, ett 
stående biskopshelgon och en stående S:t Jakob. Figu-
rerna kan ha hört till fem olika helgon- eller altarskåp, 
men mer troligt är kanske tre eller fyra.985 

Det är svårt att förklara varför just kyrkorna i Brös-
arp, Djurröd och Ignaberga har något fler skulpturer 
än vad som är vanligt. Kyrkorna var inte kända vall-
fartsmål och socknarna var inte särskilt stora eller rika. 
Möjligen kan enskilda personers speciella intresse 
för kyrkorna ligga bakom. I Ignaberga socken fanns 
i slutet av medeltiden en huvudgård i Brödåkra, och 
enligt traditionen låg det en kyrka vid den.986 Det kan 
väl inte heller uteslutas att mer prosaiska orsaker låg 
bakom, såsom att äldre figurer, av olika skäl, ersattes 
av yngre. Äldre kasserade figurer kan ha deponerats 
på kyrkornas vindar eller liknande utrymmen, istället 
för att grävas ned i vigd jord eller hur man nu förfor 
med ett sådant föremål på lämpligt sätt.

Den vanligaste bevarade bilden från kyrkorna i 
Lunds stift är krucifixen: 187 stycken. Det relativt stora 
antalet hör samman med att de i reformerade kyrkor 
kunde finna en plats och funktion. Företeelsen med ett 
krucifix mitt i kyrkan kan föras tillbaka till 700–800-
talet då det kallades i kloster- och domkyrkor crux in 
medio ecclesiae. Inte sällan fanns ett altare i området 
direkt under krucifixet, i den senare vetenskapliga 
litteraturen ofta kallat heligkorsaltare och ibland lek-
manna- eller sockenaltare. Den närmare platsen för 
krucifixet var övergången mellan kor och långhus, 
där det åtminstone i många större kyrkor på 1100- 
och 1200-talet stod ett skrank eller en läktare. Enligt 
en beskrivning från slutet av 1400-talet hängde det 
över lektoriemuren och kordörren i Lunds domkyrka 
ett kors beslaget med bilder av förgylld koppar och 
med corpus av silver, en beskrivning som tyder på ett 
romanskt eller tidiggotiskt krucifix.987 

bestånd av skulpturer vilket inte omedelbart kan förkla-
ras med vallfart. Socknen var emellertid förhållandevis 
stor och möjligen kan det också ha varit av betydelse 
att kyrkan låg vid tingsplatsen för Blekinge landsting. 
Från kyrkan finns ett altarskåp, två helgonskåp och 
en pietá bevarade.981

Relativt stora bestånd av träskulpturer kan kopp-
las till två eller möjligen tre ordinära skånska kyrkor i 
ganska oansenliga socknar. Från Brösarps kyrka är en 
tronande madonna från 1300-talet och en apokalyptisk 
madonna från 1500-talet och två helgonbiskopar från 
1200- respektive 1300-talet bevarade. Den apokalypiska 
madonnan kan vara identisk med en Mariabild som 
enligt en uppgift från 1729 satt i en nu förlorad altar-
tavla omgiven av bilder av de fyra evangelisterna och 
de tolv apostlarna.982 Det är lite anmärkningsvärt att tre 
andra uppgiftslämnare, från omkring 1780 till mitten av 
1800-talet, inte nämner detta skåp men däremot berät-
tar om ett altarskåp föreställande den lidande Kristus 
omgiven av tolv apostlar eller helgon.983 Om samtliga 
skulpturer tillhörde kyrkan ägde den således i slutet 
av medeltiden två altarskåp och tre helgonskåp eller 
fristående skulpturer. Fem träfigurer med proveniens 
Djurröds kyrka kan ha hört till fyra eller fem helgon- 
och altarskåp. Två figurer från 1200-talet föreställer 
biskopshelgonet Dionysios och en annan biskop och 
har förmodligen suttit i helgonskåp. Därtill finns en 
Anna-själv-tredje från 1500-talets första hälft och en 
stående madonna och ett mindre kvinnligt helgon.984 
Den sistnämnda har förmodligen ingått i ett altarskåp. 
Även från Ignaberga kyrka är fem figurer kända: från 
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988. Roosval 1913 s. 123f.
989. Nilsén 2003 särskilt s. 154–183.
990. Ebbe Nyborg noterar att hans konklusioner tydligt skiljer sig 
från Anna Nilséns men utvecklar inte närmare sin syn på hennes 
argumentation. En kritisk synpunkt som han framför är att Nilsén 
inte i tillräcklig grad har tagit hänsyn till att krucifixen kan ha 
varit anpassade för äldre kyrkor och att noggranna uppmätningar  
bör vara utgångspunkten för diskussionen (Nyborg 2001 s. 47 
not 43).

991. Ebbe Nyborg har diskuterat möjligheten att heligkorsaltare 
har varit förbundna med krucifixen i kyrkorna i Bjerning, Døstrup, 
Gualöv, Halk, Henne, Højer, Nybøl, Ottestrup, Sønder Borris, 
Ørslev (Nyborg 1988; 2001).
992. Nyborg har även i andra artiklar uttryckt tankar om att kru-
cifixgrupper som har stått på Heligkorsaltare kan ha varit utbredda 
under 1200-talet (Nyborg 1977 s. 179 not 28).
993. Ebbe Nyborg har diskuterat om det generellt högre anbring-
andet av krucifix i den senmedeltida kyrkan beror på att man velat 
skapa bättre insyn i koret eller om man eftersträvat mer plats under 
det för en retab på ett heligkorsaltare (Nyborg 2001 s. 49 not 108). 
I Östra Vemmerlövs kyrka kan noteras hur i samband med kalkmål-
ningarnas tillkomst i slutet av 1400-talet hänsyn har tagits till ett 
tidigare triumfkrucifix och dess övre korsarm med ändplatta som 
har stuckit ovanför triumfbågen.

att den mest troliga placeringen för krucifixen i ett stort 
antal kyrkor var en låg placering, vilande på en bjälke 
i höjd med båganfangen och inramad av triumfbågen. 
Placeringen är inte bara tekniskt möjlig utan förefaller 
också vara den symboliskt mest passande. Placeringen 
i triumfbågen med dess himmelssymbolik är en paral-
lell till hur de gyllene bågretablerna från 1100-talet, 
exempelvis i Sahl kyrka, har utvecklats. Den låga pla-
ceringen av många krucifix medför att korsets nedre 
del ofta befinner sig omkring en meter ovanför golvet, 
vilket enligt Nyborg kan tyda på att den har vilat på 
ett altare.991 Utvecklingen av krucifixens utformning 
anser Nyborg i första hand är avhängig av om de hade 
sidofigurer och om hänsyn togs till ett heligkorsaltare. 
Nyborg är alltså till skillnad från Nilsén mer öppen 
för tanken att heligkorsaltare var betydligt vanligare 
än vad man i arkeologiska undersökningar hittills har 
kunnat påvisa.992

Triumfkrucifixens placering ska inte närmare under-
sökas i detta sammanhang. Det är en öppen fråga 
huruvida krucifixen på Gotland och i det medeltida 
Sverige hade en delvis annan placering än i det med-
eltida Danmark. Vad gäller krucifixens placering där, 
åtminstone före omkring 1300, förefaller det som 
om de exempel och den argumentation som Ebbe 
Nyborg framfört väger tungt. Att placera krucifixen 
i triumfbågen förefaller arkitektoniskt-tekniskt och 
symboliskt mer idealiskt. Under senmedeltiden kan 
en högre placering ha eftersträvats.993

Det sammantagna intrycket är att i Lunds stift hade 
ordinära sockenkyrkor på landsbygden sällan fler än 
tre altarskåp eller helgonskåp eller andra tredimensio-
nella bilder – krucifix med eller utan kalvariefigurer 

I kloster- och domkyrkor fanns det således exempel 
på stora krucifix med en rumslig eller visuell koppling 
till ett altare. Förhållandena i ordinära sockenkyrkor 
är avsevärt oklarare. Arkeologiska undersökningar har 
visserligen påvisat spår av sådana altaren i flera sock-
enkyrkor, men underlaget för att göra mer generella 
utsagor är klent. Det har diskuterats om triumfkru-
cifixen mera exakta placering under medeltiden kan 
ge ledtrådar om deras eventuella sammanhang med 
altaren. Johnny Roosval hade redan 1910 uppfatt-
ningen att triumfkrucifixens ursprungligen hade varit 
placerade i triumfbågen, där de fästs på en tvärgående 
bjälke på eller i nivå med båganfangen. Under decen-
nierna närmast därefter kunde Roosval se denna idé 
till upphängning genomföras i praktiken i samband 
med renoveringar av kyrkor, framförallt på Gotland.988 
Anna Nilsén ställer sig i boken Kyrkorummets bränn-
punkt – gränsen mellan kor och långhus i den svenska 
landskyrkan (1991) avvisande till att krucifixen generellt 
var placerade i triumfbågen på det sätt som Roosval 
föreställde sig. Kritiken riktar in sig på att i flera kyr-
kor förefaller, av tekniska eller av estetiska och upp-
levelsemässiga skäl, denna placering inte trolig. Hon 
föreslår både andra former av upphängningar och 
andra placeringar av det stora krucifixet i kyrkorna: i 
koret, vid sidoaltaren och på en stolpe mitt på golvet. 
Nilsén verkar med denna multimodell för krucifixens 
placering också ställa sig tvivlande i frågan om deras 
koppling till särskilda altaren, heligkorsaltaren.989 

Ebbe Nyborg har i artiklar (1988, 2001) försökt 
att rekonstruera triumfkrucifixens placeringar i ett 
antal danska kyrkor. Han utgår från uppmätningar 
av kyrkans triumfvägg och krucifix, vilket påminner 
om Roosvals metod. Mestadels har Nyborg diskuterat 
krucifix före 1300 och företrädesvis på Jylland. Hans 
konklusioner avviker starkt från Nilséns, men eftersom 
de studerar material från olika regioner förs egentligen 
inte någon diskussion dem emellan.990 Nyborg finner 
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994. Lena Liepe menar att varje kyrka kan ha haft ”… upp till fem 
träskulpturer [inklusive krucifix]… större kyrkor ägde betydligt 
fler…” (Liepe 1995, bd 2, s. V).

995. Att den döda kroppen vanligen togs in i kyrkan visas av att det 
fanns regler för när det inte skulle ske. Enligt den isländska lagsam-
lingen Grágás Kristenrätt, till större delen förmodligen utformad 
under 1100-talet, var det förbjudet att ta in en naken eller blodig 
kropp i kyrkan, samt kroppen av den som före döden inte tilläts 
att inträda i en kyrka (Laws of Early Iceland, I, s. 27). I 1200-talets 
Frankrike var det enligt Durandus vanligt att kvinnor som dog 
i barnsäng fick en begravningsceremoni som tilldrog sig utanför 
kyrkan, något han ansåg felaktigt. Kroppen borde föras in i kyr-
kan, bara man såg till att den inte befläckades (Rationale divinorum 
officiorum, Tomus 1, Cap. 5:15 s. 58; jfr Thompson 2005 s. 408). 

båda sätten. Hursomhelst förefaller både muralmål-
ningar och träskulpturer tala för att olika helgon haft 
en betydelse i kulten under 1100-talet men betydelsen 
ökade under 1200-talet. 

I de bevarade helgonskåpen från 1200-talet är förstås 
jungfru Maria ett vanligt motiv. Troligen har en bild av 
henne funnits i de flesta kyrkor vid triumfväggens norra 
sida. Men från 1200-talet förefaller urvalet av helgon 
som kan figurera som altarbild ha breddats. Denna 
utveckling sammanhängde förmodligen med en delvis 
förändrad syn på döden och på helgonen som förbed-
jare. En annan tänkbar faktor är att det så småningom 
utvecklats en norm, kanske till och med ett formellt krav 
(som i England), att det på altarna skulle placeras bilder 
som representerade deras dedikationer eller titlar. Dessa 
förändringar kan även ha påverkat sidoaltarnas funktion. 

Framställningarna på många kyrkors triumfväggar 
av den Yttersta domen ger en bild av den kristna lärans 
eskatologi. I den kyrkliga liturgin verkar detta motiv i 
första hand anknyta till ritualerna vid begravning och 
till omsorgen om de dödas själar. 

Ritualerna som var förbundna med döden var under 
medeltiden omfattande och började redan vid sjuk-
bädden. I detta sammanhang ska endast beröras några 
aspekter som har att göra med begravningen och kyr-
kobyggnaden. Det finns få uppgifter från Norden om 
hur dessa ritualer i praktiken var utformade, vilket 
betyder att framställningen i viss mån måste stödja 
sig på analogier till utomnordiskt område. I väsentliga 
delar torde ritualerna inte ha skilt sig särskilt mycket åt. 

Snart efter att döden inträtt, ofta nästkommande 
dag, fördes den svepta kroppen i ett begravningståg 
till kyrkan. Väl framme vid kyrkan fördes kroppen 
vanligtvis in genom någon av portalerna. Undantag 
kan ha gjorts från denna sedvänja om kroppen riske-
rade att förorena kyrkan, exempelvis med blod.995 Vid 
inträdet till kyrkan sjöngs en antifon för den avlidna 

oräknade.994 Det relativa stora antalet träskulpturer i 
vissa kyrkor kan i en del fall hänga samman med att 
vallfart gynnat en utveckling mot en rikare kult, som 
i kyrkorna i Edestad, S:t Olof på Österlen och Tore-
kov. Men för några få kyrkor, såsom de i Brösarp och 
Djurröd, är et svårt att peka på något särskilt samband 
med vallfart eller socknarnas befolkningsunderlag 
eller ekonomi.

Den bevarade träskulpturen fördelar sig högst olikartat 
i tid. Från 1100- och början av 1200-talet finns endast 
omkring 10 träskulpturer bevarade, från ca 1225–1325 
är antalet sammanlagt omkring 60. Få skulpturer finns 
bevarade från tiden omkring 1300-talets mitt. Merpar-
ten, ca 250 skulpturer, tillhör perioden från 1300-talets 
slut till reformationen. Under den första perioden, 1100- 
och 1200-talet, skedde säkert en reell tillväxt i antalet 
träskulpturer. Mer oklart är i vilken mån förvärven under 
1400- och 1500-talet innebar en faktisk ökning av antalet 
skulpturer och i vilken mån nyare skulpturer ersatte äldre. 
Denna osäkerhet gäller framförallt vissa motiv som varit 
allmänt förekommande från 1100- och 1200-talet fram 
till reformationen, såsom krucifix, tronande madonnor 
och andra figurer samt från helgonskåp. 

Bildernas betydelser och 
implikationer för liturgin
Trots variationen i muralmålningar och träskulpturer 
på och invid kyrkornas triumfväggar är intrycket att 
det fanns en betydande motivmässig kontinuitet från 
1100-talet till reformationen. Muralmålningarna av 
den Yttersta domen, som var vanliga på triumfväggar 
under romansk tid, bibehöll sin popularitet genom 
medeltiden, men under hög- och senmedeltiden flyt-
tades skildringarna ofta upp i valvkuporna. Ofta, men 
inte alltid, fanns det under romansk tid målade kult-
bilder på triumfväggarna, och framförallt bilderna 
av jungfru Maria vid norra sidan är framträdande. 
Ibland saknas en motsvarande kultbild i söder. Huru-
vida framställningarna av ärkeängeln Mikael i kamp 
med draken ska uppfattas som en del av berättelsen 
om Yttersta domen eller som en solitär kultbild är 
inte alltid tydligt. Kanske kan bilden ha betraktats på 
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996. Resp.: ”Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini: Sus-
cipientes animam ejus, offerentes eam in conspectu Altissimi” 
(Come to his assistance, ye Saints of God, come forth to meet him, 
ye Angels of the Lord: receiving his soul, offer it in the sight of the 
Most High). Vers.: ”Suscipiat te Christus qui vocavit te, et in sinum 
Abrahae Angeli deducant te” (May Christ receive thee who has 
called thee, and may the Angels lead thee into Abraham’s bosom) 
(http://missale.heliohost.org/requiem.html). Antifonen betraktas 
som en av de äldsta i begravningsliturgin (Ottosen 1993 s. 228).
997. Om begravningsliturgin och ordo commendationis animae, se 
H. Johansson 1951 s. 45ff, 57; McLaughlin 1994 s. 38ff. Commen-
datio anime och ordo sepulture med antifonen Subvenite Sancti Dei… 
återfinns i flera medeltida handskrifter: i Danmark i ett manuale 
från Notmarks kyrka på ön Als i Odense stift från 1300-talet (The 
Manual from Notmark s. 97); i Sverige i flera handskrifter: C 481 
(Antiphonarium Vadstenense från slutet av 1400-talet) och C 515 
(Manuale eller hymnarium från 1200-talet) i Uppsala universitets-
bibliotek (utdrag i H. Johansson 1951 s. 157–179). Handskrif-
ten C 481 visar enligt Johansson påverkan från engelsk tradition. 
Handskriftens proveniens är okänd. Johansson för den till Uppsala 
eller Strängnäs stift. Knud Ottosen anser att den kan härröra från 
Lunds stift (Ottosen 1976, s. 19ff; Andersson-Schmitt, Hedlund 
& Hallberg 1992, s. 279ff). 
998. Redan i Pseudo-Dionysios skrift De ecclesiastica hierarchia från 
början av 500-talet föreskrivs att i samband med begravningsritualen 
skulle kroppen av en död präst placeras framför altaret, medan en död 
munk skulle placeras framför öppningen till sanctuariet (Pseudo-Di-
onysios s. 251). Från England finns uppgifter om att i kapitels kyrkor 
har seden varit att en död kanik placerades i mitten av koret, medan 
andra skulle lämnas utanför (Daniell 1997 s. 45). I 1200-talets Siena i 
norra Italien var seden att kroppen av en död präst placerades i koret, 
men en lekman i långhuset (Thompson 2005 s. 405). 999. Johansson 1956 s. 61.

kommer att utvecklas nedan, talar för att båren pla-
cerades mitt framför öppningen till koret. På så sätt 
kunde den döda möta Kristus på flera plan, genom 
både bilderna av Kristus, ljuset genom kyrkornas östra 
fönster och det eukaristiska offret. Före eller efter 
begravningsmässan ställde sig prästen invid båren 
och bad på den dödas vägnar Kristus om syndernas 
förlåtelse (absolutio ad tumbam).999

Det var i sammanhang med begravningar och den 
döda kroppens rent fysiska närvaro som budskapen i 
bilderna blev som tydligast och mest didaktiskt effek-
tiva. För betraktaren blev de på samma gång en för-
klaring om vägen till frälsningen, en uppmaning att 
be för de dödas själar och en påminnelse om den egna 
döden. De kanske också i någon mån kan betraktas 
som böner fastän i bildens form. För de släktingar, 
vänner och sockenbor som samlades för att bevittna en 
begravning med en iscensättning som föreslås här har 
säkert situationen lämnat ett bestående intryck: den 
döde placerades under bilder av Kristus som domare 
på den Yttersta dagen (eller andra eskatologiska motiv), 
och mellan himmel och helvete och jungfru Maria och 
ärkeängeln Mikael. Koröppningen, ofta försedd med 
ett krucifix, fick i begravningen en stegrad symbolisk 
och liminal signifikans. 

Kyrkans bilder och deras placering kan alltså tolkas 
som att likbåren vanligen placerades framför koröpp-
ningen och att denna axel ytterligare kan ha under-
strukits genom att begravningsmässan firades vid 
högaltaret. Det ska dock understrykas att det, såvitt 
bekant, inte finns några explicita uppgifter från Nor-
den om vid vilket altare man firade begravningsmässor 
i mindre kyrkor. I Lunds domkyrka tycks man alltid, 
åtminstonde under hög- och senmedeltiden, ha firat 
dem vid högaltaret och det finns inget som hindrar 
att det var likadant i sockenkyrkorna. Det skulle också 
rimma väl med att högaltaret, troligen i betydligt större 
grad än sidoaltaren, ansågs representera Kristus, och i 
begravningsmässan är det särskilt Kristus som åkallas. 

Begravningsmässans lectio är hämtad från Paulus 
första brev till Thessalonikerna (4:13). Texten lägger 
fram hur Herren ska sänka sig ned från himlen med 
budorden och med en röst som en ärkeängel och med 
Guds basun, varvid de som har följt Kristus ska stå 

där Guds helgons assistans och Guds änglar åkallades 
för att de skulle möta upp och i den Högstes åsyn ta 
emot själen och leda den till Abrahams sköte.996 På 
medeltiden kan antifonen ha sjungits i riter både före 
och efter mässan: under ”själens anbefallning” (com-
mendatio anime), som kan föras tillbaka till åtminstone 
900–1000-talet och utfördes antingen i den avlidnas 
hem eller när denna förts till kyrkan, samt under jord-
fästningen (ordo sepulture). Formulär för båda akterna 
med antifonen finns bevarade i handskrifter.997 Antifo-
nens plats, utanför den egentliga mässan, kan förklara 
varför den inte uppträdde i formuläreret för missa pro 
defunctis i Missale Lundense från 1514. 

Väl inne i kyrkan bör båren med den svepta krop-
pen ha satts ned på golvet med huvudet mot väster 
och fötterna mot öster. Exempel från flera olika kyrkor 
i Europa tyder på att kroppen av en lekman i regel 
inte fick föras in i koret, men kanske har undantag 
gjorts för präster. I vanliga fall torde alltså båren med 
den döde ha placerats i långhuset.998 Flera skäl, vilka 
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1000. Första Thessalonikerbrevet 4:13. Jfr Missale Lundense 1514 
fo. xxvij, verso.
1001. Missale Lundense 1514 fo. xxviij, verso.
1002. Missale Romanum 1481 (s. 440). En helt annan tyst bön där 
Kristi ”maiestas” åkallas finns i Missale Slesvicense från 1486 (sista 
avdelningen f. 13v, Missa Pro defunctis), ”…que tue maiestati pro 
miseris animabus fidelium tuorum sunt dicanda.” Ännu en annan 
i Missale Nidrosiense från 1519 (In die depositionis)”cuius diem 
depositionis celebrantes hoc sacrificium nostre redemptionis tue 
maiestati offerimus…” s. 575: Bönerna är till formen helt olika. 
1003. En distinktion kan urskiljas i jungfru Marias roll som aktör 
mellan människa och Gud. När hon agerar som mediatrix är det en 
passiv roll, enbart som förmedlare, medan hennes roll som inter-
cessor är aktiv, övertalande. För en historisk bakgrund till jungfru 
Marias roller, se Oakes 2008 s. 19–35. I den senare rollen kan hon 
överta aspekter av Gud, i den bemärkelsen att under senmedelti-
den spreds en uppfattning om att Gud Fader inte kunde neka en 
önskan framförd av Guds moder Maria.
1004. ”Deus venie largitor et humane salutis amator: quesumus 
immensam clementiam tuam: vt nostre congregationis fratres et 
sorores qui ex hoc seculo transierunt: beata maria semper vir-
gine intercedente cum omnibus sanctis ad perpetue beatitudinis 
consortium peruenire concedas.” (Breviarium Lundense 1517, 
”Vigilie mortuorum”, f. 62r). På svenska, ungefärligen: ”O Gud, 

som inte eftertraktar syndarens död, men hela mänsklighetens 
frälsning, vi ber din oändliga barmhärtighet för bröder och syst-
rar i vår församling, vilka inte längre är i jordelivet, om att Du 
må höra jungfru Marias och alla helgons förböner, så att de må 
njuta salighet i all evighet.”
1005. Om dödsofficiets äldre historia se Ottosen 1993 s. 31–49; 
jfr även Cabrol 1911, Thurston 1911. 
1006. I mässans kanon anropas Gud genom sonen Kristus, att 
han måtte minnas sina tjänare N. och tjänarinnor N. att de ska få 
vederkvickelsens, ljusets och fridens boning (Piltz 1993 s. 33, 39). 
Ärkebiskop Karl i Lund skänkte år 1329 en gård till dominikanerna 
i staden för att de skulle hålla en årtid och efter hans död inskriva 
hans namn i kanondelen i missalet tillhörande mariaaltaret (DD 
2:10 nr 112).
1007. Missale Lundense 1514: lördagens mariamässa (fo. xx-xxj); 
mässa för en martyr (fo.vij); mässa för änglarna (fo. xxij). ”Mune-
ribus nostris quæsumus domine precibusque susceptis, et celestibus 
nos munda mysteriis, et per intercessionem beati n. martyris tui 
clementer exaudi” (Missale Lundense 1514, f. vij).

döda utvecklades under 700- och 800-talet och blev 
daglig praxis i klosterordnar, men anses först senare ha 
praktiserats mer allmänt bland präster och då särskilt i 
samband med begravningar. Jungfru Marias betydelse 
stärktes säkert som en följd av spridningen av det lilla 
officiet för jungfru Maria.1005 

Förutom i dödsmässan och dödsofficiet har de avlid-
nas själar kunnat bistås även inom ramen för andra 
mässor. I mässans fasta del, kanonbönen, hade präs-
ten möjlighet att be om Guds hjälp för både levande 
och döda vilka också kunde nämnas vid namn.1006 
Speciellt effektiva får man tänka sig att dessa böner 
blev när de integrerades med olika helgonmässor där 
helgonen agerade ombud och åkallades om hjälp till 
förbön för att beveka Gud. I lördagens Mariamässa 
ombads ”Guds moder att gå i förbön för oss” (Dei 
genetrix, intercede pro nobis) och i den stilla bönen 
i ”mässor för en martyr”, ombads Gud att bönhöra 
”oss” genom ingripande av martyren NN. I mässan 
för änglarna, som under senmedeltiden vanligen fira-
des på en måndag som ett alternativ till dödsmässan, 
ombads Gud att ta emot änglarnas förböner (angelico 
pro nobis interveniente suffragio) för att de måtte tjäna 
”vår” frälsning. 1007

Förutom mässor för de dödas själar, helgon och olika 
slags ”mysterier” erbjöd missalena mässor som var till 
speciell hjälp för de levande i deras vardag, exempelvis 
för tjänstefolket (pro familiaribus), för fred (pro pace), 
för de sjuka (pro infirmo) och mot olyckor som pest 

upp först, sedan de som är levande, och tas upp bland 
molnen för att möta Kristus och alltid vara med Her-
ren.1000 I offertoriet åkallas återigen Kristus och man 
ber att han ska lösa alla troende från helvetets kval 
och lejonets mun och låta standarföraren den helige 
Mikael leda dem in i ljuset som Herren lovade Abra-
ham och hans efterkommande.1001 Intressant är att i 
flera andra senmedeltida missalen vänder sig prästen 
i tyst bön till Kristus ”majestät”.1002 Motiven i tex-
terna känns igen på triumfväggarna: Kristus, helvetet, 
lejonets eller vilddjurets mun, Abraham och Mikael. 

I begravningsmässans texter åkallas inte jungfru 
Maria eller andra helgon. Helgonen nämns visserligen 
(i postcommunio), men det är som kollektiv och som 
exempel på personer som redan fått del av Herrens 
nåd. Helgonen hade ingen betydelse som förbedjare 
i begravningsmässan. Förbindelserna mellan bilderna 
av jungfrun och andra helgon och liturgin får sökas i 
andra liturgiska texter. 

Jungfru Marias roll som förmedlare (mediatrix) 
eller förebedjare (intercessor) återfinns i officiet för 
de döda (officium defunctorum).1003 Efter en särskild 
bön för de begravda (pro sepultis) hölls ytterligare en 
bön för församlingen (pro congregatione) i vilken man 
hop pades att Gud skulle lyssna på jungfru Marias och 
alla helgons förböner för de avlidna.1004 Officiet för de 
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1008. Missale Lundense 1514 fo. xxij–xxvij.

1009. I Gulatingslagen stadfästs en rad ”mässodagar” som skulle 
iakttas som helgdagar och skulle hållas på samma som sätt som 
söndagarna (kap 17, 18) (Gulatingslovi s. 28f ).
1010. I de statuter som ärkebiskop Peter utfärdade i Helsingborg 
1345 omtalas hur efter varje högmässa skulle sjungas antifonen 
(växelsången) Salve Regina (DD 3:2 nr 153). Det vore passande 
om denna sång framfördes vid ett mariaaltare och en mariabild.
1011. DD II:5 nr 254.

Daglig mässa har kanske inte kunnat firas i varje 
sockenkyrka, men utöver söndagens mässa och pri-
vatköpta specialmässor torde det i olika grad ha firats 
mässor på kyrkoårets ”ordinarie” festdagar1009 samt 
veckovotivmässor. Mässorna på de större festda-
garna firades gissningsvis med samma högtidlighet 
som söndagsmässorna, vilket kan ha inneburit att 
även de firades vid högaltarna. Men sidoaltaren kan 
ha integrerats i firandet. Från Lunds stift finns det 
flera exempel på att särskilda böner och sånger lades 
till mässan, ibland med medföljande instruktioner 
om att de skulle framföras vid ett visst sidoaltare (se 
nedan i detta avsnitt om antifonen Salve Regina). 
Det är tänkbart att även mässa på någon av Marias 
festdagar firades vid högaltaret, men att prästen och 
församlingen därutöver betygade sin vördnad för 
helgonet genom en särskild gudstjänst vid Mariaal-
taret.1010 

Kyrkorna i stiftet blev så småningom ålagda att 
fira veckovotivmässor, alltså speciella mässor firade 
på bestämda dagar i veckan, men i vilken mån direk-
tiven har följts är mindre klart. Redan 1303 utfär-
dade ärkebiskop Isarnus en förordning för Lunds 
stift om att S:t Laurentius officium med mässa skulle 
firas i alla kyrkor på torsdagar och jungfru Marias på 
lördagar.1011 Förordningen bidrog nog till att temat 
om S:t Laurentius fick en stark ställning i torsdagens 
mässor vid sidoaltarna i Lunds domkyrka, men hur 
den mottogs i andra kyrkor är oklart. I de statuter som 
ärkebiskop Peter utfärdade 1345 för hela den danska 
kyrkoprovinsen stadgades bland mycket annat att 
jungfru Marias obefläckade avlelses fest (immaculata 
conceptio) skulle firas i alla kyrkor och att det varje lör-
dag skulle firas en högtidlig mässa och läsas nio lektier 
om jungfrun i samband med tidebönerna, för att hon 
desto ivrigare skulle gå i förbön för ”oss”. Efter varje 
sjungen högmässa (summam missam cantatam) skulle 
antifonen Salve Regina högtidligen sjungas framför 

(contra pestem) och döden (contra mortalitatem).1008 Hur 
ofta detta slags mässor firades i kyrkorna är emellertid 
mycket svårt att veta eftersom de, såvitt bekant, inte 
dokumenterats i skrift undantaget missalen, möjligen 
för att de endast firats vid enstaka tillfällen och inte en 
icke tidsbegränsad period såsom de eviga mässorna.

Tolkningen av specialmässornas fördelning mellan 
högaltare och sidoaltare så här långt ska summeras. 
Flera skäl talar för att dödsmässorna i samband med 
begravning och årtid var de mest centrala special-
mässorna. De konflikter som kunde uppstå kring 
betalningen av dem är förmodligen en anledning 
till att de så småningom reglerades. Vid vilket altare 
dessa dödsmässor vanligen firades är oklart, men 
vissa omständigheter indikerar att samtliga, eller 
åtminstone mässan på begravningsdagen, firades vid 
högaltaret. En länk i indiciekedjan bygger på att 
den döda kroppen under mässan var placerad fram-
för koröppningen, mitt i församlingen och på den 
mest hedervärda platsen (in medio ecclesiae), ansikte 
mot ansikte med Kristus både i symbolisk och reell 
bemärkelse (genom den invigda hostian). Ritualens 
liminala karaktär underströks av att koröppningen 
var en gräns mot det mest heliga i kyrkan. I dödsmäs-
san riktades bönerna till Kristus och Gud, vilket kan 
implicera att mässan förrättades vid huvudaltaret. En 
ytterligare omständighet att väga in är att årtiderna 
(en slags återupprepning av begravningen) i Lunds 
domkyrka firades i koret. 

Om nu den presenterade tolkningen av dödsmäs-
sorna i samband med begravning och årtid är korrekt, 
återstår ändå många andra mässor som kan ha firats 
vid sidoaltaren. Här ska i första hand nämnas det mer 
frekventa firandet, för en kortare period eller regel-
bundet på obestämd tid (eviga mässor), av dödsmässor 
eller andra specialmässor, med syfte att hjälpa någon 
i livet efter detta (med ett samlingsnamn benämnda 
”själamässor”). Det är tänkbart att vissa avlidna indivi-
der, patroner och välgörare även i sockenkyrkor under 
1100-talet har firats med septenarium och tricenarium, 
allt enligt förebild från klosterkyrkor. Under hög- och 
senmedeltid kan sådana extra mässor ha köpts av 
enskilda eller ha administrerats av gillen utan att de 
avsatt spår i källorna.
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1012. Angående lördagens officium för jungfru Maria ska noteras 
att i DRB har ”et quolibet die sabbati .IX. leciones. loco canoni-
corum horarum” översatts till ”i stedet for tidebønnerne skal læses 
ni lektier”. Det förefaller märkligt att tidebönerna skulle slopas för 
att ersättas av lektier. Torde inte den latinska texten syfta på att 
lektierna skulle läsas ”vid plats” för tidebönerna, inte ”istället för”? 
Längre ned har ”privatis vero missis finitis” översatts med ”men 
efter privatmesserne”. En mer närliggande tolkning är att översätta 
detsamma som ”efter mässorna på vanliga veckodagar”. 
1013. Om bestämmelsen följdes skulle det väl vara onödigt att 
införa gudstjänsten såsom senare skedde i flera kyrkor: Gryt 1467 
(LÄU IV nr 106) Hardeberga 1478 (LÄU IV nr 301), Østermarie 
1493 (LÄU IV nr 256). Jfr även Skårup kyrka 1319.

begravning och årtid har sannolikt även de i regel firats 
vid högaltarna. Sidoaltarnas betydelse för firandet av 
mässa kan alltså ha varit relativt begränsad, till vanliga 
veckodagar och veckovotivmässor och vissa former av 
själamässor eller andra specialmässor. 

Bland de handlingar som omtalas i de skriftliga 
källorna i förbindelse med sidoaltaren utgör sång och 
böner ett betydande inslag. Även om bilder sällan 
omnämns tillsammans med altarna torde det knappast 
råda någon tvekan om att det snarast var de som stod 
i fokus för gudstjänsterna. Sidoaltarnas ”sidofunktio-
ner”, bön och andakt, kan nog i många kyrkor och 
sammanhang ha dominerat över deras egentliga huvud-
funktion, det vill säga firandet av mässans sakrament. 
Kyrkornas träskulpturer, speciellt från 1200-talet, kan 
ses i förhållande till framväxten av en religiositet som 
lägger en ökande tonvikt vid en mer ”personlig” rela-
tion till Gud, Kristus och helgonen. 

Det kan inte uteslutas att den praktiska nyttan eller 
användningen av sidoaltaren i 1100-talets sockenkyr-
kor var relativt begränsad, men även andra faktorer 
var av betydelse för deras tillkomst. Domkyrkor och 
klosterkyrkor med sina många altaren kan ha varit en 
förebild, och liksom i dessa större kyrkor kan sidoalta-
ren ha haft en symbolisk funktion. Altarnas patrocinier 
och reliker (eller brist på reliker) kan ha markerat olika 
rums signifikans. Sidoaltarna var i den bemärkelsen 
en viktig del i konstruktionen av det heliga. Vid sidan 
om funktioner i liturgin och som platser för andakt 
kan sidoaltarna ha haft symboliska och formella funk-
tioner, aspekter som ska diskuteras i följande avsnitt. 

Bilderna vid altarna och dedikationer och titlar
Uppgifter om dedikationer och titlar på kyrkor och 
altaren från nordisk medeltid är ovanliga, särskilt när 
det gäller sockenkyrkor och tidig medeltid. I Lunds stift 
kan nämnas kyrkan i Gumlösa som invigdes 1192 till 
Gud, jungfru Maria, apostlarna Paulus och Mattheus 
och Alla helgon (Appendix III). Det ter sig rimligt att 
alla eller i varje fall några av namnen är identiska med 
högaltarets dedikationer. Möjligen har även sidoaltaren 
invigts till något eller några av namnen. 

Den romersk-germanska kyrkoinvigningsritualen 
skiljer mellan invigningen av kyrkan, som sker genom 
dedikation, konsekration och sanktifikation i namn av 
ett heligt mysterium eller person, och invigningen av 

högaltaret (ante maius altare).1012 På vissa punkter är 
det oklart hur instruktionerna ska tolkas. Lördagens 
Mariamässa skulle firas högtidligt, men vad betydde 
det egentligen i detta sammanhang, att mässorna skulle 
sjungas eller att de borde firas vid högaltaret, eller både 
och? Och inbegrep privatis lördagens Mariamässa? 
Tyvärr ger statuterna inga klara besked om vid vilka 
altaren Mariamässorna skulle firas.

Det är hursomhelst mindre sannolikt att ärkebis-
kop Peters brev resulterade i att sjungandet av Salve 
Regina efter söndagens högmässa blev ett permanent 
inslag. Flera senare brev omtalar nämligen att antifo-
nen har instiftats på söndagar i olika kyrkor. Av allt 
att döma framfördes Salve Regina efter högmässan, 
men vid ett sidoaltare, inte vid högaltaret. Att döma 
av ett brev från 1478 om Hardeberga kyrka framfördes 
sången troligen framför jungfru Marias altare nere i 
kyrkan. Några år tidigare, 1467, hade det avtalats att 
sången skulle framföras på söndagar i Helgeandshuset 
i Malmö framför jungfru Marias altare.1013 

Källmaterialet rörande mässorna i landsbygdens 
kyrkor är magert och svårtolkat, men det förefaller 
rimligt att antaga att fasta veckovotivmässor av det 
slag som förordnades i ärkebiskoparna Isarnus och 
Peters brev från 1303 och 1345 firades vid sidoalta-
ren. De mässorna torde i dignitet kunna jämföras med 
själamässor som firades under en begränsad period eller 
för alltid. Det finns dock anledning att misstänka att 
eviga mässor firade på bestämda veckodagar inte var 
särskilt vanligt förekommande i landsbygdens sock-
enkyrkor, vilket indikeras av att stiftelser för deras 
underhållande inte är belagda. 

Söndagens mässa firades vid högaltaret och för-
modligen även mässor på andra jämförbara festdagar. 
Vad gäller de viktiga själamässorna i samband med 
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1014. PRG 44 § 47, § 48, § 61, § 63, § 138.
1015. Ett stort antal exempel visar att kyrkornas titlar varit förbundna 
med altaren. Det kan konstateras att i flera domkyrkor med kända 
altardedikationer återfinns högaltarets dedikationsnamn i kyrkans 
namn, se exempelvis: domkyrkan i Bamberg, Braunschweig, Erford 
(Lehmann-Brockhaus 1938 nr 100, 201, 375); jfr även klosterkyr-
korna Disibodenberg, Steterburg och S:t Eucharius i Trier (Ibid. 
nr 303, 1393, 1464).
1016. Det kan noteras att dedikationerna för högaltaren och helig-
korsaltaren delvis överlappar varandra i flera betydande tyska kyr-
kor, exempelvis S:t Petrus kyrka i Bamberg och S:t Blasius kyrka 
i Braunschweig (båda dedicerades i början av 1000-talet) (Leh-
mann-Brockhaus 1938 nr 100, 206). Vid invigningen av flera alta-
ren i kyrkan i Steterburg 1174 uppges att altaret i mitten av kyrkan 
har samma titlar som högaltaret: ”Titulus altaris quod est in medio 
ecclesiae, altare principale respiciens” (Ibid. nr 1393).

1017. Se not 462, 463, 953.
1018. En målad triptyk i S:t Olofs kyrka i Skanör ingår också i 
undersökningen. Antemensalen och retabler, särskilt de från hög-
medeltiden, anknyter till altarskåpen i sina motiv och teman, men 
eftersom endast ett är bevarat från Lunds stift, kommer de inte att 
vara av betydelse för diskussion. De centrala motiven på 1100-talets 
antemensalen och retabler handlar nästan uteslutande om Kristi liv, 
död och återuppståndelse, alltså centrala kristna teman vilka också 
har en symbolisk och liturgisk koppling till uppfattningen om euka-
ristin och hostian (Danbolt 1986). De centrala framställningarna av 
jungfru Maria med Kristusbarnet på antemensalena från kyrkorna i 
Lyngsjö i Skåne och Lisbjerg kyrka på Jylland är ovanliga. Helgon 
förekommer sällan i mer framträdande positioner. Utvecklingen av 
motiven på antemensalen och retabler i Norden under 1200- och 
1300-talet kan studeras genom att ett relativt stort norskt mate-
rial omfattande 25 olika målade altarpaneler daterade till mellan

i kyrkodedikationen användes i såväl högaltare som 
sidoaltaren – namnet Maria kan ha använts för ett 
sidoaltare vid triumfmurens norra sida och Paulus och 
Mattheus, eller endera av dem, till ett i söder.

Källäget medför att det är mycket besvärligt att 
undersöka förhållandena mellan högaltares och sido-
altares dedikationer och titlar i mindre och ordinära 
kyrkor i Norden – och förmodligen även i övriga 
Europa. I England och Tyskland finns det belagt från 
1200-talet att ledningar på stiftsnivå med olika bestäm-
melser försökte genomdriva att sidoaltarnas dedika-
tioner eller titlar skulle framgå i skrift eller bild.1017 
Liknande initiativ är inte kända i Norden. Samtidigt 
har det, vad gäller förhållandena i England, föreslagits 
att det i hög grad låg i enskilda församlingars intresse 
att hedra och manifestera, genom bild och text, sina 
skyddshelgon, ett sätt att odla olika kyrkors lokala och 
kultmässiga särart. Oavsett om initiativen var följden 
av beslut av kyrkliga myndigheter eller framsprungna 
på lokal nivå var den bakomliggande tanken att det 
var viktigt med en slags formell förbindelse mellan 
dedikationen eller titeln och det visuella. I forskningen 
om nordiska kyrkor impliceras ofta ett samband mel-
lan altarnas bilder och deras dedikation eller titel men 
ämnet har inte undersökts mer systematiskt. 

Även följande begränsade undersökning, som i 
huvudsak baseras på träskulpturer vilka mestadels 
finns eller har funnits i altarskåp och helgonskåp, 
utgår från antagandet om en formell relation mel-
lan bild och dedikationer eller titlar. 1018 Syftet med 
undersökningen är inte att bekräfta eller vederlägga 
det antagandet utan att försöka få en uppfattning 
om i vilken utsträckning det i Lunds stift kan finnas 

kyrkans altare(n), som sker genom dess särskilda dedi-
kation, smörjandet av helig krisma och inneslutandet av 
reliker.1014 I praktiken förefaller dock det vanliga mönst-
ret ha varit att kyrkans dedikation eller titel motsvarade 
hela eller delar av högaltarets dedikationsnamn. Det är 
i varje fall den bild som framträder när det gäller dom-
kyrkor och klosterkyrkor.1015 En annan tydlig tendens i 
de större kyrkorna, åtminstone före omkring 1200, är 
att dedikationerna ofta var unika för ett specifikt altare. 
Ett exempel på det är Lunds domkyrka. När ett namn 
förekommer mer än en gång i olika altardedikationer 
tycks altarna ofta vara placerade i helt olika delar av 
kyrkorna, exempelvis i korets högaltare och i mitten 
av långhuset (heligkorsaltaren). Centrala helgon eller 
mysterier kan alltså vara representerade i både präster-
skapets och menighetens del av kyrkan.1016

Med tanke på namnrelationerna mellan kyrkans 
dedikationer, högaltarets dedikationer och sidoal-
taren, samtida eller nära i tid, i några större kyrkor 
under romansk tid kan följande modeller framläggas 
vad gäller mer ordinära kyrkor och sockenkyrkor från 
samma tid: a) högaltarets dedikation innehåller alla 
eller några av kyrkans dedikationsnamn; b) ett eller 
flera sidoaltarens dedikation upprepar helt eller delvis 
högaltarets dedikation; c) högaltarets och sidoaltarnas 
dedikationer är unika och kan helt eller delvis spegla 
kyrkans dedikation. Dessa modeller går naturligtvis att 
kombinera: När det gäller Lunds domkyrka innehåller 
högaltaret kyrkans dedikationsnamn (modell a) och 
de olika altarnas dedikationer är (nästan) helt unika 
(modell c). I några kyrkor på kontinenten upprepas 
namn i olika altaren (modell b). För att återknyta 
till Gumlösa kyrka är det en möjlighet att namnen 
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Titel Sockenkyrka

Andreas Brunnby (1400), Dagstorp (s), Hofterup (s), Lund (skr.1302), Norrvidinge (s+klocka), Näs (s), Onsala (s), Röddinge 
(s), Vadensjö (s), Väsby (1418), Västra Karaby (s), Öja (s), Östra Nöbbelöv (s)

Botulf Bodilsker (1429), Lund (1329), Ängelholm (1587)

Clemens Helsingborg (1537), Skartofta (s), Bräkne Hoby (s.), Klemens kirke (1335), Lund (1334) 

Dionysius Annelöv (s) Stehag (1503) 

Godehard Lund (1377) 

Jakob S:t Ibb, Ven (1626), Ibs kirke (1335), Norra Mellby (s) 

Jakob major Gladsax (1322), Lund (1303)

Johannes Järrestad (1322), Kågeröd (1387), Tottarp (1541) 

Johannes döparen Å kirke (1493), Baldringe (s), Dalby sockenkyrka (s), Flädie (1403), Landskrona (1421), Lund (1304), Ramsåsa (s), 
Sireköpinge (s), Stora Råby (klocka och gille), Tolånga (s)

Johannes evangelisten Lund (1383) Tirup (s)

Knut konung/hertig Knuds kirke, Ysby (1505)

Knut hertig Rödeby (s)

Kristoffer Saxtorp (s)

”Helig lösen” Lösens (1557) 

Laurentius Bjäresjö (1510), Breared (s), Fuglie? (s), Gamla Falkenberg, Källstorp (1350), Ronneby (1400), Vallby (1322), Vånga (s), 
Välinge (1407), Østerlars kirke (1295), Östra Sallerup (s) 

Magnus Lund (1304), Torhamn (s) 

Markus Södervidinge (s) 

Martin Fridlevstad (s), Harlösa (kalk 1592), Lund (1308) 

Mattias Onslunda (s) 

Mikael Araslöv (1439), Lund (1268), Röstånga (s), Södra Åsum? (s) 

Nikolaus Bosjökloster (1428), Gualöv (s), Halmstad (1444), Lund (ca 1200), Nylars (1433), Rønne (1434),Simrishamn (1161), 
Sölvesborg (1486), Södra Mellby (1340), Västra Strö 1471, Trelleborg (1616), Äspö (s) 

Olof Billeberga (s), Drängsered (s), Fjälkinge (s), Hallaröd (s), Helsingborg (1589), Lund (1350), Löderup (s), Nymö (s), 
Olsker (1379), Skanör (1404), Remmarlöv (s), Stafsinge? (på kalken), Steninge (s), Lunkende (1431), Östra Karlaby (s) 

Paulus Pouls kirke (1335), Lund (1285) 

Peter Asmundtorp (s), Bollerup (1475), Fågeltofta (1400), Gislöv (s), Gässie? (s), Helsingborg (1249), Högestad? (s), Källs 
Nöbbelöv (s), Lilla (1304) och Stora (1289) i Lund, Malmö, Peders kirke (1429), Osby? (s), Reslöv (s), Skepparslöv 
(1404), Tranås (s), Vitaby (s), Västerstad (s), Östraby (s), 

Simon & Judas Vollsjö (s)

Stefan Lund (1283)

Thomas Barsebäck (s), Lund (1285) 

Willibald Trolle-Ljungby? (s+klocka)

Heliga tre konungar Vomb? (s) 

S:t Peter & S:ta Maria Lund

S:t Ægidius & S:t Blasius Lund, domkyrkans krypta (1131)

Maria Ask (s), Bara (s), Borrby? (s), Bosarp? (s), Brönnestad (s), Fränninge? (s), Gråmanstorp (1570), Grönby (s), S:ta Maria 
i Helsingborg (1299), Hemmesdynge (s), Holmby (s), Husie? (s), Kvistofta (s), Maria minor (ca 1100) och Maria 
major (1222) i Lund, Lyckå (1474), Lövestad (s), Norra Vram (s), Odarslöv (1486), Oppmanna (s), Ravlunda? (1259), 
Skurup (s), Stiby (s), Stora Harrie (s), Svalöv (s), Tommarp, Torrlösa (s), Vanstad (s), Vestermarie (1335), Vårfru Alstad 
(1512), Vä, Västra Vram (1521), Ystad, Åhus (1510), Örja (s), Østermarie (1403), Östra? Kärrstorp (s) 

Gertrud Falsterbo? (1400), Kungsbacka (1463), Ny Falkenberg? (1570) 

Alla helgon Ny kirke (1416)

Salvator Lund (1133–36)

Trinitatis Lund (1133–36), Trolle-Ljungby (s+klocka)

Heliga korset Edestad? (skr 1557), Lund (1350)

Figur 37. Kyrkotitlar belagda i skriftliga källor och i sigill före omkring 1600. Endast sockenkyrkor redovisade. S=sigill före 
omkring 1600. Årtal inom parentes betecknar första skriftliga omnämnande av titeln. Stadskyrkor markerade i kursiv. Sam-
manställningen baserad på förf. kommande studie om sockenkyrkosigill i Lunds stift.
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1250 och 1350. Huruvida de varit placerade framför eller bakom 
altaret är inte alltid klarlagt. Det kristologiska temat är tydligt i flera 
verk, men jungfru Maria intar nu en starkare ställning, avbildad på 
elva paneler. I fyra altarpaneler intar helgon det centrala bildfältet. 
Huruvida de varit placerade vid huvud- eller sidoaltaren är väl inte 
helt klarlagt (Morgan 1995 s. 22).
1019. Liepe 1995, I, s. 239, 246, 250, 258; bd 2, s. IVf ). Bevarade 
altarskåp (skrivna med kursiv) och figurer sannolikt härrörande från 
altarskåp i Skåne: Lunds domkyrka (1398), S:t Petri kloster och S:ta 
Maria kloster i Ystad (omkring 1400), S:t Olofs kyrka på Österlen 
(före ca 1450), S:ta Maria i Helsingborg (1449–52), Västra Hoby, 
Okänd kyrka (ca 1450), domkyrkan i Lund (ca 1480 och 1483), 
Bosjökloster, Norra Strö, Smedstorp, Södra Sandby, Trolle-Ljungby, 
Okänd kyrka (1400-talets slut), Björka, Elleköpinge, Falsterbo, Rav-
lunda, Torekov, Vitaby (1450–1500), Hörröd, Farstorp, Risekatslösa, 
Tolånga, Okänd kyrka (ca 1500), Arrie, Håstad, Häglinge, Höör 
(1510–30), Falsterbo, Ignaberga (1500-talets början), Västra Ingelstad 
(1520-talet), Brösarp, Everöd, Gualöv, Hallaröd, Kiaby, Kågeröd, 
Onslunda, Oppmanna, Osby, Saxtorp, S:t Nicolai i Trelleborg, 
Valleberga, Östra Tommarp (1500–1550), Djurröd (senmedeltid) 
(Liepe 1995, bd 1 s. 122ff, 152ff; bd 2, s. IVf ). Halland: Hasslöv?, 
Kvibille (ca 1500), Hanhals (början av 1500-talet), Skummeslöv (ca 
1500 eller början av 1500-talet), Nösslinge (1400-talets senare del 
eller omkring 1500), Tönnersjö (1500–1550) (Liepe 1995; Lindén 
Nilsson 2007). Blekinge: Edestad (ca 1500), Gammalstorp, Hjorts-
berga, Sturkö, Torhamn, Tving (SvK vol. 22, 36, 51, 85; Anderson 
1922, Tuulse 1968; Liepe 1995). Bornholm: Gudhjem (1475–1500), 
Hasle (1510–20), Rønne 1(sengotisk), Rønne 2 (sengotisk), Ibs kirke 
(DK, VII, s. 501; Plathe & Bruun 2010, I, s. 294f, 337f, II, s. 828f ).
1020. Jesus Kristus återfinns i corpus mitt i följande altarskåp och 
kyrkor: Bosjökloster, Edestad, Everöd, Hasle, S:t Olof i Lunkende, 
Västra Hoby, Västra Ingelstad (lidandeshistorien och korsfästelsen). 
Därtill i kyrkorna: S:ta Maria i Helsingborg (Jesu barndom), Gualöv 
och Tving (nådastolen). Jungfru Maria såsom huvudtema i altarskåp 
återfinns i kyrkorna i: Brösarp, Hanhals, Torhamn (Marie kröning), 
Elleköpinge (de tre mariorna, nu i S:ta Maria kyrka i Åhus), Håstad, 
Höör, Kiaby, S:ta Gertrud i Falsterbo, Nösslinge, Oppmanna, Saxtorp, 
Smedstorp?, Tolånga (den apokalyptiska madonnan), Gudhjem (Marie 
dödsbädd), Onslunda (tronande madonna) och Kågeröd. Kristus och 
Maria avbildas med samma proportioner i några altarskåp i kyrkorna: 
Hallaröd, Lunds domkyrka (1398), S:ta Maria och S:t Petri i Ystad, 
Risekatslösa och S:t Gertrud (tillsammans med S:t Laurentius). En 
pietà från Arrie kyrka kan ha suttit i ett förlorat altarskåps corpus.

1021. Altarskåp med ett eller flera helgon centralt i corpus: Hasle (S:t 
Olof), Kvibille, Skummeslöv (Gregorii mässa) och Valleberga (Petrus 
& Paulus). En relief med S:t Göran (ca 1480) har förmodligen varit en 
mycket framträdande i bild i ett tidigare altarskåp i Lunds domkyrka.
1022. Angående sigillen hänvisas till författarens kommande studie 
om ”Kyrkosigill från Lunds stift – en orientering och katalog”. En 
stor del av de kända sigillen är kända genom att de använts på hyll-
ningsbrev till Christian IV utfärdade 1584 (Kongehusets og Rigets 
akter, B2, Hyldinger, DRA). Några av dem kan endast läsas och 
tolkas med stor osäkerhet eller inte alls. En stor del av de bevarade 
sigillstamparna har publicerats av Hanell 1935 och af Ugglas 1936.

som huvudmotiv.1021 De altarskåp som i sammanhanget 
är intressantast är de som i framträdande positioner i 
corpus även har eller har haft representationer av hel-
gon som kan ha haft betydelse för kyrkan.

I hela stiftet finns det omkring 120 bevarade eller 
kända medeltida helgonskåp och ”fristående” skulp-
turer som förmodligen i de allra flesta fall har stått 
på sidoaltaren (figur 39). De kvinnliga helgonen är 
nästan dubbelt så vanliga som manliga helgon, vilket 
i huvudsak beror på att framställningar av Maria är så 
vanliga. Enbart en jämförelse mellan antalet Maria-
bilder och manliga bilder skulle således stödja den 
etablerade bilden att det norra sidoaltaret i kyrkorna 
normalt sett har haft en representation av jungfru 
Maria och det södra av ett manligt helgon. 

Kyrkornas altarbilder kan jämföras med de titlar och 
dedikationer som nämns i brev eller andra dokument 
och i kyrko- eller sockensigill. Därtill ska läggas namn-
skicket, som på Bornholm innebar att kyrkornas titlar 
blev egennamn (figur 37). Sigillen utgör ett rikhaltigare 
material än texterna men de potentiella tolkningsproble-
men är också fler. De centrala fälten i sigillen består ofta 
av en bild eller ibland en akronym, vanligen referenser 
till ett helgon eller mysterium i den kristna kyrkan. I 
sigillens omskrift anges kyrkans eller socknens namn, 
med eller utan tillägg av någon speciell kyrklig titel. 
Titlarna bör, rimligtvis, uppfattas som de namn kyr-
korna vid tiden för sigillens tillkomst var kända under. 
De religiösa motiv eller symboler som ofta förekommer 
i sigillens centrala bildfält överensstämmer alltid med 
omskrifterna, vilket innebär att i de fall då titel saknas 
i omskriften kan bilden vara en god utgångspunkt för 
att komma fram till en kyrkotitel, men givetvis kan 
det finnas svårigheter att identifiera och tolka sigillens 
motiv. I efterreformatoriska sockensigill har kopplingen 
till medeltida kult och tradition med tiden ofta försvun-
nit, men fram till omkring 1600 förefaller kyrkotitlarna 
från katolsk tid ha varit levande.1022

empiriskt stöd för en koppling mellan altarbilder och 
kyrkors och altares dedikationer eller titlar. 

Altarskåpen, varav de äldsta i Lunds stift är från 
omkring 1400, var i de flesta fall placerade på högal-
taren. I Skåne är sexton hela altarskåp bevarade och 
minst tre reliefer och tjugo grupper som förmodligen 
var placerade i altarskåp; i Blekinge tre altarskåp och 
en relief och fem grupper från altarskåp; i Halland 
tre altarskåp och två–tre grupper från altarskåp och 
på Bornholm tre altarskåp.1019 I de flesta altarskåp 
utgörs motiven i corpus av Kristus, Gud fader och/
eller jungfru Maria.1020 Ett mindre antal har helgon 
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1023. DD 4:3 nr 226; Liepe 1995, 2, s. 298.
1024. Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne s. 31; Dufberg 
1994 s. 13f.
1025. DK, VII, s. 442ff, Plathe & Bruun 2010 s. 294f.
1026. Liepe 1995, 2, s. 274f. 

1027. SvK, vol. 22, s. 89–102; Tuulse 1968 s. 41f.
1028. I Tolånga kyrka finns ett altarskåp med Maria i corpus mitt 
omgiven i de fyra hörnen av två biskopshelgon, ett diakonhelgon 
och Johannes döparen (Liepe 1995, 2, s. 350). Möjligen har de fyra 
gestalterna eller någon av dem haft en speciell betydelse för kyrkan. 
Johannes döparen, som återges frontalt och på Marias högra sida, 
återfinns i kyrkans sigill från 1500-talet.
1029. PR 1667 s. 114.
1030. Liepe 1995, 2, s. 294f. Jfr Johannes 3:14: ”Liksom Mose 
hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas 
för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv”. Om orm-
symboliken, se Edsman 1989. 
1031. Coll. Rönb. XIII:2, f. 365v, 366r, LUB; Bringéus 1998 s. 
19–28.

och ett riddarhelgon till vänster (söder). Även i detta 
fall kan det finnas en förbindelse med kyrkans namn. 
I kyrkans sigill från omkring 1600 finns en avbild-
ning av riddarhelgonet S:t Magnus av Orkney.1027 På 
samma sätt kan en bild av Johannes döparen i corpus 
i altarskåpet i Tolånga kyrka förbindas med bilden i 
kyrkans sigill från slutet av 1500-talet (figur 38).1028 I 
enstaka fall finns det någorlunda detaljerade uppgif-
ter om försvunna altarskåp. En beskrivning från 1667 
av Reslövs kyrka nämner ett altarskåp från 1518 med 
två fack; i det övre fanns en sittande krönt Kristus 
med utsträckta händer (kanske nådastolen?), och i det 
undre påven med en ”trefalt” krona och flankerad av 
”kardinaler”. Med viss sannolikhet var påven S:t Peter. 
I kyrkans sigill från 1500-talet fanns hans attribut, en 
nyckel, avbildat (figur 38).1029 

I altarskåpen från Gualöv, Gudhjem, Kågeröd, Res-
löv, Tolånga och Torhamn var det framträdande figu-
rer strax vid sidan om huvudmotivet i corpus som 
förmodligen – i varje fall under senmedeltiden – och 
1500-talet uppfattades som kyrkans titelhelgon. Men 
även själva huvudmotiven i corpus kan förbindas 
med kyrkotitlar. I Kiaby kyrka finns ett altarskåp från 
1500-talets första hälft med en nådastol. I corpus finns 
Gud Fader som håller ett taukors med Kristus, och 
bredvid står jungfru Maria till höger (norr) och S:t 
Mikael som själavägare till vänster (söder). Det efter-
reformatoriska sigillet, använt 1584, visar ett taukors 
med en omslingrad orm, vilket kan tolkas som en bild 
av korsfästelsen (figur 38).1030 En uppgift från 1729 gör 
gällande att kyrkan kallades Trinitatis. Möjligen kan 
denna uppgift också förenas med bilden av nådastolen 
eftersom motivet kan tolkas som en bild av Treenig-
heten.1031 Duvan som symboliserar den helige Ande 

Det kanske bästa exemplet från Lunds stift på en 
förbindelse mellan bilderna i ett altarskåp och en 
skriftlig källa finns i Kågeröds kyrka, som 1385 omta-
lades såsom ecclesia s. Johannis in Kaagryth. I kyrkan 
finns tre träskulpturer föreställande jungfru Maria, 
S:t Johannes döparen och S:t Johannes evangelisten. 
Johannesskulpturerna är lika höga som Maria, och bör 
ha stått bredvid henne i corpus. Det delvis bevarade 
altarskåpet dateras till 1500-talets första hälft, vil-
ket betyder att uppgiften om kyrkans titel 1385 inte 
har påverkats av det.1023 Ett annat uppenbart exem-
pel på överensstämmelse mellan altarbild och titel är 
från S:t Olofs kyrka i Skanör. Kyrkans titel nämndes 
redan 1404. På en målad triptyk från ca 1525 eller 
1500-talets andra fjärdedel avbildas S:t Olof i corpus. 
Triptyken är så stor att den får förmodas ha stått på 
högaltaret.1024 I Gudhjems kyrka på Bornholm finns 
det ett altarskåp som tidsmässigt ligger nära en uppgift 
om presumptiv kyrkotitel. Det är från ca 1475–1500 
och avbildar i corpus Marias dödsläger. På var sida 
finns två fack för placering av sammanlagt fyra figu-
rer. Facket längst upp till höger (i norr), vilket väl får 
betraktas som den förnämsta positionen, föreställer 
Anna-själv-tredje. En senmedeltida kalk från kyrkan 
bär en inskrift som upplyser om att den är skänkt till 
S:ta Annas ära.1025 Sammantaget kan det peka på att 
S:ta Anna betraktades som kyrkans titelhelgon. 

För många andra kyrkor är sigill från 1500- och början 
av 1600-talet de enda källorna till uppgifter om deras 
titlar. Eftersom uppgifterna är relativt sena går det inte 
med säkerhet att hävda att de representerar en obru-
ten namntradition eller att sigillens motiv bestämdes 
oberoende av bilder i kyrkorna. I Gualövs kyrka visar 
altarskåpet från 1500-talets första hälft en nådafader i 
corpus mitt, S:t Mikael till höger (norr) och S:t Nik-
olaus till vänster (söder).1026 Sankt Nikolaus betraktades 
som kyrkans patrocinium, åtminstone enligt ett sigill 
använt 1584, vari kan läsas ”G. SANTUS NICOLAVS” 
(figur 38). I ett altarskåp daterat till 1400-talets slut 
från Torhamns kyrka avbildas centralt i corpus Marie 
kröning, flankerad av S:t Laurentius till höger (norr) 
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1032. Liepe 1995, 2, s. 320. Sigillavtryck i Kongehusets og Rigets 
akter, B2, Hyldinger, DRA.
1033. DK, VII, s. 34, 51f; LÄU, IV, nr 153.
1034. Liepe 1995, 2, s. 357f.

1035. Intressant i sammanhanget kan vara resterna av det till stora 
delar bevarade romanska korskranket av sten (finns i klocktornet). 
Mot söder avbildas en stående figur med en bok i handen (Paulus?).

inte fanns ett altare i kyrkans rundhus har det endast 
varit högaltaret som kunde hysa ett altarskåp av den 
dimensionen. Möjligen hade kyrkan en speciell kopp-
ling till någon av apostlarna eller båda.1035

När det gäller altarskåp som var eller troligen 
var placerade på högaltarna fanns det i flera fall en 
överensstämmelse mellan kyrkornas titelnamn, såsom 
de är kända från andra källor, och någon av de mer 
framträdande figurerna i corpus, antingen något av 
de centrala motiven, såsom Maria eller Treenighe-
ten, eller något av de närmast flankerande helgonen. 
Samtidigt förefaller det i de flesta fall vara mycket 
svårt att dra några säkrare slutsatser om kyrkornas 
titlar enbart utifrån bilderna. Ofta finns ju två eller 
fler framträdande helgon i altarskåpet, men i regel 
är endast ett av dem känt, genom andra källor, som 
titelhelgon på kyrkan. En annan viktig aspekt är att 
långtifrån alla altarskåp var uppbyggda på ett sätt 
som visuellt, genom storlek och placering, lyfte fram 
vissa helgon framför andra. Det är troligt att den 

saknas dock. Altarskåpet i Oppmanna kyrka, också 
det från 1500-talets första hälft, har centralt i corpus 
en bild av den apokalyptiska madonnan flankerad av 
Johannes döparen till höger (norr) och ett oidentifie-
rat kungahelgon till vänster (söder). I ett sockensigill 
från slutet av 1500-talet finns ett motiv som troligen 
föreställer Maria.1032 

I viss utsträckning har även andra huvudmotiv än 
Kristus och Maria förekommit i corpus i altarskåp på 
högaltaren. På 1700-talet fanns det i Rønne kyrka ett 
rikt utsmyckat, nu förkommet, altarskåp som i corpus 
hade bilden av S:t Nikolaus. Helgonet nämndes redan 
1433–1434 som kyrkans titelhelgon.1033 Det är dock 
oklart vilken placering altarskåpet hade i den medel-
tida kyrkan. Ett altarskåp i Valleberga kyrka avbildar 
Petrus och Paulus i stort format. Corpus är delvis 
rekonstruerat, men så vitt bekant finns inga uppgifter 
om att det har hyst ytterligare figurer.1034 Såvida det 

Figur 38. Kung Christian IV 1584 mottog hyllningsbrev från en rad olika socknar i Skåne. Här exempel på sigillav-
tryck i brev från socknarna: Gualöv, Kiaby, Norra Skrävlinge (överst), Reslöv, Saxtorp, Sireköpinge (mitten), Tolånga, 
Trolle Ljungby och Östra Karlaby (nederst). Original i Kongehusets og Rigets akter, B2, Hyldinger, DRA. I vissa fall, 
såsom Tolånga socken, är den i brevet använda sigillstampen bevarad (af Ugglas 1936 s. 84). 
Figur xxx. Kung Christian IV 1584 mottog hyllningsbrev från en rad olika socknar i Skåne. 
Här exempel på sigillavtryck i brev från socknarna: Gualöv, Kiaby, Norra Skrävlinge (överst), 
Reslöv, Saxtorp, Sireköpinge (mitten), Tolånga, Trolle Ljungby och Östra Karlaby (nederst). 
Original i Kongehusets og Rigets akter, B2, Hyldinger, DRA. I vissa fall, såsom Tolånga socken, 
är den i brevet använda sigillstampen bevarad (af Ugglas 1936 s. 84). 
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1036. Cinthio 1956 s. 54; Lindgren 1991b s. 233. 

Mariabild, eller det södra som ofta kan ha haft en 
bild av ett manligt helgon.1036 Det är svårt att pröva 
dessa eventuella samband, på grund av att uppgifterna 
kring kyrkornas titlar och dedikationer är så osäkra, 
men också på grund av osäkerhet om placeringen av 
träskulpturerna i kyrkorna. 

I det följande ska de eventuella sambanden mellan 

som utformade altarskåpet i första hand valde helgon 
som var av betydelse för kyrkan eller beställaren, och  
att titelhelgon många gånger fick en framträdande 
plats. 

Förhållanden mellan sidoaltaren, bilder och kyr-
kornas dedikationer och titlar är ett dåligt undersökt 
område, men en ofta uttryckt uppfattning är att det 
finns ett sådant samband. En kyrkas titel eller dedi-
kation skulle därmed kunna förbindas med antingen 
det norra sidoaltaret, som ofta eller alltid haft en 

Motiv Skåne Halland Blekinge Bornholm Antal

Madonna, tronande Bjällerup, Brågarp, Brösarp, Båstad, 
Eljaröd (2), Falsterbo, Farstorp, Fjelie, 
Gylle, Ignaberga, Ilstorp, Kiaby, Lund, 
Munkarp, Norra Nöbbelöv, Perstorp, 
Raus, Ravlunda, Räng, S:t Olof, Silvåkra, 
Simlinge, Stenestad, Svalöv, Törringe, 
Östra Tommarp, Östra Vram, Okänd 
kyrka 

Fagered, Gällared, 
Kinnared, 
Skummeslöv 
Stråvalla, Svartrå, 
Sällstorp, 

Edestad (2), 
Gammalstorp

38

Madonna, stående Brunnby, Djurröd, Trolle-Ljungby, 
Valleberga, Visseltofta, Vånga 

Edestad Ibs kirke 8

Madonna, 
apokalyptisk

Brösarp, Fågeltofta, Hallaröd, Hörby, 
Norra Strö, Vittskövle

6

Pietà Arrie, Ask, Bromma. Fjärestad, Gärds 
Köpinge, Nymö, Lilla Beddinge, Okänd 
kyrka

Steninge Hjortsberga 10

Anna-själv-tredje Djurröd, Räng, S:t Olof, Tryde, Vittskövle, 
Östra Nöbbelöv, Östraby 

Hjortsberga 8

Helgon, kvinnligt Falsterbo, Osby, Torekov, (2), Ravlunda 5

S:t Dionysius Djurröd (?), 1

S:t Göran Falsterbo?, Trolle-Ljungby, Lund 3

Johannes döparen Björka, Fränninge, Norra Skrävlinge, †Å kirke 4

S:t Knut konung †Knuds kirke 1

S:t Kristoffer Falsterbo, Lund, Ravlunda 3

S:t Martin Silvåkra Edestad, Lösen 3

S:t Olof Dalby, Norra Strö, S:t Olof, Visseltofta, 
Östra Vram, Okänd kyrka 

Gällared, 
Stråvalla, 
Sällstorp, Okänd 
kyrka (?)

Hasle 11

S:t Paulus Pouls kirke 1

S:t Petrus Färlöv 1

S:t Sebastian Dalby 1

Helgon, manligt Blentarp (med bok), Bromma (med bok?), 
Ignaberga (med bok)

Svartrå 4

Helgon, biskop Bromma, Brösarp (2), Djurröd, Eljaröd, 
Ignaberga 

Edestad, 
Hjortsberga

8

Diakonhelgon Simlinge 1

Riddarhelgon Bjäresjö 1

Nådastolen Bolshög, S:t Olof 2

Kristi anlete Dalby

S:a 120

Figur 39. Sammanställning av motiv och helgon i helgonskåp och i ”fristående skulptur” i Lunds stift. † = ej bevarat. Efter 
DK; SvK; Anderson 1922; Liepe 1995; Lindén Nilsson 2007; Plathe & Bruun 2010. 



altarna i  lunds stifts sockenkyrkor och kapell:  rummen och handlingarna  |  263

1037. Fritzell 1974.
1038. Jørgensen 1909 s. 32, 35, 103f, 137, 140f.

1039. CWP, bd III, s. 66f.
1040. Jfr liknande tankegång i Liepe 1995, bd 2, s. XVII.

S:t Göran (3), S:t Paulus? (1), S:t Knut konung (1), 
S:t Petrus (1), S:t Dionysius (1?), S:t Martin (1), S:t 
Sebastian (1) och ett anonymt diakonhelgon (1). Slå-
ende är att en tredjedel av skulpturerna inte går att 
närmare identifiera på grund av att attributen gått för-
lorade. Bland de anonyma biskoparna kan exempelvis 
S:t Nikolaus, S:t Martin eller S:t Clemens dölja sig. 
Diakonhelgonen är förmodligen något eller några av 
dem vars kult är känd i stiftet, alltså S:t Laurentius, 
S:t Stefanus eller S:t Vincentius. 

Antalet och spridningen av de manliga helgon-
skulpturerna kan jämföras med kända kyrkotitlar för 
sockenkyrkor på landsbygden före omkring 1600. 
De vanligaste är: S:t Petrus (17), S:t Olof (15), S:t 
Andreas (13), S:t Laurentius (10), S:t Nikolaus (10), 
S:t Johannes döparen (9), S:t Johannes döparen eller 
evangelisten (4) och S:t Johannes evangelisten (2). 
Helgonen är överlag apostlar eller martyrer som fick 
en tidig och vid spridning i västerlandet. Ärkeängeln 
Mikael är endast säkert belagd som titelhelgon på 
fyra sockenkyrkor. Några titelhelgon är dock ovanliga 
eller förknippas oftast med hög- eller senmedeltida 
kult. Saxtorps kyrka använde i slutet av 1500-talet 
ett sigill med S:t Kristoffer i omskrift och i bild (figur 
38). En stor kalkmålning av helgonet från andra hälf-
ten av 1300-talet fanns i kyrkan på norra långhusets 
vägg.1039 Relativt många kyrkor med S:t Andreas som 
titelhelgon kan noteras i västra Skåne och speciellt i 
Harjagers härad.

Att en stor andel av skulpturer föreställer S:t Olof 
motsvaras av att han också var vanlig som titelhel-
gon. Men de vanligaste titelhelgonen i de skriftliga 
källorna – S:t Petrus, S:t Andreas med flera – förefal-
ler inte vara representerade i skulpturmaterialet i den 
utsträckning som vore att förvänta med tanke på deras 
andel av kyrkotitlarna. En förklaring till snedfördel-
ningen kan vara att en kvarlevande kult av S:t Olof 
under efterreformatorisk tid skyddade skulpturer av 
honom undan förstörelse.1040

Av de 33 bevarade manliga helgonskulpturer, som 
antas ha varit placerade på sidoaltaren i sockenkyrkor 
på landsbygden kan endast 4 jämföras med manliga 
helgontitlar på kyrkor som är kända från tiden före 
omkring 1600: i Bjäresjö, Norra Skrävlinge, Pouls kirke 

kyrktitlar och helgon i helgonskåp och i ”fristående 
skulpturer” undersökas rent numerärt, det vill säga 
utan att beläggen nödvändigtvis avser samma kyrka. 
En numerär jämförelse kan ge en viss uppfattning om 
huruvida de olika källkategorierna i stora drag pekar 
i samma riktning. Sedan ska prövas i vilken grad det 
är möjligt att för enskilda kyrkor sammanföra bild 
och titel. En sådan jämförelse är framförallt intres-
sant ifråga om de manliga helgonen, eftersom man 
kan förvänta sig att varje Mariatitel på något sätt kan 
förbindas med en framträdande Mariabild.

Den vanligaste Mariabilden är den tronande madon-
nan (38 ex.). Därutöver finns 11 stående eller apoka-
lyptiska madonnor. Det kan inte uteslutas att en del 
av dem har ingått i altarskåp. Förutom Maria är endast 
sex andra fristående kvinnliga helgon bevarade som 
var eller kan ha varit i corpus i helgonskåp. Därtill 
finns sju skulpturer föreställande Anna-själv-tredje 
och sex pietàbilder. 

Den betydande andel av träfigurerna på sidoaltaren 
som föreställer jungfru Maria kan ställas i relation 
till att hon också förekommer i minst 28 titlar på 
sockenkyrkor på landsbygden (före omkring 1600). 
Andra kvinnliga helgon förekommer endast i undan-
tagsfall, exempelvis har kyrkan i Torekov lokalhelgonet 
S:ta Thora som titelhelgon (hon återfinns i kyrkans 
sigill år 1524).1037 Det kan noteras att andra kvinn-
liga helgon nästan inte alls förekom i sockenkyrko-
titlar, inte ens S:ta Anna trots att hon var så popu-
lär under senmedeltiden. Sankta Anna förekommer 
dock som titel på kapellet i Gudhjem på Bornholm, 
tidigast från omkring 1300, och på kapellet i Vitt-
skövle kyrka, från början av 1400-talet, som av allt 
att döma har hyst den Anna-själv-tredje i naturlig 
storlek som idag finns i kyrkan. En förklaring till 
frånvaron av kvinnliga helgon i kyrkotitlar kan vara 
att landsbygdens sockenkyrkor i hög utsträckning var 
tidig- eller högmedeltida och att titlarna varit ganska 
stabila. Kvinnliga helgon, såsom Anna och Gertrud, 
var vanligare som kyrkotitlar på stadskyrkor uppförda 
efter omkring 1200.1038

Det finns 33 skulpturer av manliga helgon: S:t Olof 
(6), anonymt manligt helgon (4), anonymt biskops-
helgon (5), Johannes döparen (3), S:t Kristoffer (3), 
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1041. Några av kyrkorna (Björka, Frenninge, Ravlunda) med manliga 
helgonfigurer är kända med titel efter jungfru Maria. I de fallen 
är jämförelsen mindre intressant. Kyrkor med bevarade manliga 
skulpturer som kan ha stått på sidoaltaren i Lunds stift och Skåne: 
Bjäresjö, Björka med Maria i sigill från 1500-talet, Blentarp, Bromma, 
Brösarp, Djurröd, Eljaröd, Fränninge (skulptur i helgonskåp?) med 
Maria i sigill från 1500-talet, Färlöv, Ignaberga (eller skulptur till-
hörande altarskåp?), Norra Skrävlinge, Norra Strö, Trolle-Ljungby 
och Ravlunda med Maria som åkallas i kalkmålad ”invigningstext” 
från 1259 (CWP, bd III, s. 34ff), Silvåkra, Simlinge, Visseltofta och 
Östra Vram; i Blekinge: Hjortsberga och Lösen; och i Halland: 
Gällared, Stråvalla, Svartrå, Sällstorp och Hasslöv.
1042. Ej att förväxla med den stenskulptur i korbågen från kyr-
kans byggnadstid som, enligt runinskrift, föreställer Paulus (DK, 
VII, s. 540f ).
1043. Sireköpinge kyrka omtalas såsom tillägnad Johannes 1476 
(LÄU, bd IV, 278). Sigillet från Trolle-Ljungby kyrka kallas S:t Tri-
nitatis i omskriften men fältet i mitten kan tolkas som en rationale 
eller mitra, vilket går att förena med inskriptionerna på den med-
eltida klockan där S:t Trinitatis åkallas tillsammans med biskops-
helgonet S:t Willibald (Uldall 1909 s. 174). I kyrkan finns inga 
kända bilder av S:t Willibald, däremot en av S:t Jörgen, förutom en 
stående madonna och en grupp från ett altarskåp (Liepe 1995, 2, 
s. 301ff). Bjäresjö kyrka kallas S:t Laurentius år 1510 (LÄU, bd 6, 
nr 364, 367). Ifrån kyrkan är, förutom ett krucifix, endast bevarat 
rester av ett riddarhelgon. 

1044. DK, VII, s. 132, 192.
1045. Förmodligen redogör prästen i Äspö för en etablerad 
uppfattning om de båda altarnas dedikation eller fanns inskriptioner 
som gjorde det tydligt. Han omtalar inga skulpturer i förbindelse 
med dem (PR 1624 s. 117).
1046. PR 1667 s. 124.

träskulpturer och kyrkotitlar om man även inkluderar 
förkomna helgonbilder. På Bornholm fanns det trä-
figurer av Knut konung i Knuds kirke och Johannes 
döparen i Å kirke. Den senare kyrkan hade i slutet av 
1500-talet ett sigill med bild av Johannes döparen.1044 
Kyrkan i Äspö har idag endast ett bevarat krucifix men 
en prästrelation från 1624 uppger att två sidoaltaren 
var tillägnade Maria och Nikolaus. Av kyrkans sigill 
från 1500-talet framgick att kyrkans titelhelgon var S:t 
Nikolaus.1045 Uppgifter finns även från Östra Karaby 
kyrka, men de är mer osäkra: 1667 berättade prästen 
att det fanns två beläten i kyrkan, ett av Maria och ett 
annat av antingen Olof, Mikael eller Jörgen. Det som 
skulle kunna tala för Olof är att hans attribut, en yxa, 
återges i kyrkans sigill från 1500-talet (figur 38).1046

Det finns således i många fall förbindelser mellan 
kyrkotitlar och altarskåp, helgonskåp och fristående 
skulptur. Men det är högst oklart om man av dessa 
enstaka empiriska iakttagelser kan sluta sig till mer 
generella samband. Till grund för jämförelserna ligger 
till stor del informationen i sigill från 1500-talet. Ett 
antagande har gjorts om att deras motiv och text inte 
endast upplyser om kyrkornas titlar utan också repre-
senterar en tradering av kyrkotitlar som är obruten från 
medeltiden. Det antas också att sigillens innehåll inte 
har påverkats av kyrkornas bilder. Om det har det är 
jämförelserna mellan källkategorierna endast cirkel-
resonemang. Att titlarna i sigillen nästan uteslutande 
uppvisar ”äldre” helgon, såsom S:t Nikolaus, S:t Olof 
och S:t Petrus, talar för att de återger äldre historiska 
förhållanden. Helgon som var populära under senare 
delen av medeltiden, såsom S:ta Anna, S:ta Gertrud 
eller S:t Jörgen, lyser med sin frånvaro.

När det gäller altarskåp som har stått på högaltaren 
finns en ganska stor variation i hur teman och heliga 
personer är representerade, med avseende på storlek 
och placering i förhållande till corpus. I vissa av altar-
skåpen är vissa helgon helt klart mer visuellt framträ-
dande än andra, en fingervisning om att de var särskilt 
viktiga för den aktuella kyrkan. Men utan uppgifter 

och Trolle-Ljungby.1041 För två av de fyra kyrkorna finns 
högst sannolikt en överensstämmelse mellan skulptur 
och titelhelgon. I Norra Skrävlinge kyrka finns en 
träskulptur föreställande Johannes döparen som kan 
förmodas ha stått på ett sidoaltare i söder. På ett avtryck 
av kyrkans sigill på en handling från 1584 framträder 
otydligt en bild av ett skäggprytt ansikte sett framifrån 
(figur 38). På sigillet finns inga andra tecken som ger 
någon ledtråd till vem bilden föreställer. Tack vare att 
sigillet för den närbelägna kyrkan i Sireköpinge (figur 
38) innehåller ett liknande ansikte, kan man dock 
vara nästan helt säker på att även Norra Skrävlinge 
kyrkas sigill föreställde Johannes döparens avhuggna 
huvud. Från Pouls kirke finns en bild bevarad av ett 
manligt helgon med skägg och en bok som med viss 
sannolikhet kan tolkas som Paulus.1042 Däremot kan 
en bevarad skulptur från Bjäresjö kyrka föreställande 
ett manligt riddarhelgon inte förbindas med S:t Lau-
rentius som omtalas som kyrkans titel i slutet av med-
eltiden. Även från Trolle-Ljungby finns en stridande 
figur bevarad i form av S:t Göran, men uppgifter som 
finns om kyrkans titel pekar på S:t Trinitatis och/eller 
biskopshelgonet Willibald (figur 38).1043 

Man kan hitta fler exempel på samband mellan 
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1047. Lindblom 1908 s. 195. Att döma av sammanhanget avser 
Lindblom närmast Jacob Kornerup och Julius Bentley Løffler.
1048. Flera synpunkter i forskningshistoriken ligger nära dem som 
presenterats av Wienberg 2012, särskilt s. 32f.
1049. Den mest utförliga forskningshistoriken och kritiken av 
västverksforskningen har publicerats av Dagmar von Schönfeld 
de Reyes, Westwerkprobleme – Zur Bedeutung der Westwerke in der 
kunsthistorischen Forschung (1999). Viktiga forskningshistoriska 
bidrag med kritisk skärpa är Beat Brenks artikel, ”Wer sitzt auf der 
Empore?” (2002) och Heiko Seidels avhandling Untersuchung zur 
Entwicklungsgeschichte sakraler Westbaulösungen des kernsächsischen 
Siedlungsraumes in romanischer Zeit dargestellt vornemlich an den 
Beispielen der Klosterkirche Marienmünster und der Pfarrkirche St. 
Kilian zu Höxter (2004).

från Östergötland” (1908) för en ”kultisk” funktion, 
samtidigt som han reflekterar över att danska forskare 
”sedan gammalt velat betrakta emporerna i Fjenneslev-
lille och Tveje Merløse såsom loger för förnäma kyr-
kobesökare”.1047 Lindblom och senare William Ander-
son, i exempelvis Skånes romanska landskyrkor med breda 
västtorn (1926), var kanske de nordiska forskare som 
tidigast och mest konsekvent lanserade en liturgisk 
tolkning av tornen. Den tolkning som fick bredast 
genomslag, och nog fortfarande kan sägas vara den 
dominerande, är att tornen ska kopplas till den världs-
liga maktens funktioner och symbolbehov. Inom denna 
tolkningsram är emporerna först och främst ”herrskaps-
läktare”. Kritik eller tvivel har riktats mot tolkningen i 
artiklar av Ebbe Nyborg (1985) och Håkon Andersen 
(1988), men det har knappast fått större genomslag. 
Det är kanske betecknande för tolkningens starka ställ-
ning, att den senaste stora undersökningen om tornen, 
Henrik Jacobsen avhandling Romanske vesttårne, deres 
indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i det middel-
alderlige Danmark øst for Storebælt (1993), inte i någon 
egentlig mening diskuterade altarna i tornen trots att 
författaren kände väl till flera av dem.1048

Forskningshistoriskt har tolkningen av de romanska 
västtornen i Norden – i synnerhet tanken på dem som 
herrskapssäten – hämtat väsentligt idégods från forsk-
ningen om de så kallade Westwerke i Mellaneuropa. 
Impulserna från kontinenten, i synnerhet tysk forsk-
ning, framstår emellertid ofta som filtrerade genom 
flera led. I det perspektivet är det för forskning i Nor-
den intressant att det de senaste tio–femton åren har 
publicerats flera utmärkta arbeten som omvärderar 
tidigare ståndpunkter i forskningen om de mellaneu-
ropeiska västverken.1049 Gemensamt för dessa arbe-

från andra källor hade det inte varit möjligt att vara 
mer precis i frågan om kyrkotitel. Figurerna på sido-
altarna var mer entydiga i sin karaktär: det är ofta ett 
helgon eller tema som framträder. I de fall det går att 
sammanföra uppgifter om kyrkotitlar efter manliga 
helgon med träskulpturer efter likaledes manliga hel-
gon förefaller det finnas en ganska hög grad av över-
ensstämmelse. Om man räknar med både bevarade 
och förlorade skulpturer som kan ha stått på antingen 
högaltaren eller sidoaltaren kan manliga helgon i upp 
till tretton fall (Kågeröd, S:t Olof i Skanör, Gualöv, 
Torhamn, Tolånga, Reslöv, Kiaby?, Rönne, Norra 
Skrävlinge, Pouls kirke, Knuds kirke, Å kirke, Äspö) 
av sexton förbindas med kyrkotitlar som är kända 
från sigill från 1500-talet eller från andra äldre källor. 

En stor del av träskulpturerna och deras olika bild-
motiv kan således i en formell mening ha varit avhängiga 
av kyrkornas titlar – förutsatt att de kända kyrkotitlarna 
representerar en medeltida tradition, som i sin tur bör 
härledas till kyrkornas invigningsdedikationer. 

Slutligen ska återknytas till de hypoteser som fram-
ställdes i avsnittets början, rörande sidoaltarnas dedika-
tioner i förhållande till högaltarnas och kyrkornas. Med 
tanke på att sidoaltarna vid triumfmuren, såsom här 
föreslagits, i hög grad överensstämmer med kyrkornas 
titlar kan man i förlängningen av denna slutsats med 
visst fog anta att de fick dessa namn som dedikations-
namn vid sina invigningar. Enligt detta resonemang 
kan sidoaltarnas dedikationer i sockenkyrkor och min-
dre kyrkor, kanske i synnerhet under den romanska 
perioden, återspegla delar av kyrkornas dedikationer. 
Med andra ord återknyter både det norra och det södra 
sidoaltarets dedikationer till namn som förekommer i 
högaltarets och kyrkans dedikationer. Sidoaltarna blir 
i den bemärkelsen ett slags representanter för det mest 
heliga, högaltaret, fast i församlingens del av kyrkan.

 Tornemporer och altaren: 
dedikationer och funktioner

Inledning
De romanska tornens funktion och symbolik har varit 
ett återkommande ämne för forskningen i mer än ett 
sekel. I Norden framträdde tidigt olika huvudlinjer i 
tolkningen. Den svenska konsthistorikern Folke Lind-
blom pläderade i artikeln ”En gammalromansk torntyp 
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1050. I den senaste större studien av västbygget i Cluny och andra 
affilierade kyrkor i slutet av 900-talet och 1000-talet, Die romanischen 
Westbauten in Burgund und Cluny – Untersuchungen zur Funktion 
einer Bauform (2003) av Kristina Krüger, avvisas kort teorin om 
”kejsarkyrkor”, dels för att kyrkorna i Burgund ligger utanför den 
tyske kejsarens rike men också för att det inte heller är bekant att 
den franske kungen uppsökte dessa kyrkor och emporer (ibid. s. 
204f ). Den knappa diskussionen av detta tema kan tolkas som att 
tidigare kritik är fullt tillräcklig och inget väsentligt är att tillägga 
på denna punkt.

1051. Origines Islandicae s. 507–511. Biskop Pól av Skálholts ”sta-
pel” har omtalats tidigare i diskussion om de romanska tornens 
funktion, se Lidén 1981 s. 42; Wienberg 1993b s. 80. 
1052. Seidel 2004 s. 17ff. Begreppet ”Westwerk” kom först efter-
hand att allmänt accepteras i litteraturen (ibid.). 

binerade funktionerna av klockrum, altarrum och 
gravrum. Förmodligen ska dessa funktioner ses i nära 
förbindelse med varandra. Inspirationen till bygget 
kom säkert utifrån, kanske från Danmark och Lund 
där Pól hade biskopsvigts.1051

Eftersom det utomnordiska materialet har haft så 
stor betydelse för mina tolkningar kommer avsnittet 
först att inriktas mot att ge en bild av hur torn och 
tornemporer har tolkats i Mellaneuropa, framförallt 
med exempel från tysk forskning. Forskningen om 
”Westwerk” och kejsarkyrkotolkningen utgör en vik-
tig forskningshistorisk bakgrund. Avstampet kommer 
därför att tas i denna teoribildning.

Anknytningspunkterna mellan nordisk och mel-
laneuropeisk kyrkoarkitetektur och liturgi är förstås 
många. En fördjupande diskussion kommer att ägnas 
två ämnen med bäring på frågan om tornens och tor-
naltarnas funktion, nämligen i vilken utsträckning torn 
i Norden och speciellt i Lunds stift kan ha förärats 
ärkeängeln Mikael och fenomenet med torngravar. 
Båda fenomenen har i mellaneuropeisk forskning 
betraktats som viktiga indikationer på tornens litur-
giska funktion, speciellt i samband med dödsmässor. 

 

Tornen som västverk, 
kejsarkyrka och härskartribun
Begreppet ”västverk” (Westwerk), som spelat en så stor 
roll i tysk forskning, skapades 1899 av Wilhelm Eff-
mann. Med denna arkitektoniska term ville han på 
ett tydligt sätt särskilja ”västkor”, som saknade ingång 
från väster, och västverk, som hade ingång i väster. 
Enligt Effmann var västkor och västverk ”vollständige 
Opposita” eller konkurrerande system, åtminstone 
rent arkitektoniskt. Deras funktioner kunde dock 
vara överlappande.1052 

Redan 1912 diskuterade Effmann de karolingiska 
västverkens funktion med utgångspunkt från en rekon-
struktion av klosterkyrkan Centula (invigd 799) och 
jämförelser med kyrkorna i Corvey och Werden. Enligt 
Effmann var västverkens primära funktion att vara 

ten är att de ställer sig kritiska till eller helt avfärdar 
den sedan mer än ett halvt århundrade förhärskande 
teorin om västverken som ”kejsarkyrkor” eller plats 
för härskartronen eller dylikt. Forskningen har inte 
stannat vid att kritisera äldre ståndpunkter, utan också 
lanserat nya eller bättre underbyggda tolkningar.1050 
För tolkningen av tornen i Norden är givetvis denna 
nya forskning högst relevant. 

I detta avsnitt är fokus i första hand riktad mot 
altarna i tornemporer i Lunds stift och deras funk-
tion. Huvudtesen är att de romanska tornen, särskilt 
de med empor, i Lunds stift och förmodligen i hela 
Norden, ska tolkas mot bakgrund av grav- och döds-
liturgin. Denna undersökning skiljer sig sålunda från 
de föregående som varit av en mer induktiv karaktär. I 
sökandet efter stöd för denna tes går det knappast att 
begränsa sig till ett stift, för det är källmaterialet för 
litet och fragmentariskt. De arkitektoniska och litur-
giska anknytningspunkterna och analogierna måste 
hämtas från en större europeisk kontext. I synnerhet 
bör beaktas kyrkor som tidsmässigt och liturgiskt kan, 
med någorlunda rimlighet, förbindas med förhållanden 
i Norden. Den viktigaste metoden är således jämfö-
relser och analogislutningar. 

Få samtida nordiska källor beskriver de romanska 
kyrktornen och deras byggherrar och funktioner. Men 
det finns en uppgift som kan ses som både ett stöd för 
och en fin illustration av den huvudtes som närmare 
kommer att utvecklas: i den isländska biskopskrönikan 
Páls saga biskups berättas det om Pól Jonsson, biskop 
av Skalholt (1195–1211), som vid sin domkyrka lät 
bygga en ”stœpol”, som försågs med klockor, dvs. en 
klockstapel som snarare bör ha liknat ett torn. Han 
lät nämligen ”gœra kirkjo uppe i stœplenom”, vilket 
kan förstås som att han där uppförde ett altare, och i 
bottenvåningen anlade han en ”crypt” som gravrum 
till sig och de män som stod honom närmast. Biskop 
Póls torn, i vilket hans grav påträffades 1954, kom-
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1053. Schönfeld de Reyes 1999 s. 51f. Skriftliga upplysningar som 
anger placering av dop i förhallar eller torn under tidig medeltid 
verkar vara få och osäkra. Wilhelm Effmanns rekonstruktion av en 
dopfunt placerad i västverket i Centula baserades på: a) byggnads-
delens koppling till påskliturgin (en högtid förbunden med dopet), 
b) omnämnandet år 1481 av ett altare dedicerat S:t Johannes på 
emporen i klosterkyrkan i Corvey (Effmann 1912 s. 164, jfr Schön-
feld de Reyes 1999 s. 51 not 515).
1054. Schönfeld de Reyes 1999 s. 35ff. Om västverket i fullt utveck-
lad form och dess undertyper, se Fuchs 1929 s. 8f, 50–55, jfr Sei-
del 2004 s. 20. Fuchs ansåg att ”Emporen sind charakteristisch für 
Hofkirchen” (Fuchs 1929 s. 42). Om tesen om västverken som 
kejsarkyrkor, se Fuchs 1929, särskilt s. 43.
1055. Schönfeld de Reyes 1999 s. 33 not 300; Seidel 2004 s. 22ff. 

1056. ”Die Westwerken sind Kaiserkirchen, näherhin Pfalzkapellen 
oder Hofkirchen, die von Klöstern und Bischöfen für den Besuch 
des Herrschers bereitgestellt wurden” (Fuchs 1950 s. 237, 253).
1057. Bandmann ansåg om västverkens funktion att: ”Das 
Westwerk bleibt besonderen Akten vorbehalten, die, als mehr 
weltliche oder der Laienwelt gewidmete, zum Teil noch die aktive 
Mitwirkung des Herrschers einschliessen: Taufe, Heirat, Pfarr-
gottesdienst, Osterkommunion und vor allem die Sendgerichte” 
(Bandmann 1951 s. 208). Bandmann ansåg att västverket hade ett 
ursprung i Bysans och Rom, trots att byggnader av det slaget inte 
är kända där. Beat Brenk har följande omdöme om nämnda boks 
diskussion om västverken: ”Bandmanns Kapitel über das Westwerk 
gehört zu den konfusesten Texten der Kunstgeschichtsschreibung 
des 20. Jh” (Brenk 2002 s. 76).
1058. Heitz 1963; Kreusch 1963 s. 60ff; Schönfeld de Reyes 1999 
s. 60, 68.

De västverk som inte kunde betecknas som ”fullväst-
verk” (Vollwestwerk) betecknades nu merendels som 
”reducerade västverk”.1056

Tolkningen av västverken som ”kejsarkyrkor” hade 
närmast en slags hegemonisk ställning i ett halvt sekel 
och omfamnades på ett ganska okritiskt sätt av en ny 
generation forskare verksamma efter andra världs-
kriget. Inte minst viktigt kan det ha varit att Günter 
Bandmann anslöt sig till tolkningen i sin inflytelserika 
bok Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger 
(1951).1057 Andra förslag till tolkningar och kritiska 
synpunkter lades fram men fick inget större genom-
slag. Ernst Gall framförde 1954 kritiska synpunkter 
på tolkningen av att tronstolar placerats i västverkens 
emporer och 1963 kom ytterligare kritik i form av 
Carol Heitz och Felix Kreuschs studier av västverken 
i Centula och Corvey ur ett liturgiskt perspektiv.1058 
Förmodligen ligger teorins styrka och motståndskraft 
delvis i att den erbjuder ett enkelt sätt för de tre med-
eltida stånden laboratores, bellatores och oratores att 
projiceras och representeras i olika delar av kyrkan. 

När Friedrich Möbius skrev sin monografi Westwerk-
studien (1968) fanns det betydande frågetecken kring 
tolkningen av västverken som härskarsäten, ändå kan 
man läsa hans studie som ett sätt att rädda denna tolk-
ning. Ur Möbius perspektiv, som är tydligt färgat av 
marxistisk teori, är arkitekturen en spegling av hela 
det dåtida samhället och därmed bör funktionen ha 
en praktisk betydelse för samhället. Hans anslag var 
mycket brett och samhället runt västverken var en 
betydelsefull del i tolkningen. I huvudsak accepterar 
Möbius den etablerade typologin, i vilken det är under-

församlingskyrkor. Han stödde sig i hög grad på den 
bevarade gudstjänstordningen för klostret i Centula 
som beskrev hur menigheten på julafton och påsk-
söndagen mottog kommunion i västverket. Därtill 
menade han att dopfuntarna i kyrkorna i Centula och 
Corvey hade varit placerade i västverken. Effmanns 
tes om västverken som sockenkyrkor vann stort gen-
svar, trots betydande svagheter i argumentationen.1053 
Han utvecklade sina tankar i den postumt utgivna Die 
Kirche der Abtei Corvey (1929). 

Alois Fuchs, lärjunge till Effmann, utvecklade i sin 
bok Die karolingischen Westwerke und andere Fragen 
der karolingischen Baukunst (1929) definitionen av 
”västverk” och menade sig se en rad olika typer med 
ledning av förekomsten av olika attribut. Västverk i 
”helt utvecklad form” fanns enligt Fuchs bara i Cor-
vey och Centula. De övriga västverken delade han in 
i en rad olika typer eller varianter. 

Variationen i tornens arkitektur var alltså tidigt 
känd i forskningen men ändå fanns en strävan, inte 
bara från Fuchs sida, att betrakta västverken som en 
enhetlig grupp. Förutom att Fuchs uppehåller sig vid 
västverkens typologi och genes vidareutvecklar han 
tolkningen av tornen. Han ansluter sig till Effmann 
vad gäller tanken om västverken som sockenkyrkor, 
men därtill menar han att de övre våningarna, empo-
rerna, användes när kejsaren besökte kyrkan.1054 Under 
1930-talet kom en del av forskningen om västverken 
att fördunklas av tankar om att de representerade en 
specifik tysk nationell byggnadstyp och den kämpande 
tyska kyrkan.1055 I en artikel 1950 tog Alois Fuchs åter 
upp sin gamla tes och utvecklade och preciserade tan-
karna om att västverken var kejsarkyrkor, som biskopar 
och kloster ställde till förfogade inför dennes besök. 



268  |  konstruktionen av det heliga

1059. Jfr Schönfeld de Reyes 1999 s. 68ff. Friedrich Möbius bok 
Westwerkstudien (1968) utkom vid universitet i Jena, i dåvarande 
Östtyskland. Det förefaller inte otroligt att hans tydligt marxistiskt 
färgade tolkning kan förknippas med forskningsmiljön. 
1060. Brenk 2002. Brenk refererar till Alcuin som uppgav att på sola-
rium i kyrkan i Aachen fanns 30 altaren (ibid s. 72). Det är dock för-
modligen katedralen i York som Alcuin beskrev (Wibiral 2007 s. 51). 

1061. En bevarad tronstol av sten från mitten av 1000-talet i St. 
Simon & St. Juda kyrka i Goslar står på södra sidan om Helig-
korsaltaret. I domkyrkan i Monreale, Sicilien, uppförd omkring 
1170, fanns kungatronen omedelbart till vänster om korskranket. 
I Hagia Sophia i Konstantinopel visar det bevarade mosaikgolvet 
kejsarstolens placering söder om och intill presbyteriet, vilket också 
kan utläsas från en ceremonibok från 900-talet. Kejsarinnans plats 
under gudstjänsterna var i kyrkans västra del på den omfångsrika 
emporen (Kreusch 1963 s. 67). Om ytterligare belägg för tronstolars 
placering eller uppehållsplatsen för kungliga följen i anslutning till 
koret, se exempel med referenser i Möbius 1968 s. 128, not 793; 
Krüger 2003 s. 205 not 13.
1062. Fuchs 1950; Kreusch 1963 s. 60ff; Schönfeld de Reyes 1999 
s. 60, 68.
1063. Walter Haas har i artikeln ”Oben und Unten in mittelal-
terlichen Kirchenbau” (1999) kunna fastställa tre funktioner för 
emporer: nunneläktare (ibland med altare), (Mikaels-) kapell och 
som ”Herrschaftsempore”. Med det senare avser Haas i första hand 
läktarfunktionen, men om det funnits ett altare ”verschmelzen die 
Funktionen von Emporenkapelle und Herrschaftsempore” (Haas 
1999 s. 71f ). Det ska noteras att han anför inga exempel på rena 
herrskapsläktare utan altaren. Haas är otydlig på denna punkt, och 
till osäkerheten bidrar att han längre fram konstaterar att emporerna 
i västbyggen och västverk är ”liturgisch selbständige Teilräume der 
grossen Kirchen zu verstehen, aber nicht als Herrschaftsemporen, 
von denen aus man am Gottesdienst im Presbyterium hätte teil-
nehmen können” (Haas 1999 s. 74). Kristina Krüger menar att det 
inte finns några säkra belägg från 1000- och 1100-talet som talar 
för att västbyggenas övervåningar använts som ”Herrenempore” 
(Krüger 2003 s. 205). 

av tronstolar tyder på att de vanligen var placerade i 
koret och i närheten av huvudaltaret.1061 

Med tronstolen i Aachen som förebild försökte Alois 
Fuchs återskapa den rätta platsen för en tronstol i väst-
verket i klosterkyrkan i Corvey. En viktig utgångspunkt 
var siktlinjer, dvs. möjligheten att se vissa altaren i lång-
huset och koret. Ernst Gall reste redan 1954 invänd-
ningar mot Fuchs resonemang och hans rekonstruktion 
av tronen. Han ställde sig bland annat undrande inför 
att kejsaren i sådana fall valt en plats i västverket som 
inte var välvd. Samma negativa resultat framkom när 
Felix Kreusch senare prövade hypotesen.1062

Trots kritiken mot tolkningen av emporerna som 
plats för tronstolar finns det i senare forskning de som 
anser att emporerna ändå i vissa fall kan ha tjänat som 
uppehållsplats för kyrkans patron med följe. Så menar 
Walter Haas att kännetecknande för Herrschaftsemporen 
var en egen ingång till västbyggets andra våning som 
stod i direkt förbindelse med ett palats intill. Samtidigt 
medger han de belägg som finns för att det i vissa fall 
fanns altaren i dessa emporer tyder på att funktionen 
som ren läktare kan ifrågasättas.1063

förstått att vissa västverk, som Centula och Corvey, 
tillhör idealtypen, medan andra är reducerade former. 
Funktionen antas dock ha varit likartad. Det egen-
artade med Möbius tolkning är hans integration av 
eller snarare sammanslagning av flera olika tolkningar 
i en flerfunktionstolkning där västverken samtidigt är 
hov, domstol, värn och kyrka. Alla dessa funktioner 
ser Möbius som direkt förbundna med det förfeodala 
karolingiska statssystemet. Liturgin blir i Möbius värld 
endast ett instrument i feodaliseringsprocessen.1059

Kritiken mot kejsarkyrkohypotesen
Kritik mot tolkningen av västverken som en härskar-
plats har funnits sedan 1950-talet, men på senare år 
har den på olika punkter kunnat skärpas ytterligare. 
Den mest besvärande punkten för tolkningen är att 
det saknas både otvetydiga spår av tronstolar och 
skriftliga belägg för att kejsaren uppehållit sig i väst-
verken. Ett viktigt led i argumenten för kejsarkyrkohy-
potesen hänger på Münsterkyrkan i Aachen, där det 
enda exemplet på en tronstol på emporen i en kyrka 
finns. Kring denna kyrka och tronstol finns emellertid 
en rad frågetecken. För det första är tronstolen inte 
placerad i ett västverk, utan i rotundans övre våning. 
Skildringar av kyrkan från Karl den stores samtid 
omtalar visserligen att den andra våningen, kallad 
solarium, utgjorde en del i kejsarens privatsfär och 
att han därifrån genom ett galler kunde se ned och 
runt om i kyrkan, men saknar uppgifter om att där 
fanns en tron. Dendrokronologiska analyser av vir-
ket i tronen visar att den tidigast kan ha uppförts på 
platsen år 935–936. En tidigare tron kan naturligtvis 
ha stått på platsen, men det verkar mindre sannolikt 
med tanke på att golvet under tronstolen visar tecken 
på slitage. Själva stolen, som består av marmorplattor, 
kan vara från Karl den stores tid, men den kan alltså 
ha varit placerad någon annanstans i kyrkan. 1060 De 
uppgifter som finns från medeltiden om placeringen 
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1064. Schönfeld de Reyes 1999 s. 110–113.
1065. J. B. Løffler skriver om kyrkan i Fjenneslevlille på Själland 
och dess tornempor: ”… der kan vel næppe være Tvivl om, at Jord-
drotten herfra overværede Messen” (1883 s. 230). 

1066. Anderson 1926 s. 75f. För denna hypotes hänvisar Ander-
son enbart till den franske arkitekturhistorikern Viollet-le-Duc; 
troligen avses hans korta tankeutkast att förhallar i kloster kan ha 
utnyttjats i samband med besök av nobla personer eller pilgrimer 
(Viollet-le-Duc 1858 s. 259). 
1067. Thordeman 1924 s. 218f.
1068. Lundberg 1927, särskilt s. 9, 33, 44, 55, 68, 74. Om ”kunga-
logen” i Lunds domkyrka, se not 608, 1072.
1069. Bengt Thordeman recenserar 1928 William Andersons avhand-
ling, Skånes romanska landskyrkor med breda västtorn (1926) och är 
kritisk till bruket av ordet ”västverk” vilket han betraktar som en 
”germanism” (Thordeman 1928 s. 60).

privata karaktär. På 1920-talet behandlade William 
Anderson i flera arbeten de romanska tornen i Dan-
mark och Sverige, mest i avhandlingen Skånes romanska 
landskyrkor med breda västtorn (1926), där han fastslog 
att de ”romanska tornen måste ses ur kultsynpunkt”. 
Återigen föreföll det framförallt vara förekomsten av 
altaren i vissa torn vid sidan om västportaler som låg 
till grund för tolkningen. Anderson berörde ett antal 
andra tolkningar, exempelvis att emporerna hade varit 
platser för ”höga herrskapsföljen”, men fann att ingen 
av dem är tillfredsställande.1066 

Münsterkyrkan i Aachen med sin tronstol fanns på 
svenska forskares näthinna långt innan Alois Fuchs 
1929 publicerade sin tes om västverken som kejsar-
kyrkor. När Bengt Thordeman 1924 i en artikel dis-
kuterade S:t Pers kyrka i Sigtuna valde han att tolka 
emporen som en läktare för kungen med hänvisning 
till palatskapellet i Aachen.1067 Erik Lundberg hänvi-
sade till samma ”urbild” när han diskuterade empo-
ren i Vreta kloster i artikeln Östergötlands romanska 
landskyrkor (1927). Han nämnde även de yngre tyska 
”kejsarkyrkorna”, exemplifierat med domen i Limburg, 
och ”kungalogen” i Lunds domkyrka. Emporerna i 
Östergötland blev alltså i Lundbergs tolkning herr-
skapsläktare för kungar och stormän. Eftersom refe-
renserna är få går det inte att se hur inläst han var på 
den tyska forskningen. Tesen om kejsarkyrkor förefal-
ler ha varit väl förberedd i både Tyskland och Sverige 
före Alois Fuchs publikationer, men det kan noteras 
att Lundberg i sin studie inte använder begreppet 
”västverk”.1068 William Anderson bör också ha varit 
väl bekant med idéströmningarna i tysk forskning, 
ehuru han förhåller sig kritisk till flera tolkningar. I sin 
avhandling lånade han ofta in både tyska och franska 
facktermer, däribland ”västverk”. 1069 

Kritik har även riktats mot själva begreppet ”väst-
verk”, emedan det anses vara nära förbundet med 
en idealmodell om det fullt utvecklade västverket 
(Vollwestwerk), som det finns mycket få av, och där-
under olika reducerade former. Det implicerar att det 
finns en enhetstanke i arkitekturen och därtill en dege-
neration från de ”fullt utvecklade” västverken under 
800-talet till de ”reducerade” under 1000- och 1100-
talen. Dagmar von Schönfeld de Reyes konkluderar i 
sin studie ”Westwerkprobleme” att termen ”västverk” 
är en konsthistorisk konstruktion som knappast är 
användbar som analytiskt begrepp.1064 

I den äldre forskningen finns det således en tendens 
att betrakta de romanska byggnaderna med västbyg-
gen som ett slags bleka och förenklade speglingar av 
en äldre idealmodell – vilket förstås ska ses i relation 
till en föreställning om Karl den stores tid som en 
guldålder. I den aktuella forskningen betraktas den 
arkitektoniska utvecklingen i högre grad mot bakgrund 
av generella förändringar i liturgin och anpassningar 
till specifika behov. För att betona denna nya riktning 
i forskningen används istället för Westwerk det mer 
neutrala Westbau.

Kejsarkyrkohypotesen och dess reception i Norden
Den tidiga kyrkoforskningen i Norden var, i likhet med 
annan forskning från perioden, inriktad mot att beskriva, 
typologisera, datera och diskutera genes och spridnings-
vägar, vilket dock inte hindrar att visst utrymme ägnades 
åt funktionsfrågor. I Danmark ansåg Jacob Kornerup 
och J. B. Løffler på 1870-talet att västtornen vid Tveje 
Merløse och Fjenneslevlille varit herrskapsloger.1065 I 
Sverige utvecklades tolkningarna av de romanska tornen 
fram till 1920-talet i delvis andra riktningar. Konsthis-
torikern Andreas Lindblom skrev, blott nitton år gam-
mal, artikeln ”En gammalromansk torntyp från Öster-
götland” (1908), där han underströk tornens kultiska 
funktion. Avgörande för hans tolkningar var lämningar 
av altaren eller nischer för altaren som fanns i flera torn. 
Han såg emellertid inte någon direkt motsättning mel-
lan en kultfunktion och tornkapellens exklusiva eller 
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1070. Begreppet västverk används exempelvis om Lunds domkyrka 
i Cinthio 1957 s. 105, om Husaby kyrka i Palme 1959 s. 116ff.
1071. Redelius 1972, särskilt s. 40ff. Det bör inskjutas att trots att 
Redelius i sin diskussion tydligt anknyter till europeisk och särskilt tysk 
forskning, är hans hänvisningar till litteratur i ämnet förvånande få. 
1072. Tolkningen av romanska torn såsom herrskapsloger eller makt-
symboler är så vanligt förekommande att dessa hänvisningar enbart 
ska ses som exempel: Schultz 1935 s. 131 (om tvillingtorn); Graebe 
1971 s. 60–63, 68f (om S:ta Maria kyrka i Vä); Lindhagen 1972 s. 
88 (om Norra Åsums kyrka); Lindhe 1978 s. 120f (om Rydaholms 
kyrka i Småland); Stiesdal 1983b s. 14ff; Wienberg 1993a s. 101f, 
154–159 (om Danmark i allmänhet); Anglert 1995 s. 78–85 (om 
Skåne); Cinthio 1997 (om ”kungalogerna” i Dalby klosterkyrka och 
Lunds domkyrka); Redelius 2010 s. 142 (om Vreta kloster). Om 
emporerna i Norden som ett härskarideal med anknytning till den 
”karolingisk-ottonska västverkstraditionen”, se exempelvis Palme 
1959 s. 116–120 (om västverk i Götaland); Nilsson 2003 s. 34, 
39ff. Om de romanska västtornen vid Ribe och Viborgs domkyr-
kor såsom förbehållna ”byggherren” och med hänvisning till ”tysk 
forskning”, se Vellev 1981 s. 135f.
1073. Ebbe Nyborg har i en artikel understrukit att trots att romanska 
torn kan ha förbundits med hög status har de knappast betraktats 
som ”världsliga” symboler. Enligt Nyborg skulle ingen aristokrat 
under romansk tid ha velat bli begravd under en symbol för världslig 
makt (1985 s. 94). Kritiken riktas alltså mot en världslig tolkning 
av tornens symbolik, men inte mot tolkningen av deras eventuella 
funktion såsom herrskapstribuner.
1074. Wienberg 1993b.

1075. Redan 1978 ansåg Arnold W. Klukas att Carol Heitz genom 
sin studie av klosterkyrkan i Centula ”destroyed the foundations 
of the ’imperial throne theory’ favored by German scholarship” 
(Klukas 1978 s. 12).

förekommit läktare, matronea, för kvinnor. Mer närlig-
gande, i både rum och tid, är de speciella läktarna eller 
upphöjda koren för kvinnor i nunnekloster; företeel-
sen är känd över hela Europa inklusive Skandinavien. 

Tolkningen av emporerna som loger för kungar 
och aristokrater vilar ytterst på den tyska forskningen. 
Exempel på tronstolar på kyrkornas andra våning 
finns – förutom i Münsterkyrkan i Aachen – lika lite 
på kontinenten som i Norden. Den ensidiga beto-
ningen av tornen som en funktion av och en symbol 
för makt har säkert bidragit till att relativt få analyser 
har gjorts av tornens faktiska rumsliga gestaltning. 
Möjligen har man varit så övertygad att emporerna 
var herrskapsläktare att man inte varit intresserad av 
deras inredning. 

Liturgiska perspektiv på västbyggen 
och emporer i Mellaneuropa
Teorin om att västbyggena uppfördes för att tjäna 
som härskarplatser verkar, tillsammans med begreppet 
”västverk”, ha övergivits i tysk och fransk forskning.1075 
Byggnaderna har i senare decenniers forskning i allt 
högre grad tolkats som uppförda för specifika funk-
tioner i en föränderlig och varierad liturgi och mot 
bakgrund av en religiös symbolik. Inte minst har place-
ringen av altaren, bevarade eller försvunna, på många 
emporer i tornen uppmärksammats; de tyder helt klart 
på en liturgisk funktion. I den följande översikten har 
det naturligtvis endast varit möjligt att presentera cen-
trala liturgiska och symboliska perspektiv på västbyg-
gen och ett urval av mer betydande forskningsbidrag. 

De liturgiska och symboliska tolkningsperspekti-
ven är inte alltid enkla att skilja åt. Ett intryck efter 
genomgången av forskningen är att de liturgiska och 
”handlingsinriktade” tolkningarna ofta söker stöd i 
och är en utveckling av symboliska tolkningar. Det är 
väl också en följdriktig ordning eftersom de symbol-
iska tolkningarna oftast nyttjar ett material, i form av 
bilder och patrocinier, som i allmänhet är mer rikligt 
än beskrivningar av den liturgi som rent rumsligt kan 
kopplas till västbyggena. Ur ett symboliskt-religiöst 

Från omkring 1930 anknöt tolkningen av väst-
tornen i Norden på ett mer direkt sätt till den tyska 
forskningen och teorin om kejsarkyrkor. Ordet ”väst-
verk” vann större spridning och användes om nordiska 
västtorn.1070 Detta är kanske som tydligast i Gunnar 
Redelius studie Kyrkobygge och kungamakt i Östergöt-
land (1975). De romanska tornen i landskapet hade 
enligt Redelius uppförts av kungamakten som ett 
slags representationsbyggnader där rådslag har hållits 
och där kungen har tagit emot folkets hyllningar.1071 

Den nordiska forskningen har sedan lång tid med 
få undantag framförallt betonat de romanska västtor-
nen som uttryck för makt och herravälde. När tornen 
har emporer har de tolkats som härskarsäten och när 
sådana saknas blir tornet som sådant ett symboliskt 
uttryck för maktförhållandena.1072 Andra funktioner, 
såsom religiös symbolik, har naturligtvis också erkänts, 
men de har ofta fått en nedtonad betydelse.1073 En 
praktisk funktion som föreslagits är den som läktare 
för kvinnor, men den kan ha mer som talar för sig 
än en ren herrskapsläktare.1074 I den katolska kyrkan 
i södra Europa och i den bysantinska kyrkan har det 



altarna i  lunds stifts sockenkyrkor och kapell:  rummen och handlingarna  |  271

1076. Om tornet som symbol för det Himmelska Jerusalem, se 
särskilt Bandmann 2005, särskilt s. 88–118. Kyrkobyggnaden har 
inte endast symboliskt, men också ikonografiskt (bildligt), rätt 
eller fel, tolkats som det Himmelska Jerusalem (Schlink 1998; 
Kurmann 2001).
1077. Denna uppfattning kan ses i en mängd litteratur, se exem-
pelvis Holweck 1911; Weise 1916 s. 115; Gruber 1936 s. 156; 
Mann 1961 s. 193f; Bandmann 1962 s. 388. En specialstudie av 
S:t Mikael och dedikationer och bildframställningar i västbyggen 
har gjorts av Vallery-Radot 1929. I senare forskning föreligger en 
stor uppslutning kring tanken om S:t Mikaels speciella och frek-
venta association till västbyggen (Klukas 1978 s. 46; Krüger 2003 
s. 208). Arnold W. Klukas anser, när det gäller förhållandena i 
England under 900- och 1000-talet, att ”altars dedicated to ang-
els were invariably placed at high tribune levels” (Klukas 1978 s. 
219). Om bildframställningarna av Mikael i västbygget i kyrkan i 
Vézelay, se Sazama 2002.
1078. I äldre tysk forskning återfinns en tanke om att förkristna 
gudars kultplatser låg på höga platser, en kult som förträngdes eller 
övertogs av kulten av S:t Mikael (Gruber 1920 s. 48; 1936 s. 156; 
Fuchs 1929 s. 31). Liknande teorier om en subliminal förbindelse har 
lanserats inom nordisk forskning (Anderson 1932; Kilström 1966).
1079. Gruber 1920 s. 48. Jfr Schönfeld de Reyes 1999 s. 54.
1080. Haas 1999 s. 69f. Den apotropeiska (avvärjande) funktio-
nen i dedikationer till ärkeängeln Mikael har kopplats till tidiga 
portkapell i kloster (Weise 1916 s. 115f; Gruber 1936 s. 154f ). 
Alois Fuchs (1929 s. 30f ) betraktade västbyggenas dedikationer 
till Mikael som ”omflyttade” (gerückte) portkapell. Yves Christie 
(1981) menar att S:t Mikael i symbolisk mening betraktats som 
väktare av tornet vilket ska förstås som en bild av det himmelska 
och apokalyptiska Jerusalem.

1081. Jfr samma resonemang i Klukas 1978 s. 46; Haas 1997 s. 71.
1082. Se kritik i Klukas 1978 s. 46f.
1083. Mann 1961 s. 193ff; Krüger 2003 s. 212.
1084. David Parsons har påpekat att texten, som bara finns i avskrift, 
inte med säkerhet kan dateras närmare än till tiden 1088–1136 och 
att det är oklart hur mycket i den som återgår på en originaltext 
från 800-talet och vad som eventuellt är senare ändringar och till-
lägg (Parsons 1977 särskilt s. 40).

dödas själar. Flera av hypoteserna kan förenas. Hur 
som helst framstår det som rimligt att höga platser 
ansågs främja kontakt med änglarna, Guds beving-
ade tjänare.1081

Senare forskning vidgår att det finns många dedi-
kationer till S:t Mikael i västbyggen och emporer men 
verkar inte tillerkänna kulten av S:t Mikael eller hans 
egenskap av skyddande ängel en sådan betydelse att 
enbart denna faktor kan ha motiverat att de uppför-
des. Kritikerna har påpekat att de äldsta västbyggena 
ofta har altaren med andra dedikationer, såsom klos-
terkyrkan i Centula invigd 799 vars västtorn och altare 
var dedicerat S:t Salvator.1082 Även i yngre västbyggen 
finns det många exempel på altaren som inte var dedi-
cerade S:t Mikael.1083

År 1963 publicerades två undersökningar som gick på 
tvärs mot den etablerade kejsarkyrkohypotesen: Carol 
Heitz om klosterkyrkan i Centula och Felix Kreuschs 
om klosterkyrkan i Corvey. Heitz utgångspunkt var 
Institutio de diversitate officiorum, som finns bevarad i 
avskrift och innehåller klostrets äldsta gudstjänstord-
ning från Angilberts tid, den första abboten.1084 En 
betydande del av texten behandlar liturgin i samband 
med påsken, och det finns hänvisningar till festens 
firande i västbygget, där det fanns ett altare dedicerat 
S:t Salvator. Enligt Heitz ingick västbygget i klostrets 
processionsliturgi och utnyttjades för större fester i 
samband med jul, påsk och vid Kristi himmelfärd. 
Denna huvudtolkning underbyggde Heitz med ytter-
ligare argumentation: a) västbygget kunde betraktas 
som en slags ”kopia” av gravrotundan, Anastasis, vid 
Heliga gravens kyrka i Jerusalem, b) symboliskt repre-
senterade det den apokalyptiska staden och c) kryptan 
i västbygget, som innehöll en Kristi grav, var platsen 
för dramatiserade påskritualer. Den senare funktionen 
ansåg han även hade funnits i andra västbyggen. Heitz 
ansåg alltså att västverket i Centula skulle förstås mot 
bakgrund av Salvatorskulten, av personen Kristus, spe-

perspektiv kan tornet betraktas som en bild av staden 
Jerusalem, liksom kyrkobyggnaden i sin helhet eller 
för den delen staden som arkitektur och livsform.1076 
Det är emellertid knappast tornet som en bild av Jeru-
salem som har varit mest diskuterad när det gällt att 
tolka dess praktiska funktioner. 

Under tidigt 1900-tal uppmärksammades det i 
flera länder, företrädesvis Frankrike, Storbritannien 
och Tyskland, att Mikael i betydligt större utsträck-
ning än andra helgon kunde associeras med höjder 
och berg och även med högt belägna kyrkor och med 
altaren i torn och emporer.1077 Bakgrunden till S:t 
Mikaels association till högt belägna platser är dun-
kel. Flera olika hypoteser har framlagts: ärkeängeln 
Mikael kan ha kopplats till a) ett uttryck för änglar-
nas natur och status i den himmelska hierarkin, b) 
en ”sublimation” av förkristna gudar,1078 c) speciell 
kult av ärkeängeln och änglarna,1079 d) stridens ängel 
som ett värn mot det onda eller en väktare av det 
himmelska Jerusalem,1080 och e) en ledsagare av de 



272  |  konstruktionen av det heliga

1085. Enligt Klukas utfördes Visitatio Sepulchri ”… most often in 
westworks …” (Klukas 1978 s. 262). Klukas diskuterar kortfattat exem-
plet med Visitatio i västpartiet i kyrkan i Essen och finner att denna 
text är nära befryndad med Regularis Concordia från 970-talet, vilket 
alltså skulle indikera att även i katedralen i Winchester har Visitatio 
ägt rum i kyrkans västverk (Klukas 1978 s. 266). Beträffande kyrkan 
i Andenne anser Klukas att i västverket hölls julmässan, att det var en 
viktig station på festdagar och att det var platsen för Visitatio (Klukas 
1978 s. 38). I domkyrkan i Worcester förvarades i slutet av 900-talet 
Jesu banér, Vexillum Dominicum, i ett kapell i porticus i kyrkans väst-
parti, vilket enligt Klukas är en tydlig referens till Visitatio (Klukas 
1978 s. 261f). Banéret är en symbol för Jesu Kristi återuppståndelse. 
1086. Kristina Krüger har påpekat att påskmässan visserligen firades 
vid Salvatorsaltaret i västbygget i Centula, men att Institutio Angilberti 
inte omnämner något påskspel av typen Quem quaeritis. Dessutom 
har Heitz missförstått innebörden i en ”procession septpartite” då 
både munkar och lekmän tillsammans besökte omkringliggande byar. 
Den skedde inte under påsken utan på rogationsdagen före Kristi 
himmelsfärd (2003 s. 210ff). Det har också ifrågasatts hur vanligt 
förekommande det har varit att västbyggena använts i påskspelen. 
Helt otvetydigt är påskspelets utförande i ett västbygge endast i litur-
gin för Münsterkyrkan i Essen. De flesta liturgiska beskrivningar 
förefaller att hänvisa påskspelet till koret. De materiella lämningarna 
tyder likaså på en sådan placering (Ogden 2002 s. 39ff).

1087. Brenk 2002 s. 77.
1088. Kreusch 1963, om fynden och tolkningen av notskriften se s. 
49–60, om kritiken mot en tronstol på emporen se särskilt s. 60–73. 
1089. Jfr diskussion i Krüger 2003 s. 209f.
1090. Klukas använder begreppet ”tribune” för all slags upphöjda 
utrymmen som är avsedda för cirkulation av människor. Betydelsen 
är därför densamma som empor (Klukas 1978 s. 67ff).

historia, skriven i slutet av 1500-talet efter äldre icke 
närmare specificerade källor, beskrivs att på emporen 
stod en gosskör, Chorus Angelicus, vars sång alternerade 
med sången från en kör i munkarnas kor. De ristade 
tecknen i emporen kan alltså ha varit en körsångares 
klotter. Senare har notklotter av liknande slag som i 
Corvey även påträffats i klosterkyrkan i Jumièges.1087 
Samtidigt som Kreusch lade fram denna nya tolk-
ning framförde han hård kritik mot tidigare försök 
att rekonstruera platsen för en tronstol i västverket.1088 

Västbygget i Centula som revs redan på 1600-talet, 
och det i Corvey, som ännu till stora delar är bevarat, är 
tidiga, från 800- eller 900-talet, och av mycket ansen-
liga dimensioner. Det är med andra ord inte säkert 
att funktioner som kan ha funnits i dessa västbyggen 
direkt kan överföras på andra byggnader och andra 
sammanhang. Det är inte ens säkert att funktionen 
som körläktare uteslöt andra liturgiska funktioner.1089

I senare forskning om de yngre romanska västbyg-
gena och emporerna, från slutet av 900-talet och fram 
till omkring 1200, finns ett liturgiskt perspektiv ofta 
närvarande. Det mest konkreta spåret av emporernas 
liturgiska funktion är altarna, som sällan är bevarade 
men nämns i skrift eller antyds av arkitekturen, vilka 
tydligt talar för firandet av mässor. I detta sammanhang 
ska särskilt ingående diskuteras ett par studier: Arnold 
W. Klukas studie av anglosaxiska och normandiska 
kyrkor och emporer (1978) och Kristina Krügers stu-
die av klosterkyrkan Cluny och andra cluniacensiska 
kyrkor i Burgund (2002), på grund av deras rikedom 
i uppslag och potentiella implikationer för tolkningen 
av emporaltarna i Norden. 

Arnold W. Klukas avhandling Altaria Superioria. 
The Function and Significance of the Tribune-Chapel in 
Anglo-Saxon Romanesque. A Problem in the Relation-
ship of Liturgical Requirements and Architectural Form 
(1978) är föga spridd men förtjänar större uppmärk-
samhet. Området för Klukas studie är de anglosaxiska 
”tribune-chapels” eller helt enkelt ”övre altarna” under 
framförallt 900- och 1000-talen.1090 De kronologiska 

ciellt framträdande vid påsktid. Enligt Heitz kunde det 
i denna kult också integreras ett slags kult av kejsaren 
såsom mediator Dei eller typum Christi gerens, men 
betoningen ansåg han låg på Kristus. I Heitz studie av 
klosterkyrkan i Centula blev västbygget också platsen 
för påskspelet Quem quaeritis. 

Heitz tes om påskfirandets betydelse för västverket 
i Centula, som också överfördes på andra västbyggen, 
vann till en början en viss uppslutning. Arnold W. 
Klukas menade i sin studie Altaria Superioria (1978) 
att påskdramat under 900- och 1000-talet, åtminstone 
i större kyrkor, vanligen utspelade sig i västpartierna 
och i gallerivåningar i västtornen.1085 Senare forskning 
har emellertid ifrågasatt den stora betydelse som Heitz 
tillmäter påskliturgin som förklaring till uppförandet 
av västbygget.1086

Felix Kreuschs studie om klosterkyrkan i Corvey 
ställde sig på mer än ett sätt vid sidan om tidigare tysk 
forskning om västverk. Ett uttryck för det är att han 
inte använde begreppet ”västverk”. Enligt Kreusch hade 
västbygget i Corvey uppförts med tanke på firandet 
av en speciell liturgi som inbegrep musiker och körer. 
Som stöd för tolkningen anförde han både materiella 
och skriftliga indicier, såsom att rester av sgraffiti från 
900-talet i form av ristade noter finns på en östlig 
pelare i emporen och att det i en krönika över klostrets 
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1091. Klukas förklarar på ett ställe i avhandlingen att den kyrkliga 
arkitekturen bäst förstås genom att göra en tydlig distinktion mel-
lan en ikonografisk eller symbolisk mening och liturgisk funktion 
(Klukas 1978 s. 128).
1092. Klukas 1978 s. 20ff, 47.

1093. Klukas 1978 s. 32, 41, 48.
1094. Klukas 1978 s. 218, 426–435.
1095. Klukas 1978 s. 261f.

betonar vikten av bön på ”sekreta platser” i kyrkan. Sed-
vanereglerna från Cluny uppfattar Klukas som enklare 
i den bemärkelsen att det bara krävdes en empor och 
ett altare (ofta tillägnat S:t Mikael). Kryptor var inte 
heller nödvändiga. De olika liturgiska behoven kan 
enligt Klukas utläsas av arkitekturen.1093

I den anglo-normandiska kyrkoarkitekturen hade 
emporerna, eller tribunerna som han kallar dem, enligt 
Klukas olika liturgiska funktioner, beroende dels på 
kyrkans liturgiska inriktning och dels på emporernas 
placeringar i kyrkan (i större kyrkor förekommer de 
ibland i koret). För det första inrättades emporer – 
avskilda från men integrerade med kyrkans inre – för 
att erbjuda utrymmen för speciella liturgiska funk-
tioner separerade från den normala liturgin. Klukas 
menar, i huvudsak med hänvisning till gudstjänstord-
ningen Regularis Concordia, att emporerna före 1066 
kan ha haft tre liturgiska funktioner. För det första 
krävde utförandet av officiet till ära för Alla helgon 
och för de döda ett andra avskilt ”kor”; under anglo-
saxisk tid var det placerat i väster över kyrkans ingång. 
För det andra utnyttjades emporerna när man sjöng 
antifoner – för denna funktion var emporer i koret 
speciellt lämpliga. För det tredje kunde man med 
emporer uppfylla Regularis Concordias specifikation 
om ”secretis oratorii locis”, alltså hemliga eller privata 
platser för bön och mässfirande, liknande dem som 
Klukas menade hade funnits i kloster associerade med 
reformerna från Brogne–Gorze och Cluny.1094 Klukas 
pekar på flera konkreta belägg som talar för en sådan 
funktion, exempelvis uppgifter om att biskop Wulf-
stan i Worcester i slutet av 900-talet brukade be vid ett 
altare i kyrkans porticus och hans företrädare Oswald 
brukade fira mässan i ett kapell i väster i klosterkyrkan 
i Fleury.1095

Kristina Krüger driver i Die romanichen Westbauten 
in Burgund und Cluny – Untersuchungen zur Funktion 
einer Bauform (2003) tesen att västbyggena som upp-
fördes från omkring år 1000 och fram till 1100-talet 
vid klostret i Cluny och andra närstående kloster till-
kom som en följd av ett ökande intresse för att minnas 
de döda genom själamässor. Västbyggenas bottenvå-
ningar, som Krüger antar var oinvigda, användes i 

och geografiska ramarna är emellertid väl tilltagna, 
vilket innebär att kyrkor i England från 600- och 700-
talen och under normandisk tid behandlas, inte minst 
frågor om dessa kyrkors förhållande till olika klosters 
sedvaneregler både i England och på kontinenten.

Den idémässiga bakgrunden till emporer finner Klu-
kas i skriften De Templo, en kommentar av Beda om 
Salomos tempel från omkring år 725. I den beskrivs 
hur ett cenaculum var inrättat över den höga porten vid 
templets framsida. Cenaculum kallas också, i Vulgatan, 
det övre rum där Kristus intog sin sista måltid. Bedas 
idé om en ”kopia” av Salomos tempel anser Klukas även 
föresvävade Benedikt av Aniane och kom till uttryck 
i hans Capitula som sammanställdes efter kyrkomö-
tet i Aachen 816–817. Benedikts stora betydelse som 
reformist av klosterväsendet kan, enligt Klukas, för-
klara spridningen av emporer och övre altaren, särskilt 
inom senare reformrörelser som utgick från Gorze och 
Brogne och inte minst Cluny. Om man följer Klukas 
verkar idén bakom inrättandet av emporer från bör-
jan ha varit symbolisk eller ikonografisk, och sedan 
fyllts med en praktisk funktion.1091 Även emporaltar-
nas dedikationer, särskilt till änglarna och S:t Mikael, 
tycks Klukas betrakta som symboliskt och ikonografiskt 
motiverade, snarare än bestämda av altarnas funktion. 
Att många altaren ändå inte var invigda till änglar talar 
enligt Klukas för att kulten av dem inte var avgörande 
för emporernas funktion, åtminstone inte i de äldsta 
anläggningarna såsom Centula.1092

Vad beträffar emporernas funktion på kontinenten 
och i England understryker Klukas med flera exempel 
emporernas funktion i bön eller privatmässa. Speciellt 
vanliga var emporerna i kloster associerade med de 
reformrörelser som utgick från klostren Brogne och 
Gorze och senare Cluny. Gemensamt för Brogne och 
Gorze var deras liturgiska behov av en kyrka med tre 
altaren (ecclesia triplex), placerade längs med en axel: ett 
i väster, ett i mitten (heligkorsaltare) och ett högaltare i 
öster (ovanför en krypta). Därtill skulle altaren dedice-
rade till änglarna finnas i torn och gallerier. Emporernas 
funktion sammankopplar Klukas med sedvanereglerna 
sprungna från reformklostren Gorze och Brogne, vilka 
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1096. Krüger 2003 s. 240f, 260. I en consuetudo från klostret Sant 
Ellero de Galatea daterad till 1110/20–1155 används i samband 
med en beskrivning av Palmsöndagens ritualer en gång begreppet 
vestibulum monasterii och en annan gång paradisum monasterii 
(Krüger 2003 s. 237 not 232). 
1097. Efter korsfästelsen, när Maria från Magdala och en annan 
Maria kommer till Jesu grav, nedstiger en ängel som säger till kvin-
norna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev 

korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom 
och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till 
dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till 
Galileen. Där skall ni få se honom’” (Matteus 28:5–7). Kvinnorna 
lämnar springande och med bävan platsen men verkar inte att ha 
hunnit långt innan de ser Jesus komma hälsande emot dem, varefter 
han yttrar: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig 
till Galileen. Där skall de få se mig.” (Matteus 28: 8–10). Evang-
eliet berättar sedan om hur lärjungarna beger sig till Galileen och 
till det berg som Jesus befallt dem att gå till: ”När de fick se honom 
där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick 
Jesus fram till dem och talade till dem: ’Åt mig har getts all makt i 
himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och 
lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 
dagar till tidens slut.’” (Matteus 28:16–20).
1098. Krüger 2003 s. 265f, 270f. Trots att Rupert skolats i ett bene-
diktinmunkkloster var han väl förtrogen med den cluniacenska tra-
ditionen och liturgin genom sitt uppehåll vid klostret Saint-Laurent 
i Liège som antagit den cluniacenska consuetudines kort före 1107. 
Först 1120 kom han att övergå till det reformerade benediktinklost-
ret S:t Heribert i Köln (Krüger 2003 s. 265).

cluniacienserna på 1000-talet evangeliernas berättel-
ser om Galileen med äldre liturgiska traditioner som 
söndagsprocessionen och vigvattensritualen. Den teo-
logiska bakgrunden framgår kanske tydligast i den av 
Rupert av Deutz författade Liber officialis från omkring 
år 1111. Han tolkar söndagens vigvattensprocession 
som en väg mot ”Galileen”, alltså återuppståndelsen, 
söndagens procession som en erinran om Kristi åter-
uppståndelse och det medförda vigvattnet som en 
påminnelse om dopet. Processionens slutstation där 
antifoner och böner utfördes var galilaea.1098

Även kyrkofäderna Augustinus och Gregorius 
utläggningar om begreppet ”galilaea” måste enligt 
Krüger ha varit välkända i Cluny. Augustinus men-
ade att galilaea var en sinnebild för transmigratio, 
den handling då Guds nåd övergick från judarna till 
hedningarna, som skulle inlemmas i den nya kyr-
kan, och genom vilken de troende inlemmades i den 
levande Kristus. Därtill stod galiaea för en revelatio, 
en uppenbarelse av Gud som de troende skall få del av 
vid tidens slut. Gregorius förklaring låg på det invidu-
alistisk-moraliska planet och betonade att de troende 
kunde följa samma transmigratio genom att vända sig 
från synderna och leva ett dygdigt liv, för att förtjäna 
att möta Frälsaren i galilaea. Enligt 1100-talets teo-
loger kunde begreppet galilaea också vara en motsats 
till det eviga livet, i den bemärkelsen att det stod för 
det förgängliga och syndfulla livet som bara kunde 

samband med begravningsritualen – i vissa fall ägde 
även jordfästningar rum där – och våningen ovanför 
användes för själamässor. Krügers argumentation är 
omfattande och följer en kedja av indicier som kan 
peka i den riktningen. Av central betydelse är begreppet 
galilaea, vilket förekommer i Liber tramitis, en upp-
teckning av sedvanor i Cluny från andra hälften av 
Odilos ämbetstid, daterad till perioden 1027–1048. 
Texten skildrar på flera ställen aktiviteter i och omkring 
en byggnad som i väster hade två torn som kallades 
galilaea. I samband med processioner utanför kloster-
kyrkan var det vid galilaea som man samlades inför 
utträdet ur och återinträdet i kyrkan, exempelvis vid 
söndagens procession och vigvattensritual, vid Marias 
ljusmässa (Purificatio Mariæ) och på palmsöndagen. 
I samband med begravningsritualen fördes kroppen 
först till galilaea, där den bestänktes med vigvatten, 
och sedan in i kyrkan och fram till korsaltaret. I senare 
(ca 1080) sedvaneregler för klostret i Cluny och andra 
närstående kloster förekommer ordet galilaea mer säl-
lan. Oftare talas det om vestibulum och någon enstaka 
gång om paradisum.1096 Byggnadens funktion förefaller 
ha varit liknande. 

Beteckningen ”galilaea” är givetvis en referens till 
landskapet Galileen i Palestina. I Nya Testamentet 
används ordet inte bara om en geografisk plats utan 
också som del i ett eskatologiskt språkbruk. I Matt-
eusevangeliet berättas att Jesus dagarna före sin död 
upprepade gånger talade om sin förestående död och 
återuppståndelse. Han yttrade då att lärjungarna skulle 
få återse honom, inte i Jerusalem, utan i hans gamla 
hembygd. När de hade samlats på Olivberget i Jeru-
salem, sade Jesus till lärjungarna: ”I natt skall ni alla 
komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag 
skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. 
Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Gali-
leen” (Matt. 26:30–32). Budskapet att hans efterföl-
jare skulle bege sig till Galileen upprepades av Jesus 
vid andra tillfällen.1097 Enligt Krüger sammanförde 
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1099. Krüger 2003 s. 280. Både Augustinus och Gregorius var 
kända i klostret Cluny, vilket visas av en genomgång av titlarna i 
klosterbiblioteket (Krüger 2003 s. 284f ). 
1100. Krüger 2003 s. 287ff. Efter att en munk avlidit hölls en 
högtidlig begravning där hela konventet medverkade. Därefter 
hölls privata mässor under 30 dagar. Under denna tid bespisades 
en fattig. På årsdagen lästes hans namn upp i kapitlet och ingick 
i deras böner; en mässa lästes för honom och en fattig bespisades. 
För munkar som avlidit i ett annat kloster skulle under sju dagar 
hållas officium plenum och under 30 dagar bespisas en fattig. För 
alla föräldrar och ”familiares” till munkar, vilka inte fanns ned-
tecknade i martyrologiet, hölls under tre dagar på året en speciell 
mässa och 30 dagars bespisning. För att hålla reda på privatmäs-
sorna skulle armarius skriva namnen på sex präster på en tavla och 
så fort en präst var klar med sina fem mässor skulle detta meddelas 
så att nästa kunde genomföra sina. Enligt liber tramitis skulle på de 
högsta festdagarna inte läsas några dödsmässor, och inte heller på 
söndagar. Enligt Krügers tolkning skulle mässorna firas vid samma 
altare. Tavlan skulle alltså användas till signalera att altaret var ledigt 
(Krüger 2003 s. 287ff). 
1101. Krüger 2003 s. 290 (citatet), 291, 309.

1102. Krüger 2003 s. 220, 232f. Kristina Krüger omnämner (2002) 
en lång rad skriftliga uppgifter om gravläggningar av betydelsefulla 
personer i galilaea, porticus eller vid ingången till kyrkan: abboten 
Bérard begravde år 1224 greven av Vienne och Mâcon in galilaea 
(ibid. s. 16, 20, 23); i klostret Sainte Trinité i Vendôme grundat 
1040 omtalas en tidig gåva av Reanult de Maugué som i erkänsla 
önskade begravas i Galilaea (ibid. s. 218); en fru till en av stiftarna 
av klostret Marmoutier begravdes 1098 ”ante januas galilaea”; där-
till omtalas en rad abbotar begravda i samma klosterkyrkas porticus 
(ibid. s. 219); greven Hildradus som var en av stiftarna till klostret 
Saint-Vanne begravdes på 1040-talet i klostrets galilaea (ibid. s. 
221); Abboten Thibaud i klostret Vézelay begravdes 1162 framför 
ingången till kyrkan, alltså förhallen (ibid. s. 233); i Katalonien 
omtalas en rad gravsättningar av aristokrater i västbyggen under 
perioden ca 1000–1350, både med en och två våningar, kallade 
galilaea (ibid. s. 227ff). 
1103. Krüger 2003 s. 306.

ovanför. Det var vid detta altare som Krüger tänkte sig 
att de privata själamässorna firades. Galilaea, porticus 
och vid kyrkans ingång var enligt Krüger begravnings-
platser för de privilegierade.1102

Bakgrunden till att västbyggen med emporer i hög 
grad blir obsoleta omkring 1200 finner Krüger i prak-
tiska orsaker, nämligen att det ökande antalet själamäs-
sor och bespisningar av fattiga medförde allt för stora 
bördor för klostren. I första hand handskades klostren 
med problemet genom att inskränka memoria-hand-
lingarna. Även införandet av allmänna minnesdagar i 
Cluny under abboten Petrus Venerabilis (1092–1156), 
för alla munkar den 28 september och för alla familia-
res och parentes den 24 januari kan ha varit del i denna 
process. Nya klosterordnar under 1100-talet, såsom 
cistercienserna, avskaffade nästan helt åtagandena om 
memoria-firande av döda bröder, förutom för abbotar 
och vissa gemensamma firningsdagar. Det kan enligt 
Krüger förklara varför det vid cistercienskloster aldrig 
uppfördes västbyggen i två våningsplan.1103

I Krügers tes om tolkningen av galilaea i Cluny 
och befryndade klosterkyrkor under 1000-talet kan 
många punkter i den arkitektoniska utvecklingen 
förenas med uppgifter i de liturgiska källorna. Några 
sakförhållanden vore emellertid förtjänta av att belysas 
ytterligare. Krüger diskuterar i huvudsak västbyggena 
och liturgin vid cluniacensiska kyrkor i Burgund under 
1000-talet. Huruvida denna arkitektur och liturgi var 
framsprungen ur en äldre tradition eller kan ha fun-
nits parallellt vid andra klosterkyrkor, domkyrkor eller 
sockenkyrkor, utforskar hon inte närmare. 

Även andra forskare har tolkat västbyggena och deras 

hållas borta med religiös nit och bot för att få del av 
det himmelska galilaea.1099

Att ett teologiskt begrepp som galilaea kom att fästas 
vid en speciell del av kyrkan, västbygget, hängde enligt 
Krüger samman med att i cluniacensisk självförståelse 
var den viktigaste religiösa uppgiften att be för de 
döda, en uppgift som under abboten Odilo kom att 
betonas än mer och utvidgas. Från denna tid härrör 
den första föreskriften om vilka handlingar som skulle 
utföras vid en munks död, däribland ett antal privat-
mässor.1100 Enligt Krüger kan det knappast råda något 
tvivel om att den del av kyrkan som kallades galilaea 
hade en speciell roll i åminnelseliturgin. Någon bättre 
plats kunde knappast tänkas, eftersom det var där man 
samlades vid varje söndagsprocession för att erinra om 
när lärjungarna samlades på berget i Galileen för att 
möta Frälsaren. En annan omständighet som Krüger 
menar stärker denna tes är att förhållandevis många 
av altarna i västbyggenas emporer är dedicerade S:t 
Mikael, som ledsagade de dödas själar till himlen. När 
portalskulpturen utvecklades under 1100-talet kom 
ett vanligt tema på tympanonstenar att bli Majestas 
Domini, Kristus framställd som domare, en bildlig 
överföring av versen Christus resurgens som var central 
i processionsliturgins statio vid galilaea.1101 

 Bottenvåningen i galilaea var enligt Krügers tolk-
ning inte en del av det övriga vigda kyrkorummet, 
vilket gav större frihet för begravningar, men det fanns 
en vertikal närhet till det vigda kapellet i våningen 
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1104. Marx 1999 s. 142. 
1105. Sazama 2002 s. 448.
1106. Sazama 2002 s. 448. 
1107. Krüger 2003 s. 288.
1108. Sazama 2002 s. 448. 

1109. Jørgensen 1909 s. 196; Kilström 1966; Andersen 2003.
1110. Munch & Schirmer 1859 s. 30; Fischer 1965, bd I, s. 87, 
101, 274ff. 

placering i tornen, exempelvis i deras association till 
ärkeängeln Mikael, och närheten till tornrummet där 
inte sällan mer framstående personer blivit gravlagda. 

De romanska tornen och tornkapellen i Norden 
skiljer sig generellt sett från många av de kyrkor som 
Klukas och Krüger diskuterade; de är ofta mindre, 
tillhör ofta sockenkyrkor och ligger tidsmässigt senare, 
eftersom mycket få bevarade kan föras till 1000-talet. 
Ändå förefaller det finnas flera företeelser förbundna 
med tornen i Mellaneuropa som har paralleller i Nor-
den, vilket kan tyda på att tornen i Norden hade en 
liknande funktion och en symbolisk anknytning till 
dödsmässor. Efter denna bakgrund om forskningen 
om torn i Mellanuropa ca 800–1200 och speciellt de 
senare årens liturgiska tolkningar av deras funktioner 
ska blicken riktas mot Norden och särskilt Lunds stift. 
Denna diskussion kommer att inledas med två ämnen 
och frågor som också i Mellaneuropa betraktats som 
viktiga indicier för tolkningen, nämligen fenomenet 
med torn förärade S:t Mikael och torngravar. 

Ärkeängeln Mikael bland 
torn och tornkapell i Lunds stift?
Förekomsten av ärkeängeln Mikael som patrocinium 
för kyrkor i Norden har tidigare uppmärksammats i 
forskningen och varit ämne för särskilda undersök-
ningar. Liksom i Mellaneuropa har forskare gjort kopp-
lingar mellan Mikael och högt belägna kyrkor, men 
också tidiga kyrkor, kanske med någon speciell status 
eller funktion.1109 Ett högt beläget Mikaelsaltare fanns 
i domkyrkan i Nidaros: vid den norra transeptarmens 
norra sida finns ett romanskt porthus vars andra våning 
har en altarnisch mot öster. Under 1200-talet fälldes 
det in en marmorplatta något över nordportalen och i 
höjd med andra våningen som framställer Mikael som 
drakdödaren. Bilden och kapellets placering talar för 
att kapellet varit helgat Mikael.1110 

Ett av de bäst bevarade tornkapellen i Lunds stift 
finns i S:ta Maria kyrka i Vä (Appendix I). På östra 
fasaden och i altarnischen finns det fragmentariska res-
ter av muralmålningar. Målningarna i tornet har inte 
ägnats samma intresse som dem i kyrkans kor, men 

emporer och altaren, som ett redskap för en memoria-li-
turgi. Petra Marx pekade i en studie av klosterkyrkan i 
Groningen i Holland, en filial till cluniacenserklostret 
Corvey, på ett liturgiskt och historiskt samband mellan 
att ett västbygge med ett kryptliknande tunnvälvt rum 
uppfördes och att en person, möjligen klostrets stiftare 
Siegfrid av Merseburg, begravdes strax framför rummets 
altare.1104 Kristin M. Sazama har uppmärksammat en 
krönikeuppgift från benediktinklostret Saint-Hubert i 
Belgien vari det omtalas att i början av 1100-talet upp-
fördes ett oratorium i två våningar där det inrättades ett 
memoria-altare dedicerat S:t Nikolaus. Benämningen på 
altaret bör syfta på att det hade en funktion i åminnelsen 
av de döda, alltså i själamässor och böner.1105

En viktig detalj i Krügers argumentation är ett 
antagande: att själamässorna firades vid ett bestämt 
altare (i västbygget). Så vitt bekant uttrycks inget 
bestämt i källorna om att endast ett altare användes 
vid själamässorna. Enligt Consuetudines av abboten 
Bernard av Cluny utfördes åminnelseliturgin aldrig 
vid kyrkans huvudaltare utan vid ett av tre ospecifi-
cerade altaren som var avsedda för det ändamålet.1106 
Att mässorna i de avskilda västbyggena, genom sin 
avskildhet, inte skulle ha stört övriga aktiviteter i kyr-
kan förefaller vara ytterligare ett skäl till att Krüger 
vill förlägga dem dit.1107 Att viss slags liturgi förlades 
till mer avskilda rum är tänkbart med hänvisning till 
andra kyrkor. I Johannes av Gorzes levnadsberättelse 
från slutet av 900-talet omtalas att man använde det 
övre kapellet, dedicerat S:t Mikael, vid katedralen St. 
Etienne i Metz oavbrutet dag som natt för att recitera 
böner och fira mässor.1108 

Även om de äldre liturgiska källorna är långt rik-
haltigare om Mellaneuropa än om Norden, finns det 
mycket få uppgifter som mer explicit berättar om 
altaren på emporvåningar eller bakgrunden till deras 
placering där. Tolkningarna av fenomenet bygger på 
en kedja av indicier från olika källkategorier. Mycket 
talar för att altarna och kapellen i de romanska väst-
byggena närmast har samband med firande av döds-
mässor och att det fanns särskilda skäl för altarnas 
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1111. Anderson 1926 pl. XXII.
1112. Danske kalkmalerier, bd 5, s. 43; Andersen 2003 s. 42.
1113. I Kävlinge kyrka framställs (ca 1500) S:t Georg i triumfbågens 
södra sida och ärkeängeln Mikael i den norra. I flera kyrkor är S:t 
Georg i senmedeltida framställningar rumsligt nära knuten till motivet 
med Yttersta domen, på ett sätt som påminner om hur ärkeängeln 
Mikael förknippas med temat i romanska målningar. Se exempelvis: 
Maglehem, Rinkaby (1450–1475), Östra Herrestad, Östra Ingelstad 
(1475–1500) (CWP II, s. 288; III, s. 40ff, 262ff, 274ff).

1114. Mikael och Georg kan tidigt ha associerats, sammansmält, med 
varandra. I benediktinkyrkan Clus i ärkestiftet Hildesheim invigdes 
omkring 1160 ett altare mellan tornen, ”inter turres”, ärat S:t Mikael, 
vilket ska ha ersatt ett av ålder förfallet (”ex vetustate collapsae”) 
kapell tillägnat S:t Georg (Lehmann-Brockhaus 1938 nr 256). I S:t 
Simeons kyrka i Trier kan ett kapell förärat S:t Georg redan under 
tidigmedeltid ha växlat namn till S:t Michael (Heyen 2002 s. 61).
1115. Förutsatt att hypotesen är korrekt finns en parallell i placeringen 
av motiven i klosterkyrkan i Romainmôtier i Schweiz. På tornets 
västra sida i långhuset och på var sida om ett utskjutande ”fågelbo”, 
som tidigare inrymt ett altare, finns målningar från 1100–1200-
talet föreställande jungfru Maria och ängeln Gabriel (Krüger 2003 
s. 46; Laule & Laule 2007 s. 123). 
1116. Cinthio 2010 s. 88.
1117. Dateringen av Draumkvedet är osäker. Det är först upptecknat 
i Norge på 1840-talet. Vissa forskare vill ge det en tidigmedeltida 
datering. Andra har sett stora likheter med de nedtecknade visionerna

ha avlöst varandra, så att Mikael byttes mot Georg 
eller tvärtom.1114 Det kanske mest iögonfallade är 
placeringen av de tre motiven. En hypotes är att S:t 
Mikael med helvetet eller purgatorium har en direkt 
koppling till emporvåningen, det vill säga att den 
tidigare använts som kapell.1115 Även om den hypo-
tetiska kapellfunktionen kan ha övergetts under sen-
medeltiden, kan patrociniet för denna del av kyrkan 
ha traderats från 1100-talet. Helgonet Georg kan i 
det sammanhanget vara ett senare tillägg.

På tornfasaden i Dalby klosterkyrka finns en numera 
ganska hårt nedsliten huggen relief föreställande en man 
som sitter till häst med sköld och möjligen är beväpnad 
med svärd eller lans. Stenblocket är inmurat i det syd-
västra hörnet i höjd med andra våningen. Ett motsva-
rande reliefblock med ett lejon finns i norr. En tanke 
som framförts av Erik Cinthio är att ryttarfiguren före-
ställer Teoderik den store.1116 Men det kanske inte ska 
uteslutas att det är Mikael, även om han vanligen inte 
brukar framställas så. Vad gäller beväpningen är det nog 
vanligast att Mikael är avbildad med lans eller spjut, men 
ibland ett svärd. Han sitter aldrig till häst i bibeltexterna, 
men det var ett av de sätt han framställdes på under 
tidigmedeltiden, både i och utanför Norden. I det norska 
Draumkvedet, som förmodligen har sina rötter i tidig 
medeltid, berättas det i en viss Olavs vision om livet efter 
detta. På andra sidan Gjallarbrua mötte Olav djävulen 
i gestalt av Grutte Gråskägg (ett av Odens namn) som 
kom från norr på en svart häst; samtidigt, från söder, 
kom en här som anfördes av S:t Mikael på en vit häst.1117  
I den nordiska romanska konsten finns det flera exempel 
på beväpnade ryttare som har tolkats som Mikael eller 

det är klarlagt att de äldsta målningarna är romanska 
och från en mycket tidig period, kanske omkring 
1125, antagligen utförda av samma verkstad som de 
i koret. Söder om altarnischen på den östra fasaden 
finns idag fragment av en målning som förmodligen 
har föreställt en gestalt iklädd någon form av lång och 
löst draperad klädnad. På en teckning av J. Kornerup 
från 1862 avbildas gestalten helt tydligt som en ängel 
med rester av en av vingarna.1111 Inuti altarnischen 
finns ett parti med något bättre bevarade målningar. 
Konturerna av en ängel kan ses i både norr och söder. 
Den södra ängeln är bäst bevarad. Vingen mot öster är 
ganska tydlig medan målningens västra del är borta. 
Det är tänkbart att fler änglar varit målade i kapellet. 
Motiven i tornkapellet kan tyda på att rummet och 
altaret hade en speciell anknytning till änglar, men 
just i denna kyrka framstår enbart framställningar av 
änglar som inte helt övertygande för en så långtgående 
tolkning, på sin höjd är det ett indicium. Fjorton äng-
lar, serafer och keruber finns nämligen också avbildade 
från samma tid i koret med olika språkband. Det kan 
vara så att änglar var vanliga i den motivrepertoar som 
kännetecknade kyrkan eller verkstaden.

I Västra Sallerups kyrka murades öppningarna från 
tornets emporvåning in till långhuset igen senast mel-
lan åren 1434 och 1452. Under denna period måla-
des det nämligen tre motiv i de tre blinderingar som 
syns från långhuset och markerar de tidigare galleri-
öppningarna: från norr mot söder purgatorium eller 
helvetet i form av en satansgestalt som är fastkedjad 
vid en kolonn, S:t Mikael som själavägare och S:t 
Georg som drakdödare. Under senmedeltiden tycks 
bilden av Mikael som själavägare bli vanligare än den 
som drakdödare.1112 Möjligen kan Georg i rollen som 
drakdödare ses som ett slags ställföreträdare för Mikael 
som drakkämpare? Helgonet Georg i kombination 
med ärkeängeln Mikael finns det många exempel på 
i medeltida konst.1113 I några fall tycks patrocinierna 
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erfarna av den irländska aristokraten Tundall år 1149 och Thurcill, 
en engelsk bonde, år 1206 (Barnes 1972). Berättelsen om Tundall 
översattes under medeltiden till flera europeiska språk (Liestøl 1946).
1118. Mikael finns troligen avbildad på flera medeltida dopfuntar: 
Hornborga (Västergötland), drakkämpare utan helgongloria; Hogrän 
(Gotland), bevingad obeväpnad ryttare med helgongloria; Mästerby 
(Gotland), bevingad ryttare med lans eller spjut, men ingen kamp 
med drake (Kilström 1966).
1119. Bengt Ingmar Kilström (1966) ansåg att Mikael till häst kan 
vara ett till ursprunget bysantinskt motiv. En ikon från 1399 i Ärke-
ängelns katedral i Moskva avbildar Mikael ridande på en brandröd 
häst (Onasch 1993).
1120. På dopfunten från Kropps kyrka i Skåne avbildas ärkeängeln 
Mikael med mycket små vingar (Tynell 1913–21, pl. XXXV). Både 
Kilström (1966) och Lindhe (1978 s. 79) menar att Mikael ibland 
kan ha avbildats utan vingar.
1121. Lindhe 1978 s. 68–84.

1122. Wrangel 1923b s. 307–310; Cinthio 1957 s. 175–188.
1123. Nilsson 1989 s. 38f, 155f. I Decretum Gratiani, en samling 
av kyrkorättsliga beslut utarbetad någon gång mellan 1139 och 
1151, anförs förutom detta skäl, som förmodligen ansågs vara 
tyngst vägande, även att då den döde gravlades i kyrkan anbefal-
ldes denne i det helgons vård som kyrkan var uppkallad efter, att 
risken att den döde ansattes av onda andar minskade, och att det 
var gott att gravsättas där många människor kom samman, helst 
katedralkyrkor (Nilsson 1989 s. 16f, 160).

tillsammans med en annan stenrelief föreställande 
Kristus iklädd stola. Var dessa stenreliefer från början 
var placerade är oklart. I äldre forskning ansågs de ha 
suttit som tympanon över västportalen. Erik Cinthio 
har mot bakgrund av det sällsynta motivet med Kris-
tus iklädd stola, alltså i rollen som präst, argumenterat 
för en placering i ett romanskt lektorium. Den andra 
bilden av en ärkeängel är betydligt mindre och sitter 
inmurad över kryptans södra nedgång. Även den anses 
ha varit placerad någon annanstans.1122 

Gravar i romanska västtorn i Lunds stift
Den teologiska bakgrunden till gravläggningar i kyr-
kan kan spåras tillbaka till fornkyrklig tid och brukar 
förklaras med kulten av martyrerna och deras reliker. 
Kyrkofäderna Ambrosius (ca 340–397) och Augustinus 
(354–430) ansåg att det var fördelaktigt att begravas i 
martyrernas närhet eftersom man på så vis fick del av 
ett större antal förböner. En annan ståndpunkt, som 
framhölls av Maximus av Turin (död 420), var att mar-
tyrerna hade en högst påtaglig och konkret roll som 
assistenter i de dödas efterliv. Denna uppfattning före-
faller med tiden att ha blivit den dominerande bland 
bredare lager av kristenheten. Det ska dock noteras att 
juristen Gratianus i sitt Decretum i mitten av 1100-talet 
refererade till Augustinus och hans uppfattning att det 
var fördelaktigt med en gravplats vid martyrernas memo-
riae endast på så vis att när den döde anbefalldes i deras 
vård, kom bönerna att framföras med mer hängivenhet. 
Enligt Gratianus var det alltså de efterlevandes förböner 
som motiverade valet av gravsättning på en plats där 
de avlidna ofta blev ihågkomna. Relikerna som sådana 
hade ingen positiv inverkan på de döda.1123

På 300-talet utvidgades rätten att gravsättas i kyr-
kor från att ha varit förbehållen kyrkliga och världsliga 
dignitärer till att även omfatta vanliga lekmän. Det 
ledde till att kyrkorna blev ett slags kyrkogårdar 

som änglar.1118 Även i den bysantinska konsten framställs 
Mikael ibland till häst.1119 En viktig detalj som kan tala 
emot att ryttaren i Dalby föreställer Mikael är dock att 
han saknar vingar; i varje fall är de inte tydligt framställda 
på reliefen. Förmodligen finns det bilder av Mikael 
utan vingar, men det torde vara ovanligt.1120 Reliefen i 
Dalby kanske hör hemma i samma föreställningsvärld 
som relieferna i det mäktiga tornet i Rydaholms kyrka 
i Småland. I tornets södra ljudöppning finns det sedan 
mycket länge en inmurad relief föreställande Mikael 
som drakdödare. Ytterligare två reliefer med drakdö-
dare är placerade i sekundära lägen. En relief föreställer 
en ryttare med svärd inbegripen i strid med en drake. 
Den andra reliefen med en drakkämpande man utan 
vingar eller gloria kallas S:t Göran men motivet har 
även tolkats som ärkeängeln Mikael.1121

Det finns inga säkra kopplingar mellan Lunds dom-
kyrkas västbygge och torn och S:t Mikael, men vissa 
omständigheter kan åtminstone ligga till grund för en 
spekulation i den riktningen: ett altare och en eller 
två stenreliefer. I kapitel 4 (s. 228) omnämndes att ett 
altare dedicerat S:t Mikael stiftades år 1317 invid det 
södra tornet. Möjligheten föreslogs att altaret egent-
ligen inte var en nystiftelse utan en ombildning av ett 
äldre altare, liksom flera andra altaren som stiftades på 
1200-talet. Till skillnad från andra ombildade altaren, 
skulle detta Mikaelsaltare i sådana fall ha flyttats, från 
en plats uppe i tornet till en plats strax nedanför. En 
annan lika osäker och svårtolkad detalj i domkyrkans 
byggnadshistoria rör två stenreliefer som föreställer en 
ärkeängel. Den större av dem har förmodligen suttit 
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Kyrka Beskrivning Empor Valv Källa

Bjäresjö Undersökning 1948: I kyrkans västra travé, platsen för det rivna 
romanska tornet, påträffades två stenkistgravar innehållande 
vuxengravar och sekundära barngravar.

Möjlig Bottenvåning Rapport, H. 
Olsson, Skhbf; d-nr 
4083/1949 ATA; 
Wallin 1951 s. 90.

Dalby Undersökning 1941: Stenkistgrav med ung manlig individ 
påträffad vid undersökning tornkryptans sydvästra del. 

? Bottenvåning. 
Altare i 
kryptan?

Rydbeck 1941b s. 
226ff.

Gudmundtorp Undersökning 1961: I det tidigare västtornet, något norr om 
kyrkans mittaxel, påträffades en grav. Två mindre stenar på 
var sida om huvudet. Armarna längs sidorna och delvis under 
bäckenet. Uppskattad längd 160 cm. Skelettdelarna återbegravda.

? ? Rapport (1964) i 
LUHM; Holmberg 
1963

Hammarlunda Undersökning 1965: Två stenkistgravar fanns i tornet, den södra 
innehållande en medelålders man och den norra en ung kvinna 
och två sekundära barngravar. Ingen av gravarna låg exakt på 
kyrkans mittaxel. 

Nej Bottenvåning Gustafsson & 
Weidhagen 1968.

Helsingborg,  
S:t Clemens

Undersökning 1958–62: Tre stenkistor i tornets centrala och 
norra del, varav en exakt i kyrkans mittaxel. Oklart om fler 
funnits i söder.

? ? Weidhagen-Hallerdt 
1986; 2010.

Härslöv C. G. Brunius beskrev i mitten av 1800-talet att det i tornets 
nordöstra del påträffats en stenkistgrav bestående av resta 
kalkstenshällar sammanfogade med lera.

? ? Brunii samling bd 
XXXV, ATA

Höör Stenkista dokumenterad i väster på mittaxeln. SkhbfL

Lund, Drottens 
stenkyrka

Undersökning 1982–84: Sex gravar ca 1150–1200, varav tre 
stenkistor och tre tegelkistor. Stenkistgravarna, som förmodligen 
är de äldsta, på kyrkans mittaxel.

? ? Cinthio 2002 s. 143ff

Lund, S:t Stefan Undersökning 1978: Sju gravar i tornet, varav en tegelkista, 
koncentrerade på kyrkans mittaxel. 

? ? Jonsson 2009 s. 57ff; 
Mårtensson 1981 s. 
100ff.

Löddeköpinge II Undersökningar 1974–1980: I den västra delen av träkyrkan och 
på dess mittaxel påträffades två stenkistgravar innehållande en 
kvinna respektive en man. Kyrkans västgavel kan ha markerats 
med en tornliknande konstruktion eller dylikt.

Cinthio 1980

Lövestad Undersökning 1958: Fyra stenkistor påträffades i den rivna 
stenkyrkans västra del. Brunius beskrivning av kyrkan på 
1800-talet talar för att den har haft västtorn. 

? ? SkhbfL; Brunii 
samling, Bd XL s. 
182f, ATA.

Maglarp Undersökning 1970–1971: Tornet delvis undersökt. Flera 
gravläggningar varav två undersökta i sin helhet: en tegelkista i 
söder och en med enkel stenskoning.

Planerad? Nej Sundnér 1982 s. 24ff

Norrvidinge Undersökning 1951–1952: Fyra stenkistor påträffade i det 
åt väster förlängda långhuset. Enligt uppgift en mans-, en 
kvinno- och två barngravar. Rester av grundmurar tyder på att 
gravläggningarna skett i rivet romanskt torn.

? ? Dokumentation i 
SkhbfL; Pettersson 
1985 s. 20

Tolånga Undersökning 1930: Vid golvomläggning påträffades tre 
stenkistor och ett tiotal andra gravar i området för det äldsta 
västtornet. Det är oklart om samtliga gravar är yngre än 
stenkyrkan. Den mest välbevarade stenkistan, i tornets södra del, 
innehöll en medelålders man.

? ? Rapport 1930, H. 
Olsson, SkhbfL; 
Almqvist 1991 s. 
16f, 33.

Tryde Undersökningar 1971–1972: I tornet fanns åtta stenkistor, som 
daterats till 1100- och 1200-talet, och en träkista innehållande 
två mynt från Erik Menveds regeringstid (1286–1319). 

Inga 
uppgifter

Bottenvåning 
och andra 
våningen

Lindhagen 1973; 
Balslev Jørgensen & 
Eriksson 1973

Örtofta Undersökning 1953: Grundmur till äldre torn påträffades och 
invid den fyra gravar eller lämningar efter gravar. Två gravar 
(1 och 2) med vuxna individer, varav en troligen en man, var 
relativt välbevarade: inga spår av kistor och händerna lagda 
över bäckenet. I fyllningen rester av en stenkistgrav (grav 3) 
av skifferflis och ben av barn (1–2 år). En fjärde stenkistgrav, 
troligen en man, påträffades under grav 2. Av oklar anledning 
daterades det äldre tornet i rapporten till senmedeltid.

? ? Rapport 1953 av 
H. Olsson i SkhbfL, 
Lund; Pettersson 1985 
s. 35

Figur 40. Gravar i romanska torn i Lunds stift. Flera av kyrkorna och fynden är mer utförligt presenterade i Green 2010. 
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1124. Nilsson 1989 s. 158, jfr Kötting 1965 s. 34f. Kötting sätter 
det förstnämnda dekretet i samband med Regino av Prüm och 
årtalet 906 (ibid.). Enligt Bertil Nilsson uppnåddes under medelti-
den ingen kyrkojuridisk enighet i frågan om gravsättning i kyrkan. 
Dekretalisterna förde från 1100-talets slut fram olika synpunkter på 
frågan, men det förefaller som om en viss öppenhet och hänvisning 
till praxis har förespråkats (Nilsson 1989 s. 162–165).
1125. Krüger 2003 s. 232f. Även Alain Dierkens understryker att 
begravning intra ecclesiam verkar att ha varit undantag i Frankrike 
(Dierkens 2002 s. 498). Kyrkan Saint-Étienne i Mulhouse i Alsace, 
Frankrike, är ett exempel på begravningsskicket under den aktuella 
perioden. Tre olika kyrkobyggnader har konstaterats mellan 900- 
och 1100-talet. I den äldsta fasen fanns omkring 20 gravläggningar 
i kyrkans västra del, där en förhall eller ett torn fanns. Till de senare 
faserna kunde endast föras fyra gravläggningar, placerade i väster och 
i ett tillbyggt sidoskepp (Braun, Fritsch & Guild 2002).

1126. Författaren känner ej till någon sammanställning av gravar i 
torn på medeltida svenskt område. Exempel på tornbegravningar: I 
undersökningen av Västerhus kyrka 1951–52 påträffades en central 
grav och lämningar efter barn (Jonsson 2009); vid en arkeologisk 
undersökning år 1993 av en del av bottenvåningen i Örberga kyrkas 
torn (Östergötland) påträffades två gravlagda manspersoner (Bonnier 
1996 s. 71f). Angående Danmark, se Stiesdal 1983a.
1127. Jacobsen 1993 s. 22.
1128. Henrik Jacobsens uppfattning om torngravarnas frekvens 
och betydelse förefaller att ha varit vacklande. Han frågar retoriskt 
vilken vikt som ska läggas vid gravarna när man inte vet ”… hvor 
mange av disse rum uden begravelser… [som] findes”. Denna högst 
relevanta fråga lämnas emellertid obesvarad, men Jacobsen kan 
ändock längre fram konkludera att ”i betragtning af det samlade 
antal vellykkede og veldokumenterade undersøgelser af tårngulve, 
synes det romanske tårnrum som begravelsesplads måske ikke at 
have været ualmindeligt” (Jacobsen 1993 s. 52). Det senare är väl en 
omskrivning av att bruket kan ha varit ”allmänt förekommande”.

medeltida Sverige förefaller inte ha studerats närmare. 
Vad gäller det medeltida Danmark finns det en sam-
manställning av Hans Stiesdal, vilken nu framstår som 
något föråldrad eftersom listan på gravar i västtorn har 
utökats som en följd av nya undersökningar och av att 
äldre observationer har uppmärksammats. Kvaliteten 
på uppgifterna varierar starkt. Äldre uppgifter är ibland 
mycket kortfattade, men kan åtminstone användas för 
kvantitativa beräkningar.1126 

I Lunds stift har gravar påträffats i tornen i sexton 
kyrkor (figur 40). Samtliga av kyrkorna ligger i Skåne 
vilket förmodligen till stor del beror på att romanska 
västtorn var vanliga i detta landskap; vanligast torde 
de dock ha varit på Bornholm.1127 Dokumentationen 
är av olika slag och har mycket varierande informa-
tionsvärde. De flesta av torngravarna är välundersökta 
och dokumenterade av fackfolk, men i några fall finns 
det endast knappa uppgifter om gravarnas position 
och utseende, såsom i fallen med gravarna i Bjäresjö 
och Härslövs kyrkor. 

Så långt det låter sig bedömas var en stor del av de 
äldre torngravarna från 1100- och 1200-talen utfor-
made som sten- eller tegelkistor med något varierande 
utseende. I flera kyrkor, till exempel Drottens stenkyrka 
och S:t Stefan i Lund, S:t Clemens kyrka i Helsingborg, 
kyrkan i Tryde och Löddeköpinge träkyrka (II), fanns 
gravarna exakt på kyrkans mittaxel, antagligen ett utslag 
av den höga värdering av platsen in medio ecclesiae som 
också kan ses i placeringen av altaren och andra inven-
tarier (figur 40). 

Uppgifterna om torngravar är inte särskilt många, 
men av det totala antalet undersökta romanska torn-
golv har det funnits gravar i en stor andel, troligen en 
majoritet.1128 Med tanke på det är det mer intressant 

och under 500-talet utfärdades totalförbud på flera 
synoder mot denna utveckling, vilka emellertid endast 
hade en viss hindrande effekt. Under de följande 
århundradena utfärdades en rad förordningar som 
antingen förbjöd gravläggningar i kyrkor helt eller 
tillät det endast för vissa personer. Ibland åtfölj-
des dessa förordningar av anvisningar om i vilka 
delar av kyrkan gravsättning var tillåten. Två dekret i 
Decretum Gratiani från mitten av 1100-talet handlar 
om gravläggningar i kyrkan. Det ena dekretet, som är 
av okänt ursprung, stadgar att gravsättningar endast 
fick ske i kyrkans förgårdar och yttre pelargångar – 
men inte inne i kyrkan och framförallt inte i närheten 
av altaret. Det andra dekretet, från ett koncilium i 
Mainz 813, godkände begravning i kyrkan för vissa 
grupper: biskopar, abbotar, förtjänta präster och 
trogna lekmän (fideles laici).1124

Arkeologiska undersökningar i flera länder tyder 
på att gravsättningar i kyrkorna förekom sällan under 
1000- och 1100-talet, för att bli vanligare omkring 
1200. I Tyskland under 1000- och 1100-talet var det 
enligt Kristina Krüger vanligt att kyrkliga dignitä-
rer, men även kungar och andra världsliga stiftare, 
begravdes i kyrkorna. I Frankrike och Spanien kan 
praxis ha varit strängare. Sedan 800-talet var det i 
dessa områden sällsynt med gravläggningar inuti 
kyrkan, däremot var de vanliga väster om kyrkan 
och i förhallar.1125

Gravläggningar i västbyggen förekom enligt skriftliga 
källor och arkeologiska undersökningar i stora delar 
av Västeuropa ca 800–1200. Materialet är emellertid 
inte bearbetat på ett sådant sätt att fenomenet enkelt 
kan överblickas. Gravläggningar i västbyggen i det 
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1129. Inga uppgifter finns om gravläggningar i det äldsta tornet vid 
S:t Clemens kyrka i Lund. I det fallet kan inte uteslutas att senare 
ingrepp för torn nummer 2 och 3 har utplånat spår efter eventuell 
grav/-ar (Kulturen i Lund, A-arkivet) Vid undersökningen av Tjör-
narps kyrka kunde inte påvisas gravar i det sekundära västutbygget, 
men här föreligger osäkerhet om både det förmodade tornets datering 
och om kulturlagren var bevarade i den grad att eventuella spår av 
gravläggningar torde ha upptäckts. Att döma av undersökningsbe-
rättelsen var både golvlager och murar dåligt bevarade (Thun 1963).
1130. Stiesdal 1983a s. 13.
1131. Jacobsen 1993 s. 62f.

1132. Sundnér 1982 s. 51, 95, 103.
1133. Anderson 1926 s. 16f.

dre än två meter. Förhallen mellan de båda tornen, 
som förmodligen är mer relevant i sammanhanget, är 
emellertid längre än två meter.

Torngravarnas eventuella förbindelser till gallerier 
och gallerialtaren är svåra att klarlägga, åtminstone 
bland de sexton gravarna i Lunds stift. Tornen är så 
dåligt bevarade att det i de flesta fall inte ens säkert 
går att avgöra om det har funnits en gallerivåning. 
Det torde dock kunna uteslutas att det välbevarade 
tornet vid kyrkan i Hammarlunda var förbundet med 
andra våningen i tornet och med långhuset. I Maglarps 
kyrka finns förtagningar i andra våningens östra sida, 
möjligen ett indicium på att en östvägg med annan 
utformning, kanske med öppningar, har planerats.1132 
Uppgifterna om Bjäresjö kyrka är svårtolkade. En källa 
från början av 1500-talet nämner ett tidigare altare i 
tornet (Appendix VII). I Norra Åsums kyrka finns det 
en bevarad gallerivåning, men i tornbottenvåningen 
har det endast konstaterats en fragmentarisk grav som 
inte kan dateras närmare än till medeltiden. 

De övriga tornen med gravar har antingen rivits 
eller kraftigt byggts om så att det inte går att avgöra 
om de har haft gallerivåning. I enstaka fall finns det 
dock svaga indikationer på att tornet ovanför botten-
våningen hade en speciell funktion. I det samman-
hanget ska nämnas S:t Clemens kyrka i Helsingborg, 
som att döma av arkeologiska undersökningar har haft 
sidotorn eller trapptorn i både norr och söder, liksom 
exempelvis S:ta Maria kyrka i Vä. 

I Dalby klosters kyrka har påträffats en romansk 
stenkammargrav i sydvästra delen av kryptan i väst-
tornet. Vid kryptans östvägg finns en (rekonstrue-
rad) altarnisch. Hur våningen ovanför varit utförd 
före senare förändringar är oklart. William Anderson 
antog – med analogi till kryptans utformning och 
andra kyrkor – att där funnits en gallerivåning, även 
den med minst ett altare.1133 

I Löddeköpinge påträffades på 1970-talet en tidig-
medeltida kyrka i trä, men dess gravläggningar liknar 
dem som iakttagits i stenkyrkornas torn. Två stenkistor 
påträffades i kyrkans inre och intill västgaveln. Strax 
utanför gaveln påträffades fyra kraftiga stolphål som 
kan tyda på att kyrkans västgavel varit särskilt markerad, 
kanske med en klockstapel eller liknande konstruktion. 

att notera att i ett antal undersökningar av torngolv 
finns inga säkra uppgifter om gravläggningar från 
romansk tid, men det kan inte uteslutas att det beror 
på senare störningar eller dåligt dateringsunderlag. 
Undersökningen av Norra Åsums kyrka 1972 omfat-
tade stora delar av kyrkans golvyta. Ett av de mer 
remarkabla fynden var en stegkista strax väster om 
högaltaret i koret, där kyrkans förmodade byggherre, 
Esbern Mule, som tillsammans med ärkebiskop Absa-
lon omtalas på runstenen vid kyrkan, mycket väl kan 
ha begravts. I tornets golv framkom inga välbevarade 
gravar. Men i tornets nordvästra del hade det äldsta 
kalkbruksgolvet lagats med ett dåligt lagt tegelgolv. 
Enligt undersökaren bör det sättas i samband med en 
nedgrävning under golvet, förmodligen en störd grav, 
eftersom där påträffades ett kranium och andra ben 
(Appendix I). Någon närmare datering medger inte 
undersökningen och dokumentationen. I de totalun-
dersökta kyrkorna S:t Clemens i Lund och Tjörnarp 
har man inte påträffat torngravar, men det kan inte 
uteslutas att de saknas på grund av sekundära ingrepp 
eller dåliga bevaringsförhållanden.1129 

Beträffande Fjenneslev kyrka på Själland har Hans 
Stiesdal framfört meningen att det är ”næsten umu-
ligt” att gravläggningar har gjorts i tornet – det är för 
smalt och stentrappan till våningen ovanför utgör ett 
hinder.1130 Med liknande argument menade Henrik 
Jacobsen att gravläggningar inte var möjliga i torn med 
mindre än två meter mellan murarna i östvästlig rikt-
ning, vilket skulle inbegripa exempelvis västtornen i 
kyrkan i Lyngsjö och S:ta Maria kyrka i Vä.1131 Det är 
emellertid oklart om ett sådant kriterium ska tillmätas 
avgörande betydelse, eftersom en centralt placerad grav 
mycket väl kan ha placerats så att fotänden stuckit ut 
en bit i tornbågen. Vad anbelangar S:ta Maria kyrka i 
Vä är det korrekt att själva tornens inre längd är min-
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1134. Hildebrand 1898–1903, bd III, s. 774; Nylund 1917 s. 15, 
22, 26.
1135. Everson & Stocker 2006. 

mindre starkt inflytande från klostret i Cluny. Den 
praktiska lösningen att ha ett emporaltare tillgängligt 
för att ombesörja firandet av de många dödsmässorna 
behöver inte ha varit unik för just cluniacenserkloster. 

Begravningsliturgin och det senare firandet av död-
smässor lär ha varierat något mellan olika kyrkor och 
inriktningar i Norden, likaså har generella förändringar 
tagit olika lång tid på sig att slå igenom. Nedanstående 
tolkningsförslag har i första hand 1100-talets sockenkyr-
kor i åtanke och bygger på indicier och resonemang 
kopplade till vad som är känt om gravläggningar i väst-
torn och den liturgi som kan ha varit förbunden med 
begravning och senare åminnelseliturgi för de döda.

I tidigare avsnitt redogjordes för att den döda krop-
pen fördes i procession till kyrkan och ställdes framför 
koröppningen där prästen bad böner över den döda och 
firade en dödsmässa. Enligt litteraturen vakade de sör-
jande över den avlidne under natten mellan dödsfallet 
och processionen till kyrkan. I Norden hölls vakan på 
1500- och 1600-talet antingen i hemmet eller i spe-
ciella ”vakhus”.1134 Möjligen kan det tolkas som att 
likbåren normalt inte togs in i kyrkans långhus eller 
kor och förvarades där under nattens vaka. En tredje 
plats för vakan kan övervägas, nämligen tornbotten-
våningar och vapenhus. I England har man föreslagit 
att torn uppförda under 1100-talet fungerade som 
vakrum, en anpassning till ett direktiv i Decreta Lan-
franci som, närmast avseende katedralen i Canterbury, 
fastslog att liket skulle förvaras i ett speciellt kapell 
under natten och bäras ut genom en speciell portal.1135 
I Norden finns inga starka indicier som tydligt pekar 
i den riktningen, men en nattlig vaka skulle förstås 
vara en tänkbar förklaring till de stenbänkar som har 
funnits i vissa kyrktorn, som i Dalby, Hammarlunda 
och Norra Åsum. Det är också tänkbart att västporta-
ler haft speciell betydelse i samband med begravning.

Oavsett om vakor hållits i tornbottenvåningarna 
står det klart att den dominerande synen på 1000- 
och 1100-talet var att denna del av kyrkan var ett 
slags förgård (atrium) till kyrkan, en liminal zon, nära 
men ändå utanför kyrkans mer heliga rum. De många 
exemplen på gravläggningar i tornbottenvåningarna, 
både i Norden och på kontinenten, tycks vara utslag 

Genomgången av sexton kända arkeologiska 
golvundersökningar eller observationer i romanska 
torn i Lunds stift tyder på att en eller flera gravlägg-
ningar ägde rum i de flesta av dem kort efter uppföran-
det, företrädevis sten- eller tegelkistor. Tornens relativt 
stora betydelse som gravrum kan återspegla att synen 
på gravläggningar i kyrkan i övrigt var restriktiv under 
1100-talet. Tornens dåliga bevarandegrad medger dock 
inga säkra slutsatser om gravläggningarnas samband 
med gallerier. En försiktig slutsats är att torngravar 
förekommer i torn både med och utan gallerier.

Avslutande reflektioner om romanska 
torn och tornkapell i Lunds stift
Forskningen om kyrkoarkitekturen i Mellaneuropa 
har under senare decennier i allt högre utsträckning 
fjärmat sig från tolkningar av västbyggena ca 800–1200 
som symboliska uttryck för den världsliga makten 
eller som härskarsäten. De liturgiska källorna som 
rör västbyggena och deras altaren är förhållandevis 
begränsade och på många punkter svårtolkade. Flera 
forskare har under senare decennier sammanfogat indi-
cier i form av text, arkitektur och arkeologi till mer 
sammanhållna teorier. Tolkningarna har allt starkare 
betonat västbyggenas sakralsymboliska och liturgiska 
betydelse. När det gäller västbyggenas funktion är 
källsituationen och forskningsläget mer gynnsamma i 
Mellaneuropa än i Norden. De tankar som framläggs 
nedan är inte resultatet av systematiska jämförelser med 
Mellaneuropeisk arkitektur, liturgi eller forskning. Sna-
rare är det så att idéer och uppslag sprungna ur arbetet 
med det nordiska kyrkomaterialet, särskilt det från 
Lunds stift, i flera fall visat sig ha mycket gemensamt 
med fenomen och deras tolkningar i Mellaneuropa.

Vad gäller möjligheterna att dra paralleller mellan 
sockenkyrkor i Norden och stora kloster- och kolle-
giatskyrkor i Mellaneuropa så är det riktigt att förut-
sättningarna var mycket olika dem emellan. Det före-
faller dock sannolikt att de stora kyrkorna och deras 
mer ”utvecklade” liturgi var ett ideal som på olika 
sätt kan ha reproducerats i mindre kyrkor. Kristina 
Krüger har utförligt argumenterat för att döds- och 
åminnelseliturgins utveckling från sent 900-tal och 
1000-talet hade avgörande betydelse för uppföran-
det av västbyggen, galilaea, med altaren vid en rad 
klosterkyrkor i Burgund; alla stod under ett mer eller 
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1136. Det omtalas att munkarna i benediktinklostret Monte Cas-
sino på 1000-talet firade mässor i tornet vid ett portabelt altare i 
åminnelse av fader Petronax (Palazzo 2001 s. 257). 

1137. Wallin 1989 s. 68ff. Se DD III: 1 nr 51; Acta pontificum 
danica nr 3840.
1138. DD I:3 nr 13.
1139. LDLV s. 164f; SRD, I, s. 180. Arild Huitfeld uppger att 
drottning Gertrud var begravd ”til Whæ” och ”hendis Lijgsteen 
udi vor tid er funden/ oc vaar icke andet end en slet rød Feldsteen/ 
udhuggen med it Laag paa/ men hendis Been vaar fortæret”. Huit-
feld tillägger att drottningen för sin ihågkommelses skull stiftat S:ta 
Gertruds kapell ”uden for Whæ”(Huitfeld 1650–52 s. 163f ). Den 
senare uppgiften torde inte stämma, eftersom kapellet dateras till 
senmedeltid. Det kan noteras att Huitfeld ej påstår att gravstenen 
är funnen i S:ta Gertruds kapell. Ordvalen indikerar snarast att 
gravstenen påträffats i den stora stadskyrkan, S:ta Maria. 

gravlades i tornet och deras närmaste efterlevande. 
Tornemporer och tornkapell förefaller ha varit ett 

relativt kortlivat fenomen i Norden, huvudsakligen till-
hörande 1100-talet. De enda påtagliga tecknen i Lunds 
stift på att en tornempor nyttjades efter omkring 1200 
finns i S:ta Maria kyrka i Vä: på 1200-talet slogs ett 
nytt kryssvalv i emporvåningen och under den sengo-
tiska stilperioden retuscherades de romanska målning-
arna på minst två ställen. Det fortsatta intresset för 
att investera i tornkapellet hade troligen ett samband 
med att Mariakyrkan förutom sockenkyrka också var 
klosterkyrka för premonstratenserna. Klostret hade 
flyttat till Bäckaskog på 1200-talet, men forsatte att 
förvalta den gamla kyrkan i Vä.1137 

Det är tänkbart att man fortsatte använda tornkapellet 
på grund av att klostret och dess präster var förpliktade 
till vissa gudstjänster, exempelvis dödsmässor för döda 
bröder eller Väklostrets tidigare gynnare, vilka inte kunde 
eller skulle utföras vid något annat altare. Ett av de äldsta 
danska beläggen för en evig mässa är från klostret i Vä: 
när ärkebiskop Eskil bekräftade instiftandet av abbediet 
i Vä år 1170, nämns det att klostrets rätt till vissa ägor 
var förenat med att det dagligen skulle hållas en mässa 
för syndarna och, efter Eskils död, en kollekt till hans 
minne. På Eskils årsdag skulle han ihågkommas med 
fullt officium och något extra till brödernas måltid.1138 
Minnet av Eskil var kanske en anledning till att hålla 
tornkapellet i stånd? Klostrets förbindelser med det 
danska kungahuset kan ha inneburit att ytterligare sjä-
lamässor över viktiga personer måste firas. Drottning 
Gertrud som dog 1197 ska enligt en källa ha blivit 
begravd i Vä, i så fall antagligen i S:ta Maria. Gertrud 
var dotter till Henrik Lejonet av Sachsen och gift med 
Knud Valdemarsen, dansk regent 1182–1202.1139 

Jämfört med sockenkyrkorna har klostren generellt 

av ett likartat begravningsskick, där vissa individer fick 
en särställning. En gravplats närmare högaltaret hade 
säkert varit mer åtråvärd, men i Lunds stift tycks det 
endast finnas två tydliga exempel på gravläggningar från 
1100-talet eller omkring 1200 mitt i koret: i kyrkorna 
Norra Åsum och förmodligen i Simlinge (Appendix 
I). Även om de som begravdes i västtornet befann sig 
långt från högaltaret, de eukaristiska handlingar som 
utfördes där och relikerna i altaret, var den döda enbart 
genom att vara begravd inom kyrkans väggar en del 
av den levande kyrkan och dess ritualer. 

Ärkeängeln Mikael framstår, i varje fall i Mellan-
europa, som i hög grad förknippad med torn och alta-
ren i torn. Något enstaka tydligt exempel finns också 
i Norden, såsom portkapellet i domkyrkan i Nidaros. 
Med tanke på att Mikael var ett så vanligt motiv på 
romanska triumfmurar i ärkestiftet, ofta i samband 
med skildringar av Yttersta domen, och vid sidoaltaren, 
förefaller det sannolikt att han förknippades med torn 
och med en roll som kyrkans väktare eller de dödas 
ledsagare. De indicier som kan peka på att även torn i 
Lunds stift under romansk tid varit förknippade med 
S:t Mikael är dock samtliga svaga, men de har nämnts 
som möjligheter.

Att en tornbottenvåning användes som gravplats 
behöver inte betyda att det också fanns ett altare i tor-
net, men det ter sig rimligt att de som valt att grav-
läggas i tornen och deras efterlevande hade önskemål 
om särskilda gudstjänster nära graven. Vid graven 
kan förstås gudstjänsterna ha bestått bara av bön och 
sång, men det är också möjligt att mässor firades vid 
portabla altaren.1136 I vissa kyrkor kan mässliturgin ha 
varit så viktig eller så omfattande att det var motiverat 
att inrätta ett tornkapell med ett fixerat altare. I dessa 
tornkapell kan man naturligtvis även ha firat dödsmäs-
sor även för individer som inte gravlades i tornet eller 
någon annan del av kyrkan. I klosterkyrkorna, som 
väl var förebilden för arkitekturen och liturgin, finns 
det inget, så långt man kan följa Kristina Krüger, som 
tyder på att dödsmässor vid altaren i torn endast var 
ägnade dem som också var gravlagda där. Det torde 
ändå vara mest troligt att initiativet till dödsmässor 
i tornet kom från de närmast berörda, alltså de som 
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1140. Om förändringen i synen på arv och rätten till jorden under 
tidigmedeltid och högmedeltid, se Paludan 1995. 
1141. Om gåvogivandet under tidig medeltid och förtinglingande 
av bönen, se McLaughlin 1994; Angenendt 2008; Head 2008.

1142. Ystads franciskankloster, grundat 1267, är ett tydligt exem-
pel på den världsliga aristokratins intresse för en tiggarordenskyrka 
(Reisnert 1989). Om inflytandet över dominikanklostrens grund-
läggning, se Grandjean Gøgsig Jakobsen 2014. 
1143. Nielsen 1993; Blaaberg Jensen et al. 1996.

Även den förändrade synen på eukaristin kan ha 
spelat roll för avvecklingen av emporaltaren. Enligt 
transsubstantiationsläran, som antogs på det fjärde 
Laterankonciliet 1215, förvandlas vinet och brödet 
till Kristi blod och kropp. Större vikt lades vid att se 
förvandlingsundret och elevationen av den invigda hos-
tian. Firandet av mässa på ”sekreta” platser i kyrkorna 
ersattes av andra ideal om exponering av det heliga.

Flera samverkande orsaker kan ha legat bakom att 
uppförandet av tornemporer och tornaltaren upphörde 
eller avtog omkring 1200 och att äldre togs ur bruk. 
När tiggarordnarna etablerade sig i Danmark på 1230-
talet valde många ur aristokratin att låta begrava sig i 
deras kloster istället för i den egna sockenkyrkan.1142 
Dessutom kan prästernas band till eller beroende av 
de lokala aristokraterna ha minskat. I Lunds stift hade 
frågan om kyrkornas och prästernas oberoende från 
världslig inblandning aktualiserats i samband med det 
skånska upproret 1180–1182. Frågan aktualiseras åter 
i början av 1200-talet när kravet på prästernas celibat 
inskärptes av ärkebiskopen.1143

kunnat erbjuda större kontinuitet i de gudstjänstupp-
gifter som de påtagit sig, tack vare sin organisations-
form och sina större personalresurser. På 1100-talet 
kan dock andra skäl ha talat för en begravning i sock-
enkyrkan. Gåvor till kyrkor som institutioner var en 
potentiell källa till konflikter inom släkter och mellan 
generationer, särskilt innan något slags praxis hade 
utvecklats och föreställningarna om odaljord löst sitt 
grepp.1140 I en sådan miljö är det tänkbart att kon-
fliktrisken har varit mindre om jorden gavs till den 
egna kyrkan och den egna prästen, som kanske till 
och med var en son eller annan nära släkting. Med 
en sådan ordning var det ju också enklare att längre 
fram ta tillbaka gåvan. Dessutom förefaller gåvor till 
kyrkan under tidig medeltid, stora eller små, inte på 
samma sätt som senare ha varit förbundna med en 
motprestation i form av en ritual.1141 Gåvor skänktes 
i en mer direkt form, till Gud, som i princip måste 
återgälda dem. Med detta synsätt kan större vikt ha 
lagts vid att avsätta och donera medel för att bygga 
kyrkor och torn, än att förse prästerna med medel 
för att återkommande fira mässor för de dödas själar. 



1144. För en redogörelse över den politisk-religiösa utvecklingen i 
Danmark och Lunds stift, se Johannesson 1947, särskilt s. 236–249; 
Lindhardt 1965; Wittendorf 1989.

1145. Danske Magazin 3:6 s. 108, jfr Blomqvist 1978 s. 43; Gar-
delin 2009. I Ribe tycks flera kyrkor ha rivits 1537–38 (Kornerup 
1951–53 s. 652–655).
1146. Som exempel på Fredrik I:s politik kan nämnas: brev till bor-
garna i Viborg 1529 om att de kyrkor som var överflödiga kunde 
rivas och gråbrödernas och svartbrödernas kyrkor kunde bli sock-
enkyrkor (Lindhardt 1965 s. 333); brev samma år den 7 juni till 
staden Randers om att två sockenkyrkor, den ena avbränd och den 
andra öde, kunde nedbrytas och sockenfolket istället använda sig 
av Heligandsklostrets kyrka (FredDReg s. 210f ); brev den 19 juli 
1530 om att Landskrona stad övertar ansvaret för karmelitklostret 
i samma stad (ibid. s. 259). Fredrik I beviljade 1530 magistraten 
i Malmö att få använda Maria Magdalenas kapell som ”byssewss” 
(Malmö stads urkundsbok nr 35).
1147. Det generella förbudet mot gillen den 4 december 1526 är 
tryckt i DGS, bd II, s. 403ff. Brev om nedläggning av gillen i Viborg 
29 december 1527 för att medlen ska användas till ett hospital 
(FredDReg s. 146), liknande brev om altargods i Køge sockenkyrka 
den 8 augusti 1532 (ibid. s. 331); brev om S:ta Gertruds altares gods 
i Assens den 19 juli 1530 (ibid. s. 259). Se diskussion om Fredrik 
I:s förordning om gillen i Bisgaard 2001 s. 330ff.

kyrkor, som mest drabbade klosterkyrkor och kyrkor 
i städerna. Rivandet av kyrkor inleddes på flera platser 
kort tid efter recessen 1536. Senast i början av 1537 
utgick ett kungligt brev till borgarna i Lunds stad att 
riva kyrkor och kyrkogårdar, vilket i flera fall kan ha 
åtlytts tämligen omgående.1145 Redan före recessen 
hade emellertid kung Fredrik I (regent 1524–1533) 
börjat föra en politik som syftade till att kontrollera 
och ta över gods och egendom som tillhörde olika 
kyrkliga stiftelser. En del kyrkor revs och andra, såsom 
flera klosterkyrkor, fick ändrade funktioner.1146 Den 4 
december 1526 förbjuder Fredrik I alla gillen och lag 
i Danmarks köpstäder, och hans politik visavi gillena 
bör även ha drabbat altarstiftelser. Det är dock oklart 
i vilken mån förordningen följdes. Under de följande 
åren utställde han brev till olika städer om att egendom 
tillhörande altaren, vikarier och gillen borde nyttjas 
bättre, ofta till vården av fattiga.1147 Exempelvis skrev 

Inledning
under 1520-talet fick de tankeströmningar som 
skulle leda fram till reformationen ett stadigt fotfäste 
i Danmark. De evangeliska predikanterna hade fram-
förallt stöd av borgarna i ett antal städer i olika delar 
av riket, varav Köpenhamn och Malmö var bland de 
viktigare. De gammaltroende var starka i Lund och i 
domkapitlet. Men under detta avgörande skede styrdes 
ärkestiftet av electi, Aage Jepsen Sparre (1519–1532) 
och Torben Bille (1532–1536), tilltänkta ärkebisko-
par, som varken vigts eller mottagit påvens pallium 
och därmed inte hade den ökade auktoritet det skulle 
betyda. När reformatorerna i Malmö i slutet av 1520-
talet på allvar utmanade den katolska kyrkan hade 
stiftets centrum svårt att hålla emot. Kungamaktens 
och adelns manövrerande och, till sist, uppslutning 
bakom reformationen kom att bli utslagsgivande för 
händelseförloppet. Bönderna på landsbygden var som 
politisk kraft stukade på grund av de nederlag och för-
luster de lidit i flera konflikter, såsom Sören Norbys 
uppror 1524–1525 och Grevefejden 1534–1536. Poli-
tiskt och formellt brukar katolicismens slutpunkt och 
reformationens genomdrivande knytas till Kristian III:s 
kuppartade genomdrivande av recessen i Köpenhamn 
den 30 oktober 1536. Recessens centrala punkter var 
besluten att avsätta biskoparna och konfiskera kyr-
kogodsen. Det politiska genomdrivandet av reforma-
tionen i Danmark gick på bara omkring tio–femton 
år.1144 Den gamla religionens tro och sedvanor levde 
emellertid på sina håll kvar betydligt längre. 

Den mest påtagliga yttre konsekvensen av refor-
mationen var nedläggningen och nedrivningen av 

6. Destruktionen av altaren 
– reformationen och den lutherska kyrkan
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1148. FredDReg s. 207f, jfr liknande brev till Trelleborg den 15 
juni (ibid. s. 214).
1149. FredDReg s. 414f.
1150. Heal 2005 s. 41.
1151. Max Weber använde liknelsen i en kortare skrift, Wissenschaft 
als Beruf (1917), där han diskuterar intellektualisering och rationa-
lisering av världen (Weber 1992 särskilt s. 87, 100, 109).

1152. För en längre diskussion i ämnet hänvisas till Hamilton & 
Spicer 2008; Coster & Spicer 2005. Om Max Webers slutsatser, se 
Scribner 2001 s. 346–365, särskilt s. 362ff. Om katolicismens stöd 
i breda folklager, se Duffy 1992. Om heliga källor i Danmark, se 
Liebgott 1976, särskilt s. 28.
1153. Själlands första lutherska superintendent Peder Palladius 
fastslår kortfattat i en traktat 1553 att kyrkornas enda altare, eller 
”Gudz bord”, skall stå mitt på golvet eller i den östra änden, ”vel 
prydet met malning, Kleder, oc met Liuss, naar der berettis nogen” 
(Danske Kirkelove, vol. 1, s. 346).
1154. Bodo Nischan (2004 s. 95) verkar mena att de då existerande 
altarna för de radikala efterföljarna till Calvin och Zwingli i bred 
bemärkelse, genom bilder, teologi och folklig fromhet, var associe-
rade med den katolska kyrkan.
1155. Addleshaw & Etschells 1948 s. 25ff, 135f. För en översikt med 
flera exempel på communion-tables, se Bond 1916 s. 106–120. I 
flera förordningar från mitten av 1500-talet förordas eller förutsätts 
bruket av ett mobilt träbord för nattvarden (ibid., jfr Duffy 1992 
s. 472, 584). Stephen Wilson har föreslagit att den negativa inställ-
ningen till stenaltarna har en direkt koppling till att de innehöll 
reliker, men att detta inte uttalas explicit (Wilson 1983 s. 43 not 17). 

föreställningar om det heliga levde kvar vid sidan om 
den reformerade kyrkan eller upptogs i den. Tanken på 
det ”sakrala” utrotades inte men modifierades. Kyrkor 
och ting förblev laddade med helighet, och nya sakrala 
platser, såsom heliga källor, upplevde en renässans.1152

Den reformatoriska rörelsens olika förkämpar och 
idériktningar utvecklade ett ideal om kyrkorummet 
och dess inventarier som skiljde sig drastiskt från 
det traditionella och katolska. Gemensamt för olika 
reforminriktningar i Europa under första hälften av 
1500-talet var den teologiskt grundade synpunkten 
att det endast behövdes ett altare i varje kyrka.1153 
När votivmässorna avskaffades behövdes inte längre 
några sidoaltaren. Liksom synen på bilder i kyrkan var 
delad mellan olika reforminriktningar varierade även 
inställningen till de gamla altarna med sina ”påviska” 
reliker. Olika uppfattningar uttrycktes om huruvida 
det var lämpligt att fira nattvard vid ett altare som 
hade uppförts under den katolska kyrkans tid. Efter-
följare till Ulrich Zwingli (1484–1531) och Jean Calvin 
(1509–1564) ansåg att de katolska altarna var blasfe-
miska och skulle ersättas av nattvardsbord, ofta helt 
i trä och mobila.1154 I England hade reformationens 
förgrundsgestalter en likaså tydligt negativ inställning. 
Förutom sidoaltarna kom i stor utsträckning även 
högaltarna i sten att tas bort och ersättas av nattvards-
bord (communion tables).1155 Den negativa inställningen 
till kyrkornas katolska högaltaren grundades delvis på 

han i ett brev till Malmö stad den 5 juni 1529 att 
de som ”nu haffue anammet thet hellige euangeli-
cum ther vdi byen” och hade många hus, jordar och 
gårdar i staden som hade skänkts till altaren, vikarier 
och gillen för mässor och andra gudstjänster inte fick 
förskingra det som var givet ”vdi en godt mening till 
Gutzs tiennistte” utan skulle använda det för att bygga 
och driva ett hospital.1148 Förändringarna mötte ibland 
motstånd. Borgarna i Falsterbo vände sig 1532 till 
kungen och bad om hans stöd för att överföra en jord 
som låg till ”kircken och altar ther i byen” till stadens 
heligandshus, vilket hade mött motstånd: ”nogen for-
driste thennom och giøre hinder”.1149

Den evangeliska rörelsens syn 
på kyrkorum och altaren
Reformationen innebar ett brytning med uppfatt-
ningen att världen var uppdelad i sakrala och profana 
rum. Enligt Martin Luther kunde gudstjänst firas var 
som helst, även ute i det fria. Den ”sanna” kyrkan 
fanns överallt där Guds ord rätt predikades. Således 
fanns det inget behov av att inviga eller konsekrera 
kyrkor, platser eller andra ting.1150 Enligt Max Weber 
innebar reformationen ett stort steg i riktning mot en 
”avförtrollning” av världen (Entzauberung der Welt).1151 
I det hänseendet kan dock reformationens betydelse 
ha överskattats. Det var många element i katolsk tro 
och praxis som inte försvann eller lät sig undertryckas. 
Inte minst har detta område undersökts inom äldre 
etnologisk forskning. Det spänningsförhållande som 
fanns mellan en reformerad kyrka, som i teorin avvi-
sade tanken på sakrala rum eller ting, och praktiska 
handlingar, som visade på ett fortsatt behov, har under 
senare år lyfts fram som ett särskilt forskningsfält. En 
del i denna forskning har pekat på den popularitet som 
den katolska kyrkan åtnjöt i breda folklager under sen-
medeltiden; reformationen var ingalunda välkommen 
eller oundviklig. Annan forskning har visat att katolska 
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1156. Eamon Duffy har pekat på att i England kan altarskivorna 
ha betraktats som symboler med en viss potens. Vid ett antirefor-
matoriskt uppror 1569 rapporterades om att altarskivor återställdes 
från de platser de hamnat på vid reformationen. Efter upprorets 
kväsande gjordes också ansträngningar att spåra upp dem (Duffy 
1992 s. 583).
1157. Frågan om reformatorernas inställning till bilder har bland 
annat diskuterats av Jensen 1921, Frederiksen 1987, Wangsgaard 
Jürgensen 2011 särskilt s. 514ff.
1158. Frederiksen 1987 s. 102f; Nischan 2004 s. 95f.
1159. Coster & Spicer 2005 s. 5.

1160. För en översikt över ikonoklasm i Östersjöområdet hänvisas 
till Michalski 2002. Uppgifter om ikonoklasm finns från S:t Petri 
kyrka i Malmö 1529, Vor Frue kirke i Köpenhamn 1530, Skt 
Mikkels kirke i Slagelse 1533 och Skt Annæ i Aabenraa före 1530 
(Frederiksen 1987 s. 116f; Lindhardt 1965 s. 387).
1161. De Expulsione Fratrum Minorum s. 342; jfr den danska över-
sättningen, Krøniken om Graabrødrenes fordrivelse fra deres klostre i 
Danmark, s. 38f. Det är naturligtvis inte säkert om man i de ovan 
refererade redogörelserna använder ordet altare om enbart de egent-
liga altarna. Men vid en rak läsning av krönikan om gråbrödernas 
fördrivning kan händelseförloppet tolkas såsom att angreppen först 
riktades mot de egentliga altarna av sten och tegel. För en mer ingå-
ende diskussion om händelseförloppet, se Johannesson 1947 s. 344.
1162. Efter stormningen av S:t Petri kyrka i Malmö skrev kantorn 
Adser Pedersens ett brev eller stridsskrift, nu förlorat, men till delar 
känt genom det genmäle som skrevs i namn av Malmös borgmästare 
Jep Nielsen (Johannesson 1947 s. 168). Skriften är tryckt en andra 
gång i Danske Magazin, bd 2 (1746). Anklagelsen om altarnas riv-
ning förs fram på s. 120. Uppgiften om att fler än 60 altaren brutits 
ner är kanske en överdrift. Av sammanhanget står emellertid klart 
att det handlar om altaren i Malmö och väl närmare bestämt i S:t 
Petri kyrka, icke Lunds stift generellt, vilket har framförts (jfr Koch 
1901–03 s. 25, Frederiksen 1987 s. 120). Det med hänvisning till 
Frederik Münters redogörelse för ovannämnda skrift av Jep Nielsen 
(Danske Magazin 1802, bd II, s. 86f ). Münter uttalar sig inte om 
förhållandena i Lunds stift. 

i Danzig 1523. De flesta ägde rum mellan 1524 och 
1526. De kända bildstormarna i Norden är få och kom 
senare än de längs södra Östersjökusten, vilket väl också 
speglar reformationens spridning och styrka.1160 

Tumultet i S:t Petri kyrka i Malmö 1529, troligen 
den 29 november, som anstiftades av reformatorerna 
Claus Mortensen och Hans Spandemager, är välkänt. 
Angreppet riktades mot bilderna, men i de få källor som 
berättar om händelserna framstår det som att det också 
riktades mot själva altarna. I krönikan om gråbröder-
nas fördrivning från Danmark (De Expulsione Fratrum 
Minorum), som förmodligen avslutades 1533, skildras 
hur omstörtarna först förstörde eller störtade omkull 
altaren (altaria suffodientes). Därefter lät herr Claus 
uppföra ett nytt ”oheligt” altare (altare prophanum). 
Först därefter omtalas att även bilder och altartavlor 
blev fullständigt nedrivna, skurna i stycken, ödelagda 
och uppbrända (ymaginibus queque et altarium picturis 
prorsus profligatis, sectis, destructis et combustis).1161 Nära 
i tid ligger stridsskriften En liden Disputatz imellem 
Borgmester af Malmø og Cantor af Lund (tryckt i Malmö 
1530), där kantorn Adser Pedersen vid Lunds domkyrka 
riktade kritik mot Malmös reformatorer: ”Nu haffue 
J afflagt saadan Guds Thienniste, oc brødit neder LX. 
Altere oc flere, oc opbygget eet igien”.1162 Ett brev av 

att de var symboler och påminnelser om den katolska 
kyrkan men också på att de sågs som opraktiska för 
utdelande av nattvarden.1156 

Reformatorernas inställning till bilder i kyrkan, som 
ofta var negativ eller i varje fall skeptisk, är mer disku-
terad och välbelyst i forskningen än deras inställning 
till altarna.1157 I många områden på kontintenten och 
i England skattades kyrkorna på stora delar av sina bil-
der. I Norden utvecklades generellt sett en mer tolerant 
syn på kyrkornas bilder. Få yttringar av bildstormar är 
kända, och förhållandevis många bilder och skulpturer i 
trä är bevarade. För utvecklingen i Norden var förmod-
ligen Martin Luthers pragmatiska inställning i frågan 
av stor betydelse. I flera sammanhang uttryckte han en 
acceptans av bilder i kyrkan, vilka han såg som peda-
gogiskt värdefulla, som en bibel för barn och illiterata. 
Det viktiga var enligt Luther att bilderna i sig inte blev 
föremål för kult. I en mässordning 1526 menade han 
att man kunde fortsätta använda de katolska altarna 
med sina klädnader och ljusstakar tills dess att de var 
utslitna eller ersattes av andra skäl.1158

Altaren och bildstormar
Även om Martin Luther intog en förhållandevis tolerant 
hållning till det katolska kyrkorummet och dess bil-
der, kom flera ledande reformivrare och präster i den 
evangeliska rörelsen att inta en mer radikal och direkt 
negativ hållning. I kampen mellan gammaltroende och 
reforminriktade involverades även bilderna. Det har 
föreslagits att bildstormarna ska tolkas som en form av 
”rening”, en handling som omvandlade byggnaderna 
från kyrkor till enbart möteslokaler.1159 Från hansestä-
der runtom Östersjön finns underrättelser om en lång 
rad ikonoklasmer under 1520-talet. Den första ska ha 
ägt rum i Treptow (vid Berlin) redan 1521 och nästa 
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1163. Efter originalbrevet i LLA, Domkapitlet i Lund, FIb:2; jfr 
Weibull 1904–08 s. 99. Möjligen har krönikan överdrivit omfatt-
ningen av förstörelsen. Av altarbilderna fanns åtminstone så mycket 
kvar att de inbringade 500 daler när de såldes 1530 (Sonnenstein 
Wendt 1860–62 s. 157). 
1164. Michalski 2002 s. 232.
1165. Frederiksen 1987 s. 118. När borgarna i Roskilde 1532 rev 
S:t Laurentius kyrka reste de en skampåle (kag) på platsen för det 
gamla (hög)altaret (Lindhardt 1965 s. 386). Placeringen av pålen 
kan tolkas som en symbolisk förnedring av altaret och den expo-
nent för den gamla kyrkan som det utgjort.
1166. De Expulsione Fratrum Minorum s. 356; jfr den danska över-
sättningen Krøniken om Graabrødrenes fordrivelse fra deres klostre i 
Danmark, s. 59.

1167. Johannesson 1947 s. 320–326; Rørdam 1903–95 s. 447, 451.
1168. Barnekow 1946 s. 41, 53f, 86; Johannesson 1947 s. 304–306, 
316. De yngsta uppgifterna om firandet av mässor vid sidoaltaren är 
från 1537. Kaniken Peder Iversen skänkte enligt sitt testament den 
13 juni samma år ”Pertzedlar” till domkyrkan (Skbrf, Domkyrkan, 
nr 747, LUB), förmodligen i ersättning för gudstjänster. I augusti 
förklarade kaniken Peder Seber i en rättegång angående en gård i 
Landskrona som kärande gjorde anspråk på, att mässor fortfarande 
lästes vid det altare som gården tillhörde (Det Kgl. Rettertings domme 
…, bd 1, s. 272; Appendix, Altarstiftelser i Lunds domkyrka, LO1). 
Och dekanen och f.d. electus Aage Jepsen Sparre († 1540) skrev 
den 21 december 1537 ett testamente vari han skänker en förgylld 
kalk till ett altare som skulle uppföras (Skbrf, Lunds domkyrkas 
brev, nr 751, LUB). 
1169. Frederiksen 1987 s. 104–115. Flera föreskrifter utfärdades 
om altaren i det reformerade kyrkorummet. Vid nationalsynoden 
i Antvorskov 1546 utfärdades ett dekret om att superintendenterna 
skulle tillse – precis som att det endast skulle firas en nattvard – att 
varje kyrka endast hade ett altare med ornament (ornamentis) (Danske 
Kirkelove, vol. 1, s. 250f ). Borttagandet av sidoaltaren inskärptes på 
ett ”landemøde” på Själland 1574 (Koch 1901–03 s. 23).

Altaren i den konsoliderade 
reformerade kyrkan i Danmark
Den nya latinska kyrkoordningen (kyrkoordinansen) 
den 2 september 1537 förbjöd firandet av romersk 
mässa och mässa utan kommunikanter. I praktiken 
bör det ha funnits en övergångsperiod som varierade 
något mellan olika kyrkor och landsdelar. De olika 
sockenprästernas inställning till reformationen påver-
kade säkert den liturgiska utvecklingen och allmogens 
inställning till den reformerade kyrkan. I sockenkyr-
korna, särskilt på landsbygden, var, får man antaga, i 
de flesta fall samma präster verksamma även ett antal 
år efter reformationen. Det kan inte heller uteslutas 
att mässor enligt katolsk ritual firades i hemlighet.1167 I 
tidigare forskning har gjorts bedömningen att i Lunds 
domkyrka har offentliga katolska mässor knappast 
firats lång tid efter 1537. Andra delar av den katolska 
liturgin fanns kvar i något förändrat skick, så sjöngs 
till exempel den latinska tidegärden i koret fram till 
mitten av 1600-talet. 1168

Händelserna i S:t Petri kyrka 1529 är ett exempel på 
hur reformatorernas ideal om endast ett altare i varje 
kyrka omsattes i praktiken vid reformationens första 
inbrytningar i Danmark. Senare i reformationsverket 
upprepades detta ideal vid flera viktiga kyrkomöten 
och i olika föreskrifter.1169 Peder Palladius, som 1537 
blev den första evangeliska superintendenten i Själlands 
stift, hade flera synpunkter på de gamla altarna. Mest 

prästerna Peder Ravn och Henrik Laurensen daterat 
1531 bekräftar att ”her Klaws Bøcker och hans parthij 
brøddhe wor frwe capell op oc altherett met andre alt-
here ther wthij Sanctj pedhers Kyrcke”.1163

Berättelserna om händelserna i Malmö 1529 kan 
tolkas som att reformatorernas angrepp inte bara var 
en bildstorm, utan också riktades mot altarna i sten 
och tegel, alltså en altarstorm. Sådana angrepp hade 
förekommit på andra orter. Den 11 mars 1524 stor-
made folkmassor in i Rigas båda sockenkyrkor, S:t 
Peter och S:t Jakob, och krossade altaren och tog ut 
de inmurade relikerna. Den 8 augusti tog sig en folk-
massa in i domkyrkan i Riga och vräkte altarstenar i 
golvet så att de krossades.1164 

Två av källorna till händelserna i Malmö 1529 talar 
om att reformivrarna inte var nöjda med att använda 
det gamla katolska högaltaret, utan lät resa ett nytt 
altare eller nattvardsbord i S:t Petri kyrka. Efter bild-
stormen i Vor Frue kirke i Köpenhamn nästföljande 
år hände samma sak där: reformatorerna uppförde ett 
nytt altare.1165 Huruvida uppföranden av nya altaren 
var motiverade av praktiska skäl eller en följd av en 
generell aversion mot katolska altaren framgår inte. Ur 
teologisk synvinkel kan reformatorerna ha betraktat 
altarna som en viktigare angreppspunkt än bilderna 
som stod på dem, eftersom romersk-katolsk mässa 
inte fick firas vid ett desekrerat altare. På andra håll, 
såsom i franciskankyrkan i Halmstad, lät reformato-
rerna plundra altarna på böcker och utensilier, vilket 
också satte stopp för mässfirandet.1166
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1170. Palladius, bd V, s. 30f, 36f, 39.
1171. Frederiksen 1987 s. 113f.
1172. Vid Nationalsynoden i Antvorskov 1546 antogs ett dekret om 
att alla ”påviska reliker” skulle avlägnas (”…et aliis reliquiis Papismi 
amovendis…”) (Danske Kirkelove, vol. 1, s. 250f ).
1173. Statuterna, ”Statuta Synodalia … in Diocesi Lundensi” är 
utgivna av H. Rørdam i Monumenta Historiæ Danicæ, 2 Rk, bd 2. 
1174. Johannesson 1947 s. 326; Rørdam 1903–05 s. 459, 481. 
Jfr Vormordsens bestämmelse 1546 där han även talar om ”andra 
processioner, såsom de på åkrarna” (”…ut sunt illæ processiones, 
agrorum lustrationes etc...”) (Danske kirkelove, bd 2 s. 13).

1175. Palladius 1557 s. 6v–7r. När ett möte hölls vid Hjortsberga 
kyrka i Blekinge 1550 vittnade bönderna på ”helgens eed”; kanske 
mer än en tillfällighet? (LSL, vol. 2, s. 495).
1176. Monumenta Historiæ Danicæ, 2 Rk, bd 2, s. 318.
1177. Biskop Jacob Madsens visitationsbog 1588–1604. Enligt Hans 
Jørgen Frederiksens (1987 s. 121) räkning omnämnes sidoaltaren 
vid 43 landsbykyrkor, alltså något fler än min egen beräkning.

skrev 1557 i sin ”Påminnelse om den sanna åkallan 
till Gud och förnekande av avgudar” (Commonefactio 
de vera invocatione dei, et vitandis idolis) att det fanns 
socknar där så gott som alla män och kvinnor hade 
rosenkransar. Möjligen har vissa delar av stiftet varit 
mer gammaltroende. När Palladius gav exempel på 
avgudadyrkan (idolatriae) nämnde han tre kyrkor i 
Blekinge: Torhamn, Edestad och Lösen.1175 Palladius 
oresonliga inställning till bilder i kyrkan kan ha haft 
viss betydelse för hans efterträdare Tyge Asmundsen. 
Vid stiftssynoden i Lunds domkyrka 1561 uppmärk-
sammade Tyge att det i många kyrkor fanns kvar red-
skap för avgudadyrkan (idolatriæ instrumenta) och att 
folket måste påminnas om det okristliga i att tillbe 
bilder (adorandis sculptilibus) så att de fortare kunde 
avlägsnas.1176 Syftet med föreskriften är tydligt, att 
avlägsna bilder som var föremål för tillbedjan, men 
samtidigt förefaller en viss mjukhet anbefallas: den 
tycks förutsätta att bilderna skulle tas bort efter det 
att människor hade insett det felaktiga i sedvänjan. 

Den mest detaljerade informationen från Danmark 
om kyrkobyggnader och altaren kommer från Fyns stift 
och finns i biskop Jacob Madsens visitationsbok från 
1588–1604. Av de 182 kyrkor biskopen besökte och 
förde anteckningar om fanns det överflödiga sidoalta-
ren i minst 35 stycken (19 procent). Ofta kommenterar 
Madsen att de ska tas bort.1177 Det fanns också sidoalta-
ren som han inte önskade avlägsna, framförallt i kyrkor-
nas södra del, nämligen de som hade fått en användning 
som fundament för predikstolar. Statistiken – förutsatt 
att herr Jacob gjorde sina notater någorlunda systema-
tiskt – talar för att sidoaltarna hade röjts undan före 
slutet av 1500-talet i en majoritet av kyrkorna på Fyn. 

Från Lunds stift finns det inte tillnärmelsevis lika 
goda källor som från Fyn. Visitationer betraktades 
som en viktig praktisk uppgift i reformationsver-
ket och genomfördes i stiftet alltsedan installatio-
nen av den första superintendenten Frans Vormord-
sen, men inga visitationsprotokoll är bevarade från 

utförlig var han i sin Visitatsbog, som fick sin slutliga 
form åren 1543–1544 efter det att han hade visiterat 
merparten av stiftets kyrkor. Sidoaltarna, som han 
kallar ”kohytter och kramboer”, väl med anspelning 
på kapell och baldakiner, bör avlägsnas, särskilt om 
de står mellan folket och högaltaret (han bör syfta på 
”heligkorsaltaren”). Predikstolen, som enligt Palladius 
skulle vara placerad i söder, kunde lämpligen byggas 
och uppmuras av de ödelagda altarna. Sidoaltaret ”nest 
prædickestoelen”, alltså i norr, kunde tas ned och där 
föreslog Palladius att man skulle placera en stol för de 
”tyckhøre” så att de kunde ”disbedre høre guds salige 
ord”.1170 Beträffande bilderna var Peder Palladius gan-
ska moderat, särskilt jämfört med sin bror Niels, och 
ansåg att de kunde placeras längs väggarna för att tjäna 
som de ”gode enfoldiges spejle”.1171

Vid nationalsynoden i Antvorskov 1546 antogs ett 
dekret om att alla ”påviska kvarlevor skulle avlägsnas” 
(et aliis reliquiis Papismi amovendis). Men några sär-
skilda ansträngningar för att generellt avlägsna reliker 
i kyrkornas altaren verkar inte ha gjorts. 1172 I Lunds 
domkyrka hölls även efter reformationen stiftssyno-
der med viss regelbundenhet. Genom en avskrift av 
Mogens Madsen (superintendent i Lund 1589–1611) 
är besluten mellan åren 1544 och 1588 kända.1173 Ingen 
synod eller artikel berör explicit altaren. 

Reformatorernas undertryckande av uttryck för 
katolsk tro riktade sig mot föreställningar och sedvanor 
men också mot fysiska objekt som bilder och andra 
föremål som var synliga i kyrkorna och stod i fokus 
för folklig fromhet. Frans Vormordsen, Lunds stifts 
första superintendent (1536–1551), riktade vid uppre-
pade tillfällen bannstrålen mot kvardröjande gammal-
kyrkliga seder, exempelvis de så kallade gångedagarna 
(dies rogationum) och bruket av rosenkrans.1174 Hans 
efterträdare i ämbetet Niels Palladius (1551–1560) 
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1178. Superintendenten Frans Vormordsen anses av Holger Rørdam 
att ha varit en ”meget flittig” visitator (1903–05 s. 459).
1179. LIa:1, S:t Peders Kirkes Regenskaber 1532–1539, f. 75v, 95v, 
96r, Malmö stadsarkiv.
1180. Mogens Madsens beskrivning av skånska städer, ”Civitatum 
Schaniæ descriptio”, är tryckt av H. Rørdam i Monumenta Historiæ 
Danicæ, 2 Rk, bd 2. För avsnittet om Lunds domkyrka, se s. 273.
1181. De efterreformatoriska breven som rör altarfonderna ger ofta 
upplysningar om altarnas ungefärliga läge i domkyrkan, men i de 
flesta fall kan man förmoda att beskrivningarna är äldre benämningar, 
utan koppling till den aktuella situationen. Undantag finns. I ett 
bytesbrev från 1548 talas om ”Jomffrue marie altere som stod [!] 
mytt paa gulffet” (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev nr 76, LLA; 
jfr L57). Skrivningen i imperfekt är för denna typ av handlingar 
ovanlig, vilket gör att det finns anledning att tro att altaret faktiskt 
rivits före denna tidpunkt. Men exempel finns även på brev med 
formuleringar som tyder på att altaren funnits kvar i långhuset flera 
decennier efter reformationen. 

1182. Koch 1901–03 s. 24. Biskop Jacob Madsen rapporterar från 
sina visitationsresor på Fyn 1588–1604 flera gånger om murade pre-
dikstolar, exempelvis i kyrkorna: Ubberud, Paarop, Aasum, Bederslev, 
Gudbjerg (Biskop Jacob Madsens visitatsbog s. 56, 65, 80, 123, 186).
1183. Avgifter eller offer till kyrkoherden i form av livsmedel (påsk-
mat, sommarostar) förefaller att ha varit utbredda i Lunds stift före 
reformationen, men i avtagande under 1500-talet. En avgift kallad 
altarmat som gavs in natura till präst och klockare omtalas i Dan-
mark under 1530-talet, i Norge redan 1508 (Kalkar 1881–1918, 

Det förefaller som att vid reformationens första 
inbrytningar, såsom i Malmö 1529 och i Köpenhamn 
1530, angreps alla katolska altaren, även högaltaren. 
Men från 1540-talet, efter reformationens seger på ett 
politiskt och administrativt plan, var det endast sido-
altarna som var ett problem. Antagligen blev frågan 
om sidoaltarnas nedrivning än mindre akut längre 
fram. När den reformerade kyrkan konsoliderades 
blev gissningvis frågan om altarna mindre central. 

Förslagsvis har borttagandet av sidoaltaren skett enligt 
följande modell: antingen som en manifest handling, 
en handling som i sig själv var meningsfull, i det här 
fallet att den rensade och renade kyrkan från det katol-
ska, eller en nonsignifikant handling, alltså en handling 
utan någon speciell mening eller riktning, som ofta 
var en följd av andra förändringar i kyrkorummet. Det 
manifesta borttagandet av altaren tillhörde i de flesta 
fall de närmaste decennierna efter reformationen, det 
nonsignifikanta borttagandet kan ha kännetecknat 
tiden från 1500-talets slut. Situationen i Lunds stift 
skilde sig kanske inte markant från den på Fyn, vilket 
skulle betyda att de flesta sidoaltaren togs bort under 
de närmaste decennierna efter reformationen.

En rad olika faktorer påverkade bevarandet och 
destruktionen av altaren. Redan Peder Palladius skrev 
att materialet i sidoaltaren kunde användas till pre-
dikstolar. Några murade predikstolar är inte bevarade 
från Lunds stift1182 men ett vanligt tillvägagångsätt var 
att placera predikstolen av trä på det södra sidoaltaret 
i långhusets sydöstra hörn. Flera altaren har på det 
sättet helt eller delvis bevarats, exempelvis i kyrkorna 
i Everlöv, Everöd, Fjelie och Maglarp (Appendix I). 
Det kan inte uteslutas att fler altaren döljer sig bakom 
täckande trappor och paneler runt predikstolarna. 

Efter reformationen kan de medeltida sidoaltarna 
på sina håll ha fyllt en funktion som ”mataltare”, ett 
slags bord där naturaprodukter ämnade för prästen och 
klockaren placerades.1183 Sankta Annas altare i Sankt 

1500-talet.1178 Skriftliga uppgifter om kyrkorummen 
i landsbygdens kyrkor i Lunds stift under de närmaste 
decennierna efter reformationen saknas nästan helt. 
Kyrkornas räkenskaper, som för vissa kyrkor är beva-
rade från början av 1600-talet men oftast först från 
1660-talet, är ett obearbetat källmaterial som säkert 
kan ge fler upplysningar om när och varför altarna revs. 

Räkenskaperna för S:t Petri kyrka i Malmö är beva-
rade från 1530-talet. De kortfattade uppgifterna ger viss 
inblick i destruktionens praktik. En hel del material 
avyttrades från Heligandshusets kyrka, som tycks ha 
övertagits av S:t Petri stadsförsamling. År 1537 såldes 
”Altere stenen ij helligestes som Thale Tydskens kiöptte 
for xxx mk”. Andra malmersthene (marmorstenar) – 
altarskivor eller gravstenar – såldes eller transporterades 
från Heligandshuset till S:t Petri kyrka för att använ-
das som golvplattor. Altaret i Heligandshusets kyrka 
betalade stadskyrkan 1,5 mark för: ”vj lass stheen bleff 
aghne fraa hellygestes altere fodtt oc till bykyrken ”.1179

Mogens Madsen nämner i en beskrivning av staden 
Lund från mitten av 1580-talet att de flesta altaren och 
altarbilder i domkyrkan hade försvunnit, förutom några 
få, täckta med smuts, som fanns bevarade i kryptan, 
i mindre kapell och på andra undanskymda platser. I 
högkoret fanns det gamla högaltaret med sin utsmyck-
ning kvar, men inga mässor firades där längre.1180 Sedan 
åtminstone 1577 firades mässan vid ett nytt altare med 
altaruppsats i långhusets östra del. Gissningsvis avlägs-
nades de flesta bilder och altaren redan på 1550-talet 
under Niels Palladius tid som superintendent.1181
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I, s. 50). I Lunds stift verkar altarmat att ha varit mest utbrett i 
Blekinge, Halland och i skogsbygder (LSL, bd 3, s. 65ff). I Sverige 
förbjöds sedvänjan att lämna altarmat i kyrkan 1720 (SvK vol. 22 
s. 21). Under medeltiden gav kyrkogångskvinnor efter barnsbörd 
”offer”, exempelvis i penningar eller vaxljus (jfr belägg från Odense 
stift 1335, DD II:11 nr 212). Seden fanns kvar efter reformationen 
men kunde då också erläggas i altarmat. Enligt ett brev utställt till 
norra Hallands socknar 1539 skulle varje sockenpräst där åtnjuta 
fyra altarmat om året och en kyrkogångskvinna skulle utlägga tre 
skilling eller altarmat (Danske kancelliregistranter s. 102f ). Sedvänjan 
avskaffades så småningom i Danmark efter att förordningar utställts 
på 1660-talet (Troels-Lund 1914–15, bd 8, s. 144; Kirkehistoriska 
samlinger IV s. 711f ). Om likartad sedvänja med kakaltaren i Sve-
rige, se Åmark 1934 s. 14–18; Nilsén 2003 s. 138f.
1184. Uppgifter om mataltaren finns från flera kyrkor i Blekinge: 1) 
Augerum: År 1709 uppbyggdes ett nytt mataltare av bräder (SvK vol. 
22 s. 143). 2) Fridlevstad: I början av 1660-talet fanns ett mataltare 
”af gråhall uppmuradt i rundelens mur”, men 1665 fanns vid sidan 
av dopfunten i sånghuset ”et ny Lidet Bord eller Mad Altare af Slet 
och ringe Snedkerwerk” (SvK vol. 36 s. 326). 3) Listerby: Ett nu för-
svunnet mataltare uppsattes 1700 (SvK vol. 36 s. 222). 4) Rödeby: Ett 
sidoaltare, kallat mataltaret, stod före 1668 mellan huvudaltaret och 
norra väggen. Det bestod av en släthyvlad, lång bänk på fyra fötter. 
1668 tillkom ett nytt mataltare av furu, försett med panelerade dörr. 
Överst fanns två lådor till förvaring av ljus och altarkläde, därunder 
insattes, när så erfordrades, ”påskmaten” och ibland altarmaten, tills 
de avhämtades (SvK vol. 22 s. 170). 5) Torhamn: Ett sidoaltare, kallat 
mataltaret, nämns 1748 (inv.) SvK vol. 22 s. 93).

1185. Fenomenet med ”offerkyrkor” från 1600-talet och fram i 
1800-talet har senast undersökts i Monica Weikerts avhandling 
(2004). Flera kyrkor i Lunds stift omtalas såsom ”offerkyrkor” under 
1600-, 1700- och 1800-talen. Förutom S:t Olof på Österlen, som är 
välbelagd, omnämner Weikert ytterligare kyrkor som kan beläggas 
från åtminstone 1600- eller 1700-talet: Falsterbo (Weikert 2004 
s. 30, jfr även 69, 201f ), Sturkö (ibid. s. 3, 103f, 107, 121ff, 145, 
148), Torekov (ibid. s. 45, 70, 157, 197, 201). Förmodligen har det 
funnits fler. Exempelvis omnämns 1729 att Spjutstorp fordom varit 
en ”allmose Kyrkia” (Eng. Saml. B VIII, 2, 56, KB).
1186. Enligt en prästrelation från 1729 stod ett altarskåp med jungfru 
Maria i corpus på sidoaltaret vid långhusets norra sida i Glemminge 
kyrka (Eng. Saml. B VIII, 2, 56, KB). Den danske kyrkoforskaren 
Frits Uldall besökte Norra Nöbbelövs kyrka 1896–97 och noterade 
att bilden av jungfru Maria stod på det norra sidoaltaret i långhuset. 
I Östra Vrams kyrka stod två bilder, av jungfru Maria och S:t Olof, 
på det norra sidoaltaret fram till 1880-talet (Appendix I).
1187. Rikard Holmberg (1990 s. 75f ) verkar att ha varit inne på 
liknande tankar.
1188. Exempelvis i kyrkorna i Fulltofta, Igelösa och Risekatslösa. Det 
kan noteras att altaruppsatsen i S:t Petri kyrka i Malmö, monterad 
år 1611, är ca 15 meter hög. I Simris kyrka 1742 omtalas att altar-
tavlan för ”bättre anseende skull skulle flyttas ut under Bågen” och 
göras större (Simris kyrkoarkiv, LIa:2, s. 105, LLA; Jfr Appendix I).

hög grad bevarats. Liknande faktorer kan ha haft bety-
delse i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo. Båda kyrkorna 
var in i sen tid ”offerkyrkor”.1185 Även i andra kyrkor 
var träbilder fortfarande placerade på sidoaltaren på 
1700- och 1800-talen, exempelvis i Glemminge, Norra 
Nöbbelöv och Östra Vram.1186 Det finns emellertid i 
de senare fallen inga uppgifter om att bilderna hade 
någon funktion utöver de tillåtna, att vara en prydnad 
och möjligen också att vara didaktiska. 

Många medeltida altaren kan således under en tid 
ha fyllt en praktisk funktion, men med fler och åter-
kommande förändringar av kyrkorummet, såsom nya 
altaruppsatser och bänkinredningar, togs fler och fler 
av dem bort. 

Tillkomsten av nya altaruppsatser från slutet av 
1500-talet låg troligen bakom avlägsnandet av många 
medeltida högaltaren.1187 Jonstorps kyrka fick en ny 
altaruppsats 1594 och det var troligen i samband med 
det som ett nytt stenaltare, med material från det med-
eltida, uppfördes längre västerut i kyrkan. När högal-
taret flyttades västerut från sin medeltida placering i 
absiden eller längst österut i koret kom det närmare 
menigheten. Placeringen innebar även att altarupp-
satsen kunde göras högre och bredare. Denna höjd-
strävan är tydlig i många kyrkor, där altaruppsatserna 
nästan slår i taket.1188 Ytterligare en anledning att flytta 

Olofs kyrka kallades tidigare ”mat-altare”. Ett sidoaltare 
i Mjällby kyrka, i långhusets nordöstra hörn, som man 
hittade reliker i när det revs 1728, uppges ha använts 
som mataltare. Två altaren i Bräkne Hoby kyrka, för-
modligen medeltida och rivna 1753, och ett i Ronneby 
kyrka betecknas av samtida skribenter som mataltaren. 
Bruket med mataltare kan ha varit vanligare i Blekinge, 
där de på 1700-talet ofta var placerade i koret. Kyr-
koräkenskaperna talar flera gånger om att nya matal-
taren uppfördes. De gamla medeltida sidoaltarna, om 
de fanns kvar, hade kanske inte en optimal placering 
i kyrkan eller var rätt konstruerade för de behov som 
fanns; de nya var ofta av trä och maten kunde placeras 
i lådor eller bakom dörrar.1184 I Hyby kyrka finns än 
idag ett litet murat bord vid korväggens norra sida som 
kan vara ett efterreformatoriskt mataltare (Appendix I). 

I enstaka kyrkor har sidoaltarna långt fram i tiden 
fortsatt varit platsen för medeltida träbilder. Kyrkan i 
Sankt Olof (Lunkende) i sydöstra Skåne är ett tydligt 
exempel på en eftermedeltida folklig fromhet och vall-
fart, där bildernas ”potens” kan ha haft betydelse för 
deras bevarande, det gäller i varje fall bilden av S:t Olof. 
Tack vare det har även bildernas uppställningsplatser i 
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1189. Bidragande till inrättandet av sakristior kan ha varit önske-
mål om enskilt skriftermål. I Härslövs kyrka stod redan år 1670 
skriftstolen i sakristian, alltså bakom altaret (Samuelsson 1982 
s. 47). År 1741 påbjöds i kyrkoförordningen om enskild skrift 
istället för ”uppenbarad” för mål som handlade om lönskaläge 
och horsbrott (Cornelius 1886–87, 2, s. 135 f ). Det var vanligt att 
altaren flyttades och sakristior i direkt samband därmed inrättades 
bakom dem, se exempelvis följande kyrkor och kyrkoarkiv i LLA: 
Oppmanna 1755–56 (LI:2, LLA), Norra Åsum 1764–65 (LIa:3) 
och Skepparslöv, 1768 (LIa:3).
1190. En rad kyrkoräkenskaper från Göinge härad och början av 
1600-talet har publicerats av Torsten Karlsson, däribland räken-
skaper från Araslövs kyrka (1974 s. 9). Enligt en uppgift ska ett 
gammalt ”Munke Altare” i Västra Sallerups kyrka, som stod i vägen 
för stolarna, ha tagits bort 1700 (manus till SvK i LUHM). Från 
Reslövs kyrka omtalas att ett mataltare togs bort och ersattes med 
en mur vari skulle placeras ett fat, troligen för dop (se Appendix I).

1191. För 1666 års fornminnesförordning, Placat och Påbudh, se 
Schück 1932, vol. 1, s. 264–269; vol. 2, s. 343–346.
1192. 17 april 1828, Carl Johan, Swensk Författnings-Samling, N:o 
78, 1828. Stockholm (s. 1549, §3).

Østerlars. Ibland har altarskivor placerats i golven, 
som i kyrkorna i Dalby, Eljaröd, S:t Petri i Malmö, 
Norrvidinge, Ottarp, Röke, Simrishamn, Ullstorp 
och Älvsåker (Appendix I). Troligen finns det ett stort 
mörkertal av altarskivor som blivit gravstenar, trapp-
stenar och dylikt. Ett problem är att altarskivornas 
konsekrationskors – i många fall det säkraste sättet 
att identifiera stenen som altarskiva – kan ha huggits 
bort när en ny gravstensinskription gjordes eller nötts 
bort om stenen användes för att trampa på.

Altaren och det antikvarisk-
vetenskapliga perspektivet
Lagskyddet av altarna var länge svagt eller obefintligt. 
I Sverige fanns det visserligen tidigt en fornminnesför-
ordning, 1666 års Placat och Påbudh, som också omfat-
tade kyrkorna. Den var emellertid till stor del inriktad 
på bevarandet av föremål med skrift och som det heter 
”Tygh, Redskap, Prydnat på Wägger och Fönster, Mål-
ningar eller hwariehanda innandöme, som något tänck-
wärdigt kunne innehålla”.1191 Förordningen lämnade 
således ett stort utrymme för en subjektiv bedömning 
av vad som kunde vara prydnad och tänkvärt. Senare 
förordningar innebar endast små förbättringar. I 1828 
års förordning om forntida minnesmärkens fredande 
och bevarande är det kyrkans mobilier som står i 
fokus och som det åläggs varje kyrka att upprätta en 
förteckning över.1192

Det tidiga vetenskapliga eller antikvariska intresset 
för altaren var i ringa grad inriktat mot deras even-
tuella arkitektoniska eller estetiska kvaliteter, vilket 
ofta var – och är – det centrala vad anbelangar kyr-
kobyggnaden som sådan eller många inventarier. När 
det gäller altaren låg – och ligger – fokus i hög grad 
på relikerna och eventuella lämningar med skrift. 
Det var dessa lämningar som fick första prioritet och 
också åtnjöt en viss antikvarisk omsorg. Inriktningen 
mot att beskriva reliker och texter låg helt i linje med 
fornminnesförordningen 1666 och 1828.

Den äldsta antikvariska beskrivningen av reliker 
i Lunds stift är Herman Chytraeus redogörelse från 

högaltarna västerut var att detta möjliggjorde eller 
underlättade inrättandet av sakristior bakom dem. I 
många kyrkor betydde det att sakristian inrättades i 
absiden.1189

I samband med att nya bänkar införskaffades togs 
säkert många sidoaltaren bort, till exempel i Kattarps 
kyrka i början av 1700-talet och i Bräkne Hoby kyrka 
1753 (Appendix I). Det äldsta omnämnandet av att 
ett sidoaltare togs bort är från Araslövs kyrka i Göinge 
härad. I räkenskaperna nämns att kyrkan 1615 lät en 
snickare klä högaltaret på tre sidor med ”panneelle” och 
1618 utgick ersättning till arbetsfolk som ”wdbröde j 
gammellt alltare”, av allt att döma ett gammalt sidoal-
tare.1190 Möjligen var även där skälet för borttagandet 
att göra mer plats för bänkar.

På 1800-talet började kaminer bli vanligare i kyr-
korna, och långhusets östra hörn var en lämplig plats 
för dem. I Östra Vrams kyrka fanns sidoaltaret kvar 
i långhusets nordöstra hörn fram till slutet av 1880-
talet, då det befanns vara i vägen för en kamin som 
skulle installeras (Appendix I). 

Ett utmärkt eftermedeltida användningområde 
för altarskivor som var tillverkade av en enda sten, 
en monolit, var som gravstenar eller trappstenar. Det 
äldsta exemplet på en altarskiva som blev gravsten är 
från Grönby kyrka, där omhuggningen skedde i slu-
tet av 1500-talet. I kyrkorna S:t Nicolai i Halmstad 
och S:t Petri i Malmö blev altarskivor till gravstenar 
på 1600-talet. Altarskivorna blev i många fall trapp- 
eller tröskelstenar, till exempel i kyrkorna i Felestad, 
Lockarp, Lövestad, Ramdala, Stehag, Örkelljunga 
och Östra Karup och möjligen också Äspinge och 
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1193. Tuneld 1982 s. 22–26. Herman Chytraeus beskrivning från 
1590-talet över relikerna i Gumlösa kyrka är egentligen endast en 
redogörelse för innehållet på ett förmodligen icke-original på per-
gament eller på en tavla. Se Appendix III.
1194. Appendix II. Även kyrkoherden i Östraby församling gjorde 
efter en rundskrivelse 1746 ansträngningar att finna något intressant 
i kyrkans altaren, vilket dock blev resultatlöst (Sockenbeskrivningar 
från Färs härad 1746–47 s. 51 not 2).

1195. Ännu ett tydligt exempel på att det tidigt fanns en pietet 
inför relikerna visas av ett fynd i Sorø klosterkyrka där relikerna i 
ett sidoaltare, enligt inskrift på blykapseln, år 1584 kom att åter-
deponeras (DK, V, s. 64). 
1196. Appendix II; jfr även uppgifter om Benzelius och relikerna 
i Mjällby och Valleberga kyrkor.
1197. Appendix II: Löddeköpinge, Sövestad, Okänd kyrka 1–5; jfr 
även relikerna från Balkåkra och Skivarp (ibid.).

tida altaren revs togs stenen med relikgömman och 
blykapseln med sitt innehåll tillvara och placerades i 
det nya. Så gjorde man till exempel i Jonstorps kyrka, 
kanske redan i slutet av 1500-talet, i S:ta Maria kyrka 
i Vä 1674 och i Össjö kyrka 1864, av allt att döma 
med tanke på ett bevarande för eftervärlden.1195 Präster 
beskrev också hur relikfynd lades tillbaka, exempelvis i 
Borrie kyrka 1730, där de ”lades tillbaka och innemu-
rades”, och i Hyby kyrka 1795, där allt placerades åter 
i relikgömman tillsammans med ett papper om att 
undersökningen hade genomförts. Vad gäller fynden i 
flera kyrkor återstår nu endast blykapseln där relikerna 
förvarats eller delar av innehållet, exempelvis de från 
Tryde och Tåstarp. Förklaringen är säkert i många fall 
att relikgömmorna inte förseglades permanent, utan 
att relikerna återkommande togs fram och förevisa-
des, med de risker som det innebar för att de skulle 
förkomma eller snabbare brytas ned (Appendix II). 

Omsorgen om innehållet i relikgömmorna har dock 
inte varit större än att det många gånger har över låtits 
till någon högre kyrklig dignitär eller antikvitetsin-
tresserad akademiker vid ett universitet eller på ett 
museum. Det är känt att Jacob Benzelius († 1747), 
professor och sedermera ärkebiskop, intresserade sig för 
relikkapslarna och deras innehåll och även samlade in 
sådana när tillfälle gavs. När en relikkapsel upptäcktes 
i Igelösa kyrka 1731 skickades den, efter begäran, till 
Benzelius.1196 På Lunds universitets historiska museum 
finns det fyra relikkapslar av bly som tillhör museets 
äldre samling från tiden före ca 1800, tyvärr utan upp-
gifter om provenienser. Till Kungl. Antikvitetsarkivet 
i Stockholm kom en relikkapsel efter Nils Wessmans 
resa i södra Sverige 1756. I andra fall kan man sluta 
sig till att kyrkans patroner efter påträffandet tog hand 
om innehållet, exempelvis i kyrkorna i Löddeköpinge 
1751 och i Sövestad kring 1720. Enstaka relikkapslar 
införlivades tidigt i enskilda fornsakssamlingar; den 
från Råbelövs kyrka hamnade i Fredrik Ulrik Wrangels 
(† 1853) samling.1197

1590-talet för en relikförteckning på ett pergament 
i Gumlösa kyrka. Ett mer systematiskt insamlingsar-
bete, med begränsade men på det hela taget viktiga 
resultat, genomfördes i och med professor Jacob Ben-
zelius rundskrivelse 1729 med frågor till Skånes präs-
ter. Han frågade bland annat till vilket helgon kyrkan 
var konsekrerad samt vem som hade låtit bygga den 
och när.1193 Frågorna hade en direkt koppling till de 
reliker och pergamentssedlar som ibland påträffades 
i altaren. Prästen i Sövestads pastorat redogjorde i sitt 
svar för fyndet av reliker i altaret några år tidigare vilka, 
om de fortfarande funnits i behåll, ”twifwels utan 
gaf tillkänna, till hwilket helgon Kyrkian skall wara 
Consecrerad med mera”. Kyrkoherden i Tranås, Jöns 
Espman, ansträngde sig för att finna en relikgömma 
i altaret, men tvingades ge upp på grund av att altaret 
var inneslutet i trä. Ändå skrev han en mindre utlägg-
ning om fenomenet med reliker i altaren, vilket tydligt 
visar att ämnet intresserade fler än Benzelius. 

Samma historieintresse som skäl för att undersöka 
altaren ges det fler exempel på även något senare. Pehr 
Osbeck skrev i slutet av 1700-talet apropå fynden i 
Skummeslövs kyrka: ”Desse reliqvier bevisa, at kyrkan 
är bygd i Catholska tiden, och så lärer det vara med 
allesammans i detta Contract”. Vid samma tid skrev 
Jonas Frostensson Swanander om en undersökning av 
ett altare i Hyby kyrka ”I tanke at vinna upplysning 
om … [dess] ålder”.1194

Relikerna kunde också vara tacksamma utgångs-
punkter för negativa kommentarer om katoliker, som 
när kyrkoherden Severin Schlyter avslutade sin redo-
görelse för fynden av reliker i Löddeköpinge kyrkas 
högaltaret 1751 så här: ”Af dessa Reliquier, som mycket 
annat är klart att de Påwiska äro åppenbara bedragare, 
ock wederstyggeliga afguddedyrkare” (Appendix II).

Reliker och pergamentssedlar som under århundra-
dena närmast efter reformationen påträffades i medel-
tida altaren tycks i flera fall ha behandlats med tanke 
på framtida bevarande. Det förekom att när medel-
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1198. Om altarna och altarnischerna i Borrie och Äspö kyrkor, se 
Appendix I.
1199. Till undantagen, där högaltarnas dåvarande placering note-
rats, hör: Felestad, altaret under tribunbågen (Brunii samling, bd 
34, s. 13, ATA); Hästveda, altaret i absiden (ibid., bd 31, s. 70f ); 
Löderup, altaret i absiden (ibid., bd 33, s. 76f ); Norra Strö, sido-
altaren eller rester därav vid triumfbågens västra sida (ibid., bd 
31, s. 110f ); Strövelstorp, altaret i koret (ibid., bd 33, s. 56; Tofta, 
altaret i koret (ibid., bd 32, s.2f ); Vinslöv, altaret vid absidväggen 
(ibid., bd 31, s. 126f ).
1200. För en övergripande diskussion kring ämnet rivningar och 
om- och nybyggnader av kyrkor i Danmark och Sverige från 1700-
talet och framåt och kyrkor som kulturarv, se Wienberg 2006. 

1201. Om debatten i slutet av 1800-talet kring bevarande och res-
taurering av kyrkor, se Fernlund 1982 s. 129ff.
1202. För en utförlig redogörelse för Theodor Wåhlins yrkesbana 
och syn på kyrkorna och arkitekturen hänvisas till Hans Ponnerts 
avhandling Theodor Wåhlin – arkitekten och restaureringskonsten – en 
yrkesbiografi (2011), se även Fernlund 1982 s. 133ff. 
1203. Om Hofterup, se Wåhlins Anteckningar angående Skånska 
kyrkor, bok I, s. 81 (LUHM); om Åhus, ibid. s. 122. Wåhlin note-
rar även om Tolånga kyrka att ”Altarets stenbord har bibehållits…” 
(ibid., bok II, s. 172).

de medeltida kyrkorna genomslag först under 1890-
talet.1201 I södra Sverige gick grundargestalten för Kul-
turhistoriska museet för Södra Sverige (Kulturen) 
Georg J:son Karlin i bräschen och publicerade en frän 
kritik i sin Huru vi skydda våra kyrkliga minnesmärken 
(1897). Den sista – eller kanske senaste – medeltida 
kyrkan i det gamla medeltida Lunds stift som revs var 
Röke kyrka år 1906. Rivningarna av medeltida eller 
förmodat medeltida altaren fortsatte minst lika länge. 

Theodor Wåhlin (1864–1948), som var den mest 
anlitade och betydande arkitekten när det gällde för-
ändringar och restaureringar av kyrkor i Skåne från 
1890-talets mitt till sin död, var betydligt mer intres-
serad av och positivt inställd till, och hade större insik-
ter i den medeltida arkitekturen än många av sina 
äldre kolleger.1202 För S:ta Maria kyrka i Åhus, som 
restaurerades 1901–1906, skissade Wåhlin på ett för-
slag som innebar att en skymmande ”trämur” i koret 
togs bort så att ”det ännu kvarstående gamla altaret 
kommer åter till heder”.1203 Förslaget gillades inte, 
men antagligen var det Wåhlin som såg till att altaret 
togs ner och murades upp – i närmast identisk form 
– längre västerut i koret.Tveksamma ändringar har 
genomförts även senare, som när ett säkerhetsskåp 
installerades 1946, med antikvariskt godkännande, i 
det medeltida högaltaret i Båstads kyrka (Appendix I). 

Sedan början av 1900-talet har nio relikkapslar från 
altaren påträffats i kyrkor i Skåne. Av dem finns endast 
tre fynd på museer (från kyrkorna i Ignaberga, Nedraby 
och S:ta Maria i Vä), medan de övriga finns i de kyr-
kor där de påträffats. På 1950-talet gjordes flera fynd 
av reliker från altaren i olika kyrkor, i Jonstorp 1950, 
Gualöv 1952, Köpinge 1953 och Norra Mellby 1955. 
I samtliga fall undersöktes fynden mer eller mindre i 
detalj av antikvarisk personal innan de återsändes till 
kyrkorna. I två fall, kyrkorna i Jonstorp och Gualöv, 
finns handlingar som tydligt visar att församlingarna 

I några kyrkor kan påträffade reliker ha förvarats 
någon annanstans än i altaret. I Mjällby kyrka hade de 
omhändertagits av kyrkoherden Peter Kock (tjänsteår 
1750–73), men verkar sedan ha försvunnit. Relikerna 
från högaltaret i Stehags kyrka ska enligt visitations-
protokoll efter 1828 ha ”förvarats omsorgsfullt”, men 
de fanns inte kvar vid ingången till 1900-talet. Även 
relikerna i Tryde kyrka nämns i visitationsprotokoll 
och viss omsorg måste ha lagts på deras bevarande, 
men 1830 beskrevs pergamentssedeln vara i dåligt 
skick och närmast oläsbar (Appendix II). Inga yngre 
uppgifter finns om den.

Carl Georg Brunius, den flitigaste och kunnigaste 
upptecknaren av framförallt Skånes kyrkor i mitten 
av 1800-talet, skriver förvånansvärt lite om altaren i 
sina böcker och efterlämnade handlingar. Det finns 
bara en handfull specifika exempel i anteckningar 
och på ritningar.1198 Till dels kan det förklaras av att 
Brunius inte var särdeles intresserad av altarna. På 
de flesta av Brunius planritningar över kyrkor är inte 
heller högaltarna som fanns och var i bruk inritade.1199 
Men den kanske viktigaste anledningen är nog, att i 
mitten av 1800-talet hade de flesta medeltida högal-
tarna rivits och de som fanns kvar var ofta inklädda 
med panel, vilket hindrade Brunius från att närmare 
studera dem. Av de medeltida sidoaltarna fanns det 
förmodligen redan då ofta bara kvar mindre rester 
av murverken. 

Senare hälften av 1800-talet innebar en kraftig 
våg av nybyggnader och ombyggnader av kyrkor i de 
flesta delarna av Sverige, inte minst i Skåne, Blekinge 
och Halland. De medeltida kyrkorna i det nuvarande 
Danmark påverkades generellt inte i lika hög grad, 
men på Bornholm byggdes det relativt många nya 
kyrkor.1200 I Sverige fick opinionen för bevarandet av 
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1204. När blykapseln påträffades 1952 var den svept i ett perga-
mentsblad med stora delar av officiet för S:t Laurentius, taget ur 
ett breviarium från 1100-talets första hälft. Detta pergament fanns, 
sannolikt, i församlingens vård i början av 2000-talet, men där kan 
idag ingen svara på var det finns.

1205. Jensen m.fl. 1996 s. 287f. För kritiska synpunkter på Svenska 
kyrkan, se Hägg 2010; Sandahl 2014.

vandringar. Med viss risk för övertolkning kans man 
hävda att relikerna kan ha en funktion även i den pro-
testantiska Svenska kyrkan: en kyrka vars medlemstal 
är ständigt vikande och ibland kritiseras för att ha en 
diffus religiös profil. I samma kyrka finns sedan länge 
en högkyrklig rörelse som betonar liturgins och tra-
ditionernas roll och under senare år också en ”mys-
ticism” som värdesätter fysiska uttryck för andlighet 
på ett liknande sätt som i katolsk och ortodoxt from-
hetsliv.1205 Kanske finns det fortfarande ett behov av 
heliga rum och ting?

Postludium
I medeltida kyrkor i Lunds stift finns det mycket säl-
lan några påtagliga spår av de katolska altarna. Vid 
reformationen blev sidoaltarna inte bara överflödiga, 
de blev också en påminnelse om den katolska kyr-
kan. Detaljerna kring altarnas nästan totala elimine-
rande är inte kända. Mycket talar för att en stor del 
av dem, kanske de flesta, togs bort före utgången av 
1500-talet. Med tanke på den kamp som de första 
superintendenterna förde mot olika katolska uttryck, 
exempelvis bilder i kyrkan, och de visitationer som 
de genomförde, är det sannolikt att borttagandet av 
altaren under reformationens första decennier var en 
manifest handling, en ”rening” av rummet. Ganska 
snart efter att den reformerade kyrkan hade säkrat 
sin ställning kan de gamla altarnas laddning ha blivit 
mindre, och en ny långsammare destruktionsfas kan 
ha tagit sin början i slutet av 1500-talet, då altaren 
togs bort som en följd av förändringar i kyrkorummen, 
såsom nya bänkar eller (för högaltarnas del) nya altar-
uppsatser. En del sidoaltaren bevarades dock. En del 
användes som fundament för predikstolar och andra 
kom fortsatt att vara uppställningsplatser för bilder, 
såsom ännu kan ses i S:t Olof på Österlen. Många kan 
under en tid ha tjänat som mataltaren. Altarskivorna 
har varit lockande att hugga om till gravstenar eller 
har blivit utmärkta trapp- och tröskelstenar.

Ett begränsat antikvariskt intresse har sedan 1700-
talet ägnats de reliker och texter som ibland har påträf-
fats i altaren. Bevarandet av medeltida altaren såsom 
arkitektoniska element är något som först verkar bli 

önskade att få tillbaka relikerna för återdeponering i 
högaltarna (Appendix II). 

I Gualövs kyrka placerades relikkapseln med reli-
ker, efter att 1954 ha undersökts på Statens historiska 
museum i Stockholm, inmurad bakom en glasskiva 
i ett utrymme i det gamla altarets ovansida. Det är 
tveksamt om det uppfyller Riksantikvarieämbetets 
önskan från 1953 om hur relikerna skulle förvaras: 
”skyddad för åverkan men ändå icke helt otillgänglig 
för eventuella framtida undersökningar”.1204 Relikerna 
från kyrkorna i Köpinge 1953 och Norra Mellby 1955 
placerades även de i nyuppförda högaltaren, men på 
sådant sätt att de idag inte kan betraktas eller enkelt 
tas fram. Avsikten var att relikerna som påträffades i 
Jonstorps kyrka 1950 också skulle placeras i det nya 
högaltaret, men den dåvarande kyrkoherden fann 
för gott att istället placera dem i ett kassavalv, där de 
återfanns för några år sedan. Det senaste fyndet av en 
relikkapsel med bevarade reliker gjordes i Össjö kyrka 
2004. Den förvaras i kyrkan i en monter i en vägg, 
som åtminstone torde uppfylla rimliga säkerhetskrav. 

Ur ett bevarandeperspektiv och med tanke på fram-
tida undersökningar kan man starkt ifrågasätta det 
lämpliga i att återdeponera reliker i altaren eller för-
vara det känsliga materialet i församlingar och kyrkor. 
Företeelsen med återdeponering av reliker är intressant 
med tanke på att Svenska kyrkan vid reformationen 
tog bestämt avstånd från tron på helgon och reliker. 
Vilka bevekelsegrunder som har legat bakom försam-
lingarnas ställningstaganden är oklart, någon egentlig 
argumentation bakom besluten har inte anträffats. 
Gissningsvis har församlingarnas val att behålla och 
i flera fall återdeponera relikerna i altarna betingats 
av en känsla av vördnad för tidigare generationer och 
deras trosuppfattning. 

Det går att spekulera i andra tänkbara skäl. Reli-
ker kan vara potentiella identitetsskapare, särskilt om 
de har namn. Under senare år har intresset för och 
Svenska kyrkans satsningar på pilgrimsvandringar och 
att iordningsställda pilgrimsvägar ökat. Helgonen och 
spåren av dem utgör givetvis viktiga noder i sådana 
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1206. Appendix I: Augerum, Norrvidinge, Torrlösa. 

Av de flera tusen medeltida altaren som en gång 
fanns i Lundastiftet återstår bara spillror och frag-
ment. Men för forskningen är de värdefullt vrakgods 
som pockar på sammanhang och tolkning. Denna 
undersökning har förhoppningsvis bidragit till att det 
i framtiden fästs större uppmärksamhet vid detta kyrk-
liga kulturarv. Katalogen över altaren och altarreliker 
kommer då att utökas. Säkert är att destruktionen av 
medeltidens altaren sakta kommer att fortgå, oavsett 
om de dokumenteras eller ej.

en fråga under 1900-talet, men då återstod mycket 
få. Endast en handfull altaren är bevarade i mer eller 
mindre ursprungligt skick. De flesta är kända genom 
fragment: rester av grunden eller stipes, men oftast 
altarskivor. Reliker förvaras i många fall på sådant 
sätt att de sakta bryts ner eller riskerar att helt enkelt 
slarvas bort. Flera altarskivor eller förmodade altar-
skivor som dokumenterades under 1900-talet kan 
inte längre återfinnas.1206 Några av dem har, efter att 
ha blivit identifierade som altarskivor, placerats som 
skivor på moderna altaren.



räckligt med ett altare i varje kyrka. De flesta kyrkor 
har emellertid även haft ett eller flera sidoaltaren. Att 
förekomsten och placeringen av sidoaltaren varierade 
i kyrkorna är allmänt känt, likaså tycks det finnas en 
konsensus om att altarnas funktioner kan ha varierat, 
i relation dels till en mångfacetterad liturgi, dels till 
enskild bön och offer. Under loppet av medeltiden 
blev sidoaltarna generellt allt fler.

Ett visst forskningsintresse har ägnats förekom-
sten och funktionen av altaren, men flera aspekter 
är otydligt beskrivna och pockar på en mer initierad 
och samlad diskussion. Till de mest grundläggande 
frågorna hör sidoaltarnas rumsliga och tidsliga place-
ringar. Vilka materiella och skriftliga belägg finns det 
och vilka slutsatser kan dras utifrån dem? Frågan om 
spridningen av sidoaltarna i tid och rum kan knap-
past skiljas från frågan om deras funktion, som också 
måste betraktas mot bakgrund av högaltarna. 

Sidoaltarnas roll och betydelse är som mest oklar 
under den äldre medeltiden eller under den epok 
som brukar betecknas som den romanska. Forskning 
utanför Norden tyder på att sidoaltaren under denna 
tid även hade en symbolisk betydelse, att de kan vara 
noder för hågkomst av viktiga händelser i den kristna 
frälsningshistorien och påminde om viktiga helgon, 
åtminstone i större kyrkor. Ett fenomen som uppmärk-
sammats ganska litet i den omfattande diskussionen 
om de romanska västtornen och deras funktion och 
tolkning är förekomsten av altaren i dem. Att torn-
emporerna användes som altarrum under romansk 
tid men att detta upphörde under högmedeltiden kan 
ses som det tydligaste exemplet på att förändringar 
i kyrkorummets nyttjande pekar på förändringar i 
bakomliggande förutsättningar och föreställningar. 

Teologer och religionshistoriker har ägnat stor kraft 
åt att undersöka de liturgiska skrifterna och deras geo-
grafiska kopplingar och har på så vis kunnat beskriva 

Bakgrund och inriktning
i de medeltida kyrkorna stod altarna i fokus för 
den viktigaste kristna religiösa ritualen, det eukaris-
tiska firandet, då brödet och vinet blev Jesu kropp och 
blod. Trots att, eller kanske på grund av, att altarna 
var självskrivna delar av kyrkan och rumsligt var cen-
trala i kulten har de ägnats frapperande litet utrymme 
i forskningen, särskilt deras fysiska konstruktion men 
också deras placering och funktion.

Standardverket om de fixerade altarnas fysiska kon-
struktion är fortfarande Joseph Brauns Der christ-
liche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, del 
1–2 (1924). Trots att Brauns arbete är närmare ett 
sekel gammalt finns det inget nyare som kan mäta 
sig med dess bredd och detaljrikedom. Senare publi-
kationer som behandlar altarnas gestaltning har varit 
mer begränsade, såväl tematiskt som kronologiskt och 
geografiskt. Kunskapsläget kring de portabla altarna 
är däremot mer aktuellt. Många enskilda portabla 
altaren har uppmärksammats och en detaljerad över-
sikt finns i form av Michael Buddes Altare portatile – 
Kompendium der Tragaltäre des Mittelalters 600–1600.

Ur ett nordiskt och lundensiskt perspektiv är en stor 
brist i Brauns verk dess geografiska tyngdpunkt, som 
ligger i Tyskland, Frankrike och Italien. Mycket litet 
utrymme ägnas altaren eller förhållanden i Norden. 
Det går helt enkelt inte att utifrån Braun få någon 
mer generell bild av altaren i Norden, än mindre en 
utgångspunkt för att göra jämförelser med andra geo-
grafiska utsnitt. Forskningsperspektivet och det typo-
logiska angreppssättet, som varvas med en osystema-
tisk insamling av data, känns föråldrade. Några få 
modernare undersökningar av nordiska forskare, med 
tonvikten på Gotland och Fyn, har ökat kunskapen 
om altarnas konstruktion, men fortfarande är områ-
det mycket litet utforskat. 

För firande av mässa har det i princip varit till-
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område. Det har varit självfallet att bedriva undersök-
ningarna mot bakgrund av en större nordisk och euro-
peisk kontext, genom exempel från och diskussion om 
förhållanden i andra områden, syftande till att fördjupa 
förståelsen av olika fenomen. Tidsmässigt behandlas 
hela perioden från kristnandet till reformationen, men 
tonvikten ligger på tiden från 1100-talet och framåt då 
stenkyrkobyggandet sköt fart och det även finns annat 
källmaterial i någon större utsträckning. 

De materiella lämningarna efter altaren i Lunds 
stift, såväl som i de flesta andra områden, är fragmenti-
serade. Från stiftets omkring 690 medeltida kyrkor 
finns endast omkring 79 mensae och något över 100 
stipes bevarade eller dokumenterade, helt eller delvis. 
Generellt sett torde bevaringsgraden vara något högre 
i det nuvarande Danmark och särskilt på Jylland. Få 
områden torde emellertid ha fler bevarade altaren än 
Gotland. Tack vare att stora delar av dessa områdens 
kyrkor är publicerade i Sveriges Kyrkor och Danmarks 
Kirker har det varit möjligt att jämföra utbredningen 
och gestaltningen av vissa detaljer i altarnas konstruk-
tion samt ytterligare belysa frågor om altarnas före-
komst och placeringar.

De skriftliga källorna om altaren, från brev till sedlar 
som medföljt reliker, i Lunds stift är generellt sett litet 
och utspritt på många olika kyrkor. Härvidlag skiljer 
sig knappast utgångsläget från andra stift i Norden. 
Undantaget från denna dystra bild är Lunds dom-
kyrka, från vilken det har bevarats ett stort källma-
terial som rör altaren, från invigningen av det första 
altaret i dess krypta till reformationstiden och tiden 
närmast därefter. 

Konstruktionen av altaren
Forskningen om altaren har överlag varit outveck-
lad. Standardverket är fortfarande Joseph Brauns Der 
christliche Altar från 1924. Trots att verket nu är när-
mare ett sekel gammalt representerar det i hög grad 
det rådande forskningsläget. Senare bidrag till områ-
det har varit få, avgränsade och specialiserade och 
har kommit med långa intervall; det har inte funnits 
bränsle till någon livaktig forskningsdiskussion. För 
undersökningen av altarna i Lunds stift har det varit 
nödvändigt att i någon mening skapa ett källmaterial, 
det vill säga utarbeta kataloger över altaren och reliker 
med ett urval variabler för att på så vis upptäcka och 

olika kyrkors och stifts ”kultprofil”. Hur den medeltida 
mässliturgin i praktiken utfördes och sammanhanget 
med den enskilda kyrkans resurser och åligganden, är 
ett mer eftersatt område. De största kunskapsluck-
orna gäller förstås de mindre kyrkorna, det vill säga 
sockenkyrkorna, men även vad gäller större kyrkor, 
där förutsättningarna för analyser generellt är bättre, 
såsom domkyrkorna, har dessa frågor behandlats i 
relativt liten utsträckning. Flera olika aspekter ryms 
inom detta problemfält, bland annat tillgången till 
personal och med vilken frekvens och på vilka tider 
mässorna skulle firas. Vid vilka altaren och hur mäss-
sorna skulle utföras, deras tema och syfte, är också av 
stor betydelse för att bättre förstå de skillnader som 
tillsammans gav dynamik åt liturgin. 

Syftet med denna avhandling har varit att belysa 
och fördjupa kunskapen om altaren, såväl fixerade 
som portabla. En första delundersökning (kapitel 3) 
handlade om altarnas fysiska konstruktion, alltså deras 
form, material och innehåll. En huvudfråga var vilka 
eventuella kopplingar några av dessa egenskaper hade 
till kyrkliga föreskrifter eller andra samtida ideal och 
föreställningar. Två andra aspekter som undersökts är 
rumslighet och funktion, att i högre grad än tidigare 
forskning klarlägga och ge en samlad bild av sidoal-
tarnas förekomst, placeringar och roll i kyrkorna. För 
att belysa dessa aspekter undersöktes altarna i Lunds 
domkyrka (kapitel 4) och i stiftets mindre kyrkor, till 
största delen sockenkyrkor (kapitel 5). Om domkyrkan 
och dess altaren finns ett relativt rikligt skriftligt käll-
material. Källmaterialet rörande stiftets sockenkyrkor 
är av en helt annan karaktär och består till stor del av 
arkeologisk dokumentation av murverk, muralmål-
ningar och andra bilder. 

Det sammanhållande temat för avhandlingen har 
varit konstruktionen av det heliga, alltså hur altaren blev 
”heliga” i föreningen av material, ord och handlingar, 
och hur heligheten bekräftas genom att altarna står i 
fokus för upprepade ritualer. 

Avgränsningar och förutsättningar
Utgångspunkten och den primära geografiska avgräns-
ningen är Lunds stift, ett område som var ganska enhet-
ligt sett ur ett kulturellt och historiskt perspektiv och 
inte minst under lång tid har varit kyrkligt och adminis-
trativt enhetligt. Men Lunds stift är ett ganska begränsat 
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ten har jag inlett mitt sökande och ställt mina frågor. 
Altaren består av en rad element eller delar, och i 

tidigare forskning har det etablerats en relativt fast 
nomenklatur. Men istället för att hänga upp fram-
ställningen på en typologi följer undersökningen av 
altarna en disposition som i stora drag följer tidsord-
ningen för att uppföra ett altare: man började nedifrån 
och fogade del till del och avslutade arbetet överst. 
Det betyder också att de handlingar som föreskrivs i 
den romersk-germanska altar- och kyrkoinvignings-
ritualen har kunnat integreras i diskussionen på ett 
naturligt sätt. Konsekrationsritualen var ju en del i 
altarnas konstruktion.

I undersökningen har registrerats och diskuterats 
en lång rad element och variabler, men i denna sam-
manfattning kommer endast några element att lyftas 
fram som är eller kan ha haft symbolisk signifikans 
och hur dessa uppträder och varierar i tid och rum.

I kyrkoinvigningsformuläret liknades mensa vid 
Jakobs sten och ”hörnstenen”, en symbol för Kristus. 
Altaret, som förutsattes ha fyra hörn, tolkades som 
en bild av världen där mitten var Jerusalem. Under 
konsekrationen smordes hörnen med krisma. I olika 
kyrkorättsliga texter betraktades skador på hörnen som 
desekration av altaret. Nyckeltexterna förutsätter alltså 
att altarets mensa är fyrkantigt och av sten – mer speci-
fika anvisningar för eller omnämndanden av materialet 
i mensa eller dess utseende förekommer sällan. Påven 
Innocentius III (1198–1216) ansåg dock att mensa 
helst borde bestå av en monolit eftersom det bättre 
symboliserade kyrkans enhet. Under senmedeltiden 
finns det enstaka notiser som uttrycker ogillande mot 
bruket av tegel i mensa.

Det finns uppgifter om 79 mensae i Lunds stift. 
Utförandet och materialet varierar. Mensae samman-
satta av flera stenar, som förekommer i 20 fall, verkar 
höra till den romanska stilepoken (före ca 1200) och 
var förmodligen den vanligaste typen av konstruktion 
under denna tid. Sammansatta mensae förekom även 
under hög- eller senmedeltiden men då utförda i tegel. 
Hela altarskivor, varav minst 44 exemplar är kända, 
förekom under romansk tid men de blev vanligare 
under hög- och senmedeltiden. 

Någon gång på 1200-talet tycks alltså preferenserna 
ha rört sig bort från mensae som bestod av flera delar 
och till monoliter. Ungefär samtidigt ses förändringar 
i materialvalet. Sandsten och i viss mån andra mju-

beskriva drag i altarnas fysiska gestaltning, såväl det 
vanliga som det unika (Appendix I–II). 

I modern arkeologi har undersökningar och publi-
ceringar av primära föremålsmaterial ofta följt en 
typologi, ofta baserad på en huvudprincip, exem-
pelvis form, och kanske därefter en finare sortering, 
exempelvis utifrån ornamentik eller material. I Joseph 
Brauns Der christliche Altar (1924) har utformningen 
av stipes använts som huvudprincip för en typologi av 
de fixerade altarna. Men denna typologi är knappast 
ändamålsenlig för huvuddelen av de nordiska altarna 
som ofta är fragmentiserade och/eller från olika tids-
perioder. Utarbetandet av en typologi är ett sätt att 
skapa ordning genom vilket värdefulla observationer 
kan göras, men för denna undersökning och ”bearbet-
ningen” av materialet har andra vägval gjorts. 

Undersökningens huvudfråga har varit hur alta-
ren gjordes heliga, inte bara genom handlingar, utan 
också genom användandet av vissa former, färger, 
material och innehåll förknippade med idén om det 
heliga och hur detta har uttryckts under olika tider 
och platser. Denna stora fråga måste brytas ned i ett 
stort antal mindre. 

Altarinvigningsritualen ger förstås upplysningar om 
handlingar och ord vid konsekrationen och dess sym-
boliska och religiösa betydelse. I Lunds och Roskilde 
stift användes från mitten av 1100-talet en version av 
det romersk-germanska pontifikalet som hade sam-
manställts under andra hälften av 900-talet. Ritualen 
beskrev vissa av de materiella egenskaper som altaren 
skulle ha. Andra medeltida texter kan ge ytterligare 
upplysningar. Anvisningar och föreskrifter har således 
gett ledtrådar om vissa materiella element eller egen-
skaper vilka har varit nödvändiga eller har värdesatts 
i ett altares konstruktion. 

Vissa moment i altarets konstruktion eller mon-
tering utfördes i samband med konsekrationen. Det 
tydligaste uttrycket för konsekrationen var depone-
ringen av reliker i altaret. Altarnas form och material 
var avhängiga av även andra faktorer än en medveten 
strävan att uppfylla vissa föreskrifter eller ideal om det 
”heliga” – hantverkstradition, materialtillgång, prak-
tiska överväganden eller helt enkelt vad som betraktades 
som gott och vackert spelade säkert en roll. Men det 
är altarna som byggen av symboler och hänvisningar 
till Bibeln och uttolkningarna av den som jag har valt 
att i första hand lyfta fram. Från den utgångspunk-
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övriga Norden framstår Lunds stift närmast som ett 
gränsområde med avseende på placeringen av relik-
gömman i altarna. I den östra delen av Norden, med 
Svealand och delar av Finland och Götaland, där Got-
land framstår som särskilt väldokumenterat, domine-
rar altaren med relikgömma i stipes. Längre västerut, 
särskilt i Norge och nuvarande Danmark, dominerar 
altaren med relikgömma i mensa. 

Vad gäller relikgömmornas utseende och deras för-
segling finns det intressanta skillnader även inom ett så 
begränsat område som Lunds stift. Flera relikgömmor 
i Halland saknar en särskild fals på vilken täckskivan 
kan vila, något de har gemensamt med relikgömmor 
längre norrut i Bohuslän. En anmärkningsvärd detalj 
som finns på en ganska stor andel av relikgömmorna 
i sydvästra och delar av mellersta Skåne är den extra 
förseglingen av relikgömman med metallklamrar. För-
utom ett enstaka exempel i det nuvarande Danmark 
finns inga kända exempel på det i övriga Norden. 
Äldre exempel på detta slags försegling finns närmast 
i Tyskland och i Rom. Förseglingen minskade risken 
för intrång i relikgömmorna, men kan även ha haft 
en symbolisk funktion i det att altaret därmed försågs 
med ett slags ”sigill”.

När relikerna har placerats i relikgömman ska den 
enligt det romersk-germanska kyrkoinvigningsformu-
läret förseglas med en täckskiva, tabula. Denna skiva, 
som också ägnades en särskild vigning, omtalas som 
varande en polerad sten och liknas vid Jakobs sten, 
Moses lagtavlor och hörnstenen, det vill säga Kristus. 
Den geografiska fördelningen av tabula är, givetvis, 
densamma som för relikgömma placerad i ovansi-
dan av mensa. Tabulas storlek, utformning och inte 
minst material har varierat något. Enligt invignings-
texten ska tabula vara blankpolerad och oftast är de 
utförda i bergarter som går att slipa och polera. Ofta 
men, inte alltid, är de fyrhörniga. Från Lunds stift 
finns det uppgifter om tabula i fjorton altaren. Av de 
åtta tabulae som finns bevarade är fyra eller fem av 
slipad svart kalksten, förmodligen från Skåne. Två är 
av slipad kalksten som skiftar i gult och grönt, en är 
av ljus kalksten. Äldre källor beskriver ytterligare sex 
(icke bevarade) tabulae: en ”blå” sten (svart kalksten?), 
två ”Ölandzsten” (röd kalksten?), en vit sten och två 
marmorstenar. Kalksten från Skåne kan ha använts 
i hälften av alla tabulae eller kanske ännu fler. Den 
rödaktiga stenen kan misstänkas komma från Öland. 

kare bergarter är vanliga i mensae från romansk tid, 
men under hög- och senmedeltiden blev kalksten 
vanligt. Orsakerna till dessa förändringar, i konstruk-
tion och material, kan vara flera och gripa in i var-
andra. En hel altarskiva kan ha ansetts vara bättre av 
symboliska skäl och praktiska skäl kan också ha haft 
betydelse: hela altarskivor erbjöd förmodligen oftare 
ett jämnare underlag att ställa träbilder på. Även den 
ökande användningen av kalksten i altarskivor kan 
ha en symbolisk bakgrund: Täckskivan, tabulan, som 
skulle placeras över relikerna i relikgömman skulle 
enligt kyrkoinvigningsformuläret vara en polerad sten. 
I överförd bemärkelse – när relikgömman var place-
rad i stipes – kunde hela altarskivan betraktas som 
en täckskiva: kalksten går att slipa och polera så att 
det får en blank yta. En slipad och polerad sten kan 
också ha betraktats som mer estetiskt tilltalande och 
därmed mer passande att fira eukaristin på. Efterfrå-
gan på hela altarskivor, helst av kalksten, har kunnat 
mötas av både en produktion i stiftet, men kanske 
framförallt genom import, från Gotland och kanske 
även andra områden. 

Enligt det romersk-germanska kyrkoinvignings-
formuläret skulle biskopen deponera reliker i altarets 
relikgömma. Texten skrevs med tanke på en relikgö-
mma med fyra hörn placerad i altarets ovansida, men 
i Norden förekom även att relikgömman placerades i 
stipes framsida, alternativt kanske även i andra sidor 
eller helt dold i dess inre. Några tydliga exempel finns 
dock inte på de två senare alternativen. Relikgömmans 
växlande placering är känd sedan tidigare, det finns 
många exempel runtom i Europa. Men varianternas 
geografiska och kronologiska spridning har varit oklar, 
liksom vilka anledningar som kan ha legat bakom 
relikgömmans placering.

Den vanligaste dokumenterade typen av relik-
gömma i Lunds stift är den typ som är placerad i 
mensa (41 exempel). Varianten förekom från 1100-
talet till åtminstone 1400-talet. Tre exempel, tidigast 
från omkring 1200, finns på relikgömma på framsidan 
i stipes, men sannolikt var relikgömma i stipes vanli-
gare än dessa siffror ger intryck av. Av de 44 mensae 
som bestod av en monolit hade nämligen endast 18 
relikgömmor. Rimligtvis betyder det att en ganska 
stor andel, men kanske inte alla, av altarna på vilka de 
övriga 26 mensae låg istället hade relikgömma i stipes.

Vidgas det geografiska perspektivet till delar av 
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Gumlösa kyrka, som invigdes 1192, är känd bland 
annat för sina reliker. I en bevarad kyrkoinvigningstext 
förtecknas 90 reliker. Det är dock oklart var relikerna 
placerades, och det kan väl inte uteslutas att huvud-
delen placerades i ett relikvarium och endast en min-
dre del i ett eller flera altaren. Oavsett hur det förhöll 
sig med det var det ett anmärkningsvärt stort antal 
reliker som vilade i en i övrigt ordinär sockenkyrka, 
åtminstone sett till dess storlek och senare status. En 
möjlig förklaring är att kyrkoinvigningen, som genom-
fördes under medverkan av tre biskopar, kan ha skett 
i en markerat politisk kontext. 

Relikerna i de vanliga sockenkyrkornas altaren var 
betydligt anspråkslösare sett till både antal och sort. 
I en majoritet av de femton relikdepositionerna där 
namnsedlar gått att läsa kan endast dokumenteras en 
relik, oftast av de 11 000 jungfrurna. I tre eller fyra 
fall var det otvetydigt två reliker: av de 11 000 jung-
frurna samt en relik efter S:t Olof, en sten från Golgata 
och en till namnet okänd relik. I ett fall deponerades 
endast en ensam manlig martyr (S:t Cornelius), och 
endast i det sistnämnda fallet kan det med viss säker-
het fastslås att reliker efter de 11 000 jungfrurna inte 
hade blivit deponerade.

I andra områden och stift i Norden fanns det ett 
delvis annat deponeringsmönster. I det övriga medel-
tida Danmark var reliker efter de elva tusen jungfrurna 
vanliga, men dominerade inte på samma sätt. Som 
enda relik i altarna förekommer flera olika helgon, 
exempelvis Laurentius, Maria, Nikolaus och Teobal-
dus. Det var också vanligare att två eller flera reliker 
placerades i altaret.

I Uppsala kyrkoprovins förekom de 11 000 jung-
frurna också i de kända relikdepositionerna, men inte 
alls i den grad som i Lunds ärkestift. I två eller tre av 
tolv sockenkyrkor deponerades endast en relik, men 
i övriga minst två. Bland de reliker som deponerades 
i sockenkyrkorna fanns exempel på svenska helgon, 
som Birgitta, Elin av Skövde, Erik och Henrik. Någon 
sådan spridning av reliker efter kända riks- eller lokal-
helgon i altarna kan inte ses i det medeltida danska 
materialet.

De kända relikdepositionerna i altarna i Lunds stift 
var i allmänhet något mindre välförsedda, sett till antal 
och sort än i övriga danska stift och Uppsalaprovin-
sen. Vad som kan ha legat bakom dessa skillnader är 
oklart. Reliker efter de 11 000 jungfrurna var vanligt 

Tydliga exempel på mer exotiska material eller lång-
väga import saknas, men det är högst troligt att även 
sådana stenar förekom som tabula i Lunds stift.

En jämförelse med uppgifter i litteraturen från det 
nuvarande Danmark visar att tabulae i stor utsträck-
ning tillverkades av lokalt och regionalt tillgängliga 
bergarter. Påtagligt är dock det relativt stora inslaget 
av ”exotisk” sten, särskilt grön porfyr. Av 48 registre-
rade stenar betecknas 14 som porfyr (serpentin) och 
till de exotiska bergarterna ska även läggas enstaka 
inslag av travertin och alabast. Det innebär att omkring 
en tredje del av tabulae var gjorda i exotiska importe-
rade berg arter. Ytterligare stenar, betecknade såsom 
exempelvis kalksten eller marmor, kan förstås ha kom-
mit långväga ifrån, men sådana slutsatser kan ofta 
inte dras utan en bedömning av geologisk expertis. 
Den gröna porfyren, med ursprung i Grekland, har 
således varit särskilt åtråvärd som tabula. Helt saknas 
inte heller fynd av grön porfyr i Lunds stift, vilket åter 
kommer att tas upp i samband med portabla altaren. 

Den handling som fullbordade altarets konsekra-
tion var deponeringen av reliker i relikgömman. I det 
romersk-germanska kyrkoinvigningsformuläret står det 
att dessa reliker var martyrer, i plural. Även enligt efter-
reformatoriska riktlinjer ska relikerna helst vara minst 
två. Tillsammans med relikerna skulle man nedlägga 
invigd hostia och tre bitar rökelse. Genom depone-
ringen av relikerna blev altaret en grav och kyrkan en 
boning för helgonmartyrerna. Genom deponeringen 
av hostia blev altaret också en Kristi grav, men detta 
moment i konsekrationen kom att kritiseras av teo-
loger under hög- och senmedeltiden.

Det finns uppgifter om innehållet i omkring 48 
relikgömmor i Lunds stift, i form av reliker och relik-
sedlar. De mest kända relikdepositionerna är de från 
invigningen av Lunds domkyrkas sex äldsta altaren, 
1123–1146. Det relativt stora antalet reliker och deras 
fördelning mellan altarna tyder på att de inte gjorts ad 
hoc utan att vissa hänsyn har tagits till en övergripande 
plan, som sannolikt tog hänsyn till altarnas rang eller 
betydelse, dvs. deras placeringar och dedikationer. 
Antalet reliker i varje altare varierar, från tre i kryp-
tans södra sidoaltare till 73 i högaltaret. Högaltaret 
i en annan betydande kyrka, S:ta Maria kyrka i Vä, 
invigdes 1121. Att döma av innehållet i relikgömman 
är det rimligt att tänka sig att man vid det tillfället 
deponerade omkring 10 reliker i altaret.
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Ibland var relikerna inslagna i flera lager, exempel-
vis ett tyg av linne och ett av siden. Påfallande är 
att omkring två tredjedelar, av de 75 tyger i Norden 
där det finns någon uppgift om färgen, var rött eller 
rödaktigt siden. Preferensen för siden, ett exotiskt och 
dyrt material, får väl betraktas som en ärebetygelse 
till helgonens ben. Det ligger nära till hands att tolka 
den höga frekvensen av röda och rödaktiga tyger 
som en symbolisk påminnelse om förpackningarnas 
innehåll, martyrnas ben. 

Relikförpackningarna placerades i sin tur vanli-
gen i behållare av bly. De var enkelt utförda, ofta var 
själva behållaren och locket gjorda i en plåt och oftast 
små, ca 4–5 centimeter. Den största kända, från S:ta 
Maria kyrka i Vä, är 8 cm stor. En blybehållare från 
Ignaberga kyrka förvarades med stor sannolikhet i en 
yttre behållare, en svarvad trädosa.

Även i det övriga medeltida Danmark och i kyr-
koprovinsen Uppsala var förvaring av altarreliker i 
blybehållare utbrett. Det finns också omkring tio 
uppgifter om träbehållare, de flesta från Uppsala kyr-
koprovins, exempelvis Gotland, Öland och Västergöt-
land. Träbehållarna var vanligen större, framförallt 
högre, än de i bly. 

Flera faktorer kan ha påverkat valet av material i 
relikbehållarna. Blybehållare var ett sedan länge eta-
blerat sätt att förvara kverlevorna av avlidna, särskilt 
helgon och andra viktiga personer. Bly, som är en 
tung, gråblå och lättformad metall, har länge haft en 
speciell roll i europeisk folktro, där det har använts 
som substans och verktyg inom magin. Blyets prak-
tiska egenskaper, dess historiska roll och dess poten-
tial i magi, hade förmodligen i olika grad betydelse 
för att det så ofta användes som behållare för reliker. 
En faktor som kan ha spelat in är förekomsten och 
användningen av bly i övrigt i olika delar av Norden. 
Under de tre–fyra senaste århundradena har blyet 
varit det gängse och traditionella taktäckningsmateri-
alet i sydvästra delen av Norden, i första hand i stora 
delar av det medeltida Danmark men även i mindre 
utsträckning i andra områden, exempelvis södra Små-
land. En liknande spridning är rimlig att anta under 
medeltiden. Det är alltså i stort sett samma område 
där relikbehållare av bly var vanligast. 

Konsekrationskors, ofta fyra eller fem till anta-
let, förekom på altarmensae på fixerade altaren och i 
sällsynta fall även på (senmedeltida) portabla altaren 

förekommande i både Lunds och Uppsala kyrkopro-
vinser, men särskilt i Lunds ärkestift. Med tanke på 
att kulten av relikerna efter Eufrosyne och Florentia, 
två av de 11 000 jungfrurna, vid Helsingborgskonsiliet 
1345 förordades över hela den danska kyrkoprovinsen 
kan det inte uteslutas att man i Lundakyrkan hade en 
särskilt stark koppling till dessa heliga jungfrur. En 
mer prosaisk förklaring är att reliker efter jungfrurna 
blev ett slags standardrelik på grund av att domkyr-
kan kanske hade ett ovanligt stort förråd av dem. En 
viktig förutsättning för vilka reliker som deponerades 
i altarna var att biskopen i sista hand var den som pla-
cerade dem i där; enligt den Skånska kyrkorätten hade 
han skyldighet att tillhandahålla reliker.

Tillsammans med relikerna i altaret nedlades även 
tre partiklar rökelse och hostia, i varje fall enligt de 
äldsta versionerna av det romersk-germanska kyrkoin-
vigningsformuläret. I de senmedeltida versioner som 
finns i Pontificale Lundense och Pontificale Roscildense 
finns det i den förra inga sådana instruktioner och i 
den senare nämns endast rökelsen. Att momentet med 
deponering av hostia togs bort bör ses mot bakgrund 
av en växande kritik mot detta bruk redan från 1100- 
eller 1200-talet. I vilken mån sådana deponeringar 
förekom och om de upphörde vid någon speciell tid-
punkt är svårt att dokumentera på grund av att brödet 
inte bevaras under längre tid. Enstaka belägg, i form av 
bilagda pergamentssedlar med innehållsbeskrivning, 
visar att det förekom i Roskilde stift. I Lunds stift kan 
fynden av dubbla uppsättningar relikbehållare i vissa 
relikgömmor, en med reliker och en tom, indikera 
att hostia deponerades. Bevarade rester av rökelse i 
flera relikgömmor i Lunds stift visar att detta bruk 
förekom in i senmedeltiden, trots att det inte omtalas 
i Pontificale Lundense.

Hur relikerna förvarades i relikgömman nämns 
inte i kyrkoinvigningsformuläret och vidrörs knap-
past alls i andra texter. Det står klart att varje enskild 
relik i allmänhet förpackades i en förpackning av 
tyg, ett slags ”svepning” eller påse, som en sedel med 
relikernas identitet lades in i eller fästes på. Tygerna 
i några danska och svenska relikfynd har beskrivits 
ganska ingående, men i hög grad saknas tolkningar 
av ett generellt slag av den eventuella betydelsen av 
tygvalen. Det vanligaste tyget, i Lunds stift såväl 
som i andra delar av det medeltida Danmark och i 
Sverige, var siden, men ibland förekom också linne. 
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likt fungerat som portabla altaren. I andra delar av 
Norden finns det fler och bättre exempel på slipade 
stenar, ibland infattade i träramar, som rimligt säkert 
kan betraktas som portabla altaren. Enstaka portabla 
altaren innehöll reliker.

Om invigda portabla altaren var ett ofta förekom-
mande inslag i medeltidens kyrkor ökar sannolikheten 
för att det även fanns fixerade men oinvigda altaren. 
Utseendet på vissa altaren, mestadels sidoaltaren, kan 
indikera att de aldrig fick eller ens var ämnade att få 
en biskoplig vigning. Sådana ”kvasialtaren” kunde 
emellertid användas tillsammans med invigda portabla 
altaren. Det är tänkbart att sådana tillfälliga arrange-
mang i vissa fall permanentades. 

I senare nordisk forskning har de portabla altarnas 
roll mestadels diskuterats i en tidigkristen kontext. De 
har givetvis varit extra viktiga i ett missionsskede när 
biskopligt invigda kyrkor och altaren var få eller inte 
alls fanns. Stort intresse har riktats mot de nu ganska 
talrika fynden av små bitar exotisk sten, oftast grön 
grekisk porfyr, varav de flesta påträffats i vikingatida 
eller tidigmedeltida kontexter. Den gängse tolkningen 
är att dessa stenar varit tabulae i portabla altaren. Deras 
relativt stora antal och spridning skulle vidare tyda på 
att portabla altaren användes i rent profana miljöer, 
som ett slags ”husaltaren”. I denna undersökning har 
rests vissa kritiska frågor mot denna enda tolkning av 
stenarna. För det första är det uppseendeväckande att 
det på enskilda platser och i relativt begränsade arke-
ologiska undersökningar har gjorts så många fynd av 
exotisk porfyr. I en stad som Sigtuna skulle en sådan 
frekvens tala för att varje hushåll ägde minst en sten. 
Därtill talar fyndsammanhangen för att stenarna i de 
flesta fall brukats och förbrukats under tidig medeltid. 

Historiska och kyrkorättsliga källor som talar om 
bruket av portabla altaren och regler för mässans 
firande är svåra att förena med tolkningen att de por-
tabla altarna var många och att de hade en stor sprid-
ning i samhället. För det första var det bara präster som 
ägde rätt att fira mässa. Därtill skulle varje portabelt 
altare vara invigt av en biskop. Endast dessa två skäl 
skulle kunna tala för att portabla altaren även i Nor-
den, under missionstid och tidig medeltid, användes 
och innehades endast av präster. Man kan invända att 
en sådan övergångsperiod kanske kännetecknades av 
så speciella förhållanden att portabla altaren framställ-
des och spreds en masse och att en stor fördragsamhet 

runtom i Europa, antingen inristade eller inhuggna. 
De placerades på de ställen som biskopen korstecknade 
med krisma under altarvigningen. Det fanns dock i 
regel ingen instruktion i kyrkoinvigningsformulären 
om att de korsen skulle få en permanent markering. 
Konsekrationskors är vanligt förekommande i Lunds 
stift och som det förefaller även i det medeltida Uppsala 
kyrkoprovins. När det gäller det medeltida Danmark 
väster om Öresund, särskilt Jylland, finns få uppgifter 
i litteraturen. Den kanske rimligaste tolkningen är att 
de inristade korsen var en faktisk markering av att 
altaret var invigt och hade ett ontavvärjande syfte. De 
inhuggna korsen, som i huvudsak är hög- och senme-
deltida, kan däremot ha gjorts före invigningen. Att 
man högg in elaborerade eller fint utförda kors kan 
förslagsvis hänga samman med en ändrad eller mer 
utvecklad symboltolkning, där de fem korsen kan ha 
tolkats som Kristi fem sår.

För att bättre förstå medeltida altaren i allmänhet 
– gestaltning, betydelse och funktion – bör man se 
fixerade och portabla altaren i samband med varandra. 
I det romersk-germanska pontifikalets kyrkoinvig-
ningsformulär finns ett längre avsnitt som handlar om 
invigningen av kyrkans inventarier, däribland porta-
bla altaren. Invigningstexterna för det portabla altaret 
refererar till en likartad symbolik som för tabula i det 
fixerade. Hur vanliga portabla altaren var och mer exakt 
i vilka sammanhang de användes vet vi inte mycket 
om. Från det hög- och senmedeltida Island finns det 
dock noteringar som visar att de var relativt vanliga i 
kyrkorna, kanske för att fixerade och invigda altaren 
var mindre vanliga. Det finns också många uppgifter 
om portabla altaren i vanliga sockenkyrkor i England 
under samma period. Påvliga och biskopliga privile-
giebrev från slutet av 1200-talet nämner ofta rätten 
att fira mässa vid portabla altaren under resor och 
för en mindre krets, i enstaka fall omnämns att de 
användes när kyrkor stod under ombyggnad. Breven 
omtalar således oftast extraordinära omständigheter 
i samband med deras bruk, men inget hindrar att de 
hade stor spridning och användes mer kontinuerligt 
i kyrkorna. Några portabla altaren finns upptagna på 
äldre inventarielistor eller är bevarade idag. Vad gäller 
Lunds stift ägde domkyrkan minst två praktfulla por-
tabla relikvariealtaren i slutet av 1400-talet. I Båstads 
kyrka finns en korsmärkt sten och Kävlinge kyrka en 
relativt stor slipad grön sten, båda har mest sanno-
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lertid exempel på att relikgömman var placerad under 
mensa, i stipes. Vidgas det geografiska perspektivet 
ser man stora skillnader i utbredningen av dessa två 
olika sätt att konstruera altaren. I stora drag domine-
rade altaren med relikgömma i mensa i västra delen 
av Norden (kyrkoprovinserna Lund och Nidaros) och 
altaren med relikgömma i stipes i östra delen av Nor-
den (Uppsala kyrkoprovins). 

I denna undersökning föreslås att konstruktionen 
med reliker i stipes generellt sett, i Lunds stift och i 
Norden, uppträdde senare, omkring 1200. Båda kon-
struktionsformerna uppfyller i de flesta fall ”kravet” 
att en slipad sten skulle täcka relikerna. När relikgöm-
man är placerad i stipes kan mensa i sig, oftast en hel 
slipad kalksten, betraktas som en tabula. Att utveck-
lingen särskilt i östra delen av Norden gått i riktning 
mot relikgömma i stipes kan ha drivits fram av idea-
len om att tabula skulle vara slipad och mensa skulle 
vara en hel sten. På Gotland under 1200-talet fanns 
förutsättningarna: lättbruten kalksten och hantverkare 
som kunde tillverka de stora slipade altarskivorna.

Altarna i Lunds domkyrka
Under de senaste två århundradena har Lunds dom-
kyrkas interiör förlorat mycket av sin medeltida prägel. 
Det skriftliga materialet utgör dock, tack vare ett till 
stora delar bevarat arkiv tillhörande domkyrkan och 
domkapitlet, en mycket rik källa till uppgifter. Under 
loppet av medeltiden uppfördes minst 68 altaren i 
Lunds domkyrka, ett antal som endast ett fåtal andra 
kyrkor i Norden kom i närheten av. Undersökningen 
av Lunds domkyrkas altaren bygger på en helt ny 
genomgång och sortering av det primära källmaterialet. 

Två övergripande problemkomplex har stått i fokus 
för undersökningen av altarna i Lunds domkyrka. 
För det första ett symboliskt: om och i sådana fall 
hur altarna genom sina olika dedikationer, reliker 
och placeringar kunde avspegla ”tankemönster” och 
”mening”? Att de romanska altararrangemangen i 
Lunds domkyrka följde något slags ”plan” eller ”pro-
gram” har antytts tidigare i litteraturen men knappast 
undersökts närmare. För det andra ett praktiskt-funk-
tionellt: vilka mässor firades, med vilken frekvens och 
hur var firandet organiserat och förändrades under 
medeltiden? Tidigare forskning om liturgin i dom-
kyrkan har framförallt tagit fasta på enskilda högtid-

fanns om vilka som kunde äga och fira mässa vid dem. 
Men såvitt bekant saknas forskning som visar att en 
så pragmatisk hållning i denna fråga kännetecknade 
kyrka och samhälle under denna period.

Mot bakgrund av ovannämnda invändningar mot 
den rådande tolkningen av fenomenet med de exotiska 
stenarna har sökts en bredare förståelse av de attrak-
tionskrafter som föranledde deras import. Två huvud-
förklaringar har utkristalliserat sig: 1) Exotiska stenar 
har hembringats från sydliga länder som minnessaker 
i likhet med pilgrimsmärken. 2) Stenarna har betrak-
tats som magiska, som hjälpande eller botande amu-
letter. Föreställningar om olika särpräglade stenar som 
hjälpmedel finns belagda i medeltida skriftliga källor, 
i etnologiska uppteckningar och är även arkeologiskt 
dokumenterade. Dessa föreställningar kan mycket väl 
ha påverkats och förstärkts av att samma typ av ste-
nar användes som tabulae i altaren, och vice versa kan 
valet av sten i tabula ha påverkats av föreställningar 
om att vissa stenar var bättre lämpade. Spridningen av 
exotiska stenar, för sakralt bruk samt i profana miljöer 
för magi eller som souvenir kan ha varit uttryck för en 
underliggande idé om att ting, särskilt de med vissa 
kvaliteter, kan vara eller bli ”heliga” och användas för 
att manipulera verkligheten. 

De stora formmässiga skillnaderna mellan de fix-
erade altarnas utformning kan återföras på tre vari-
abler: hel eller sammansatt mensa, slipad tabula eller 
slipad mensa och placering av relikgömma i mensa 
eller i stipes. De två sistnämnda elementen – alta-
rets slipade sten och relikerna – var att döma av kyr-
koinvigningsformuläret av stor symbolisk betydelse. 
Vad gäller mensas konstruktion uttrycktes det senast 
omkring 1200 att mensa helst borde vara en mono-
lit. De kyrkliga anvisningarna eller föreskrifterna var 
således tydliga när det gällde vissa fysiska egenskaper 
hos altaren, men inte alla detaljer i dess utformning. 
I själva verket kan flera slags altarkonstruktioner på 
olika sätt ha uppfyllt eller närmat sig de ideal som 
framlades i texterna.

Altaren med relikgömma i mensa och med slipad 
tabula över relikerna var den vanligaste konstruk-
tionsformen i Lunds stift och i det övriga medeltida 
Danmark under 1100-talet. Denna tradition fortlevde 
under hög- och senmedeltiden. I Lunds stift har men-
sae ofta varit sammansatta av flera delar, antingen i 
sten eller i tegel. Från omkring 1200 finns det emel-
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biskopskyrkans patrocinium. När altarnas invigningar 
planerades var, åtminstone, denna dedikation från bör-
jan påtänkt för just detta altare. Att diakonhelgonet 
Laurentius var huvudpatrocinium för domkyrkan (vid 
sidan om jungfru Maria) är en rimlig förklaring till 
att högkorets två sidoaltaren dedicerades till diakon-
helgonen Stefan och Vincentius. Att en triad av dia-
konhelgon eftersträvades kan indikeras av att samtliga 
altaren i högkoret invigdes på samma datum, den 1 
september, om än icke samma år. Det norra sidoal-
taret i högkoret dedicerades, förutom till S:t Stefan, 
till S:t Mauritius. Detta krigarhelgon hade enligt en 
anteckning i Memoriale fratrum en speciell koppling 
till biskopskyrkan eftersom han där nämns som ”vår 
patron” (”Mauricij patroni nostri”). Förutsatt att det 
södra sidoaltarets andra dedikation S:t Albanus är 
identisk med det engelska krigarhelgonet, vilket det 
mesta talar för, finns det en likhet mellan det norra 
och södra sidoaltaret: båda har dedicerats diakoner 
och krigare. En tänkbar eftersträvad symbolik kan 
ligga i just diakonernas ursprungliga roll som vårdare 
av kyrkans heliga kärl och assistenter vid altaret och 
krigarna som de kristnas beskyddare. Valet av Alba-
nus kan därtill uttrycka en önskan om att anknyta 
till kyrkan i Odense som hyste hans reliker och där 
Lundakyrkans välgörare Knut den helige blev dödad.

Kryptans altardedikationer är mer heterogena än 
högkyrkans och tydliga kopplingar saknas till hel-
gon och fester som uppenbart var förbundna med 
domkyrkans liturgiska profil. Vilka överväganden och 
vilka eventuella förebilder eller liturgiska program 
som hade styrt valet av altardedikationer och reliker 
är naturligtvis svårt att ha en bestämd uppfattning 
om, men att det funnits någon form av ”plan” anty-
der den tidigare omtalade övergripande koherensen. 
I en utbyggd och mer spekulativ tolkning av altarna 
har tagits fasta på kontrasten mellan kryptan och 
högkyrkan, i termer av enkla motsatspar: ner – upp, 
mörker – ljus, beslöjat (velatio) – avslöjat (revelatio). 
Denna enkla uppdelning är en viktig bakgrund för 
tolkningen. På några viktiga punkter låter sig altarna 
inordnas i en sådan övergripande ”berättelse”. 

En central roll i tolkningen har kryptans äldsta och 
centrala altare som dedicerades 1123 till Johannes 
döparen och Alla patriarker och Alla profeter. Altarets 
dedikationer knyter an till det gamla förbundet och till 
Kristi eget dop som blev början på hans verksamhet 

liga gudstjänster och fester. Med utgångspunkt från 
altarna, platser och namn har föresatsen varit att ge 
en mer fullständig och sammanhållen bild av mäss-
liturgins varierande uttryck, hur altarnas plats och 
namn kan korrespondera med liturgisk funktion och 
graden av högtidlighet.

Uppgifterna i Necrologium Lundense om Lunds 
domkyrkas sex altarinvigningar mellan 1123 och 1146 
är vad gäller ålder och detaljuppgifter om datum, 
patrocinier och reliker, unika i Norden. Kryptans cen-
trala altare invigdes 1123 och dedicerades Johannes 
döparen och Alla patriarker och Alla profeter. Därpå 
följde invigningarna av kryptans norra altare 1126, till 
bland andra Johannes evangelisten och Maria Mag-
dalena, och södra altaret 1131, till helgonen Blasius 
och Ægidius. Två av högkorets altaren invigdes 1145, 
högaltaret till S:t Laurentius och S:ta Maria och södra 
altaret till S:t Vincentius och S:t Albanus. Det norra 
altaret invigdes 1146 till S:t Stefan och S:t Mauritius.

Redan ordningen på altarnas dedikationer och reli-
ker ger en vink om att den ”andliga hierarkin” hade 
stor betydelse och att den kopplades till spatial hie-
rarki. Den högra sidan, som är liktydig med väder-
strecket norr, betraktades (liksom i Bibeln) som mer 
förnäm än den vänstra. Den allra förnämsta platsen 
var kyrkans centralaxel (in medio ecclesiae). Med all 
sannolikhet hade detta grundläggande tankemönster 
– som var allmänt i den medeltida kyrkan – betydelse 
för att både kryptans och högkyrkans norra sidoalta-
ren dedicerades till helgon av högre rang och fick mer 
betydande reliker än sidoaltarna i söder. 

Förutom att altarnas dedikationer korresponderar 
mot eller reflekterar en andlig och spatial hierarki kan 
ett liknande övergripande mönster ses i relikernas för-
delning. Mest iögonfallande är det stora antalet reliker, 
73 stycken, som deponerades i högaltaret. Det sätt på 
vilket patrocinier och reliker fördelades mellan altarna 
under loppet av 23 år, och den hänsyn som togs till 
den andliga och spatiala hierarkin, tolkas som följd 
av en planering (koherens). Även det förhållandet att 
datumen för altarinvigningarna kan förbindas med 
fester kopplade till altarnas dedikationer kan peka i 
den riktningen. 

Vissa särskilda aspekter av de äldsta sex altarna har 
att göra med Lundakyrkans egen unika historia och 
liturgiska profil. Dit hör givetvis att högaltaret dedi-
cerades till S:t Laurentius, som redan på 1000-talet var 
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tyngd: Under påsken hölls också det liturgiska påsk-
spelet Quem quaeritis där den viktigaste ”skådeplatsen” 
var Jesu grav. I flera stora europeiska kyrkor tilldrog 
sig liturgin i en krypta och det är tänkbart att den kan 
ha gjort det även i Lunds domkyrka under 1100-talet. 
Vilken plats vore lämpligare som bakgrund till spelet 
än kryptans norra sidoaltare, som var dedicerat Maria 
Magdalena, kvinnan som upptäckte den tomma gra-
ven och hade en roll i påskspelet?

Förutom de sex skriftligt dokumenterade altaren 
som tillkom i domkyrkans krypta och högkor under 
perioden 1123–1146 finns det inga säkra uppgifter om 
fler altaren före 1200-talet. Det går emellertid inte att 
helt utesluta att det fanns ytterligare altaren. Det före-
faller troligt att ett ”heligkorsaltare” fanns i långhuset 
i den centrala nisch som finns i den ännu bevarade 
äldsta lektoriemuren. En förklaring till att ett sådant 
hypotetiskt altare inte nämns i källorna kan vara att 
det var ett oinvigt kvasialtare som man placerade ett 
portabelt altare på för att fira mässa. Att domkyrkan 
ägde minst två praktfulla portabla altaren, förmodligen 
romanska, framgår av en senmedeltida inventariebe-
skrivning. Det kan väl inte heller uteslutas att mässa 
även firades i domkyrkans västbygge. 

Omkring år 1200 tillkom det första säkert doku-
menterade sidoaltaret, dedicerat Thomas av Can-
terbury, i östra delen av långhuset, men den riktiga 
tillväxten av sidoaltaren började först under andra 
hälften av 1200-talet. Nya sidoaltaren tillkom ända 
fram till reformationen. Under vissa perioder, mest 
tydligast under decennierna närmast efter mitten av 
1300-talet, tycks ökningen ha saktat ned. Tillkomsten 
av nya sidoaltaren i domkyrkan kunde i de flesta fall 
knytas till privata altarstiftelser. Varje stiftelse hade en 
ekonomisk bas i form av jordar eller byggnader från 
vilka det utgick ett årligt arrende till den prästvika-
rie som hade fått i uppgift att fira ett stipulerat antal 
mässor på vissa teman och för vissa personers själar.

I domkyrkan firades, förutom den ordinarie dag-
liga högmässan vid högaltaret, framförallt mässor som 
kan betecknas som ”själamässor”, eftersom de syftade 
till att hjälpa och hugsvala utvalda avlidnas själar. 
Dödsmässor för enskilda personer firades i samband 
med begravningen och årtiderna och från slutet av 
1200-talet också mer frekvent, en eller flera gånger i 
veckan. Andra votivmässor, om exempelvis ett speciellt 
helgon, kunde också genom en speciell tillägnan firas 

som förkunnare. Kryptans norra sidoaltare dedicerades 
till sju olika helgon. Invigningen ägde rum på Maria 
Magdalenas dag, och hon var av allt att döma den 
mest centrala personen av de sju, vilket även framgår 
av senare omnämnanden av altaret. Enligt evangelierna 
och den medeltida traditionen var Maria Magdalena 
den första som mötte den återuppståndne Kristus 
vid den tomma graven. Hon var även sinnebilden för 
botgöring. Av altarets övriga bibliska dedikationer ska 
särskilt Johannes Evangelisten och aposteln Jakob den 
äldre noteras. De båda bröderna var närvarande vid 
transfigurationsundret (Kristi förklaring). Kryptans 
södra sidoaltare skiljer sig från de två övriga i det att 
det varken var dedicerat till eller innehöll reliker efter 
någon biblisk gestalt. Det var dedicerat till helgonen 
Blasius och Ægidius och innehöll en relik av S:t Vitus. 
De tre helgonen räknades under senmedeltiden till 
de fjorton nödhjälparna. Redan under 1100-talet bör 
likheterna i helgonens biografier och deras förmåga 
att hjälpa vid olika sjukdomar ha uppmärksammats.

Kryptans två mest betydande altaren påminner alltså 
genom sina dedikationer om centrala händelser i den 
kristna frälsningshistorien: Johannes döparen som 
döpte Jesus, Maria Magdalena som vittnade om den 
återuppståndne Jesus och Johannes evangelisten och 
Jakob den äldre som första gången såg Jesu gudomlig-
het. Därtill påminde profeterna och patriarkerna om 
det gamla förbundet och de förebud om en frälsare 
som var inskrivna där. Enligt den föreslagna tolkningen 
kan Lunds domkyrka med sin krypta och högkyrka ha 
erbjudit en kontrastverkan som medvetet utnyttjades 
för att i kyrkan inskriva viktiga element i frälsnings-
historien. Enkelt uttryckt representerar kryptan och 
två av dess altaren Jesu dop och död och kryptan kan 
ses som en bild av både Jesu födelsegrotta och hans 
klippgrav. Högkoret med dess höjd och ljus och särskilt 
högaltaret med dess många reliker kan representera 
Kristus i himlen. Som ytterligare ett tecken på Kristus 
och ljusets triumf får man tänka sig ett stort krucifix 
som hängde mellan långhuset och koret. 

I forskningen har tidigare föreslagits att kryptan 
med Johannesaltaret och brunnen kan ha använts som 
doplokal. Särskilt rituellt fokus kan i så fall ha riktats 
mot kryptan under påsken, förutsatt att högtidliga 
dop fortfarande i mitten av 1100-talet förlades till de 
traditionella dopterminerna. Hypotesen är svår att 
bekräfta, men andra omständigheter kan ge den ökad 
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delar i en kyrka med starka gemenskapsdrag. Detta 
står i kontrast till de ”privata” altaren som uppfördes 
med början på 1200-talet, och som verkar ha tillkom-
mit successivt enligt ett mer organiskt mönster utan 
någon övergripande planering. En närmare granskning 
av hög- och senmedeltidens altaren, deras placering, 
dedikationer och mässfirande, visar dock att det inte 
var fråga om en helt oordnad utbyggnad. De privata 
altarstiftelserna tog hänsyn till eller anpassades efter 
vissa riktlinjer eller normer av ett mer övergripande 
slag. Tydligast framträder detta i placeringen av altaren: 
långhusets mittskepp och kyrkans mittaxel (in medio 
ecclesiae) var förbehållna några få altaren dedicerade 
Laurentius, Maria och Knut den helige. Att dessa 
sidoaltaren hade en högre status än de flesta andra i 
långhuset visas därtill av att firandet av mässorna vid 
dessa altaren var högtidligare.

Vanliga veckodagar i domkyrkan utmärktes under 
hög- och senmedeltiden av mässorna vid de många 
sidoaltarna. Vid de flesta av dessa altaren firades mässa 
en gång per dag under veckans alla dagar. Votivmässor-
nas tema varierade beroende på veckodag. Söndagens 
mässa tillägnades Trefaldigheten och lördagens nästan 
alltid jungfru Maria. Mässorna på övriga veckodagar 
var inte fixerade i samma grad. Ofta firades månda-
gens mässa för de döda, tisdagens och onsdagens om 
ett helgon, ofta altarets dedikationshelgon, torsdagens 
till S:t Laurentius eller Heliga lekamen och fredagens 
om Det heliga korset. Att torsdagens mässa skulle firas 
till S:t Laurentius fastslogs redan vid ett kyrkomöte 
i Helsingborg 1345. Mässor till jungfru Maria och 
Laurentius var vanliga, och också till S:t Nikolaus. 
De flesta mässorna var inte dödsmässor, men även i 
mässor som firades till helgon eller mysterier förekom 
det att stiftaren och dennes närmaste ihågkoms genom 
särskilda kollekter eller förböner. Möjligen var detta 
regel snarare än undantag.

De flesta sidoaltare hade ett ursprung i privata 
mässtiftelser, men därtill kan de också ha varit mer 
eller mindre starkt kopplade till eller anpassade efter 
mer långsiktiga liturgiska program och ambitioner 
som varit domkyrkans. Från 1300-talet och framåt fick 
flera altaren titlar med anknytning till viktiga fester 
och tidpunkter för avlat. Stiftandet av en fest och ett 
specifikt altare med samma namn låg ibland varandra 
nära i tid. Exempelvis tillkom ett antal altaren med 
titlar efter olika fester till Marias ära, såsom: Marie 

för en eller flera själar. Sett i ett längre tidsperspek-
tiv förändrades firandet av själamässorna, både vad 
gäller frekvens och sammanhang. Källor från mitten 
av 1100-talet, framförallt domkyrkans sedvaneregler 
(consuetudines), pekar på att själamässorna framförallt 
utgjordes av dödsmässor i samband med begravning. 
Efter begravningsdagen fortsatte mässfirandet i peri-
oder om sju och trettio dagar, under något olika for-
mer. Firandet efter trettiondedagen begränsades till ett 
årligt högtidlighållande av begravningsdagen, årtiden. 
Åtminstone begravningsmässan och årtiderna firades 
vid högaltaret. Det tycks inte ha funnits några särskilda 
krav för att efter döden kunna få del i begravnings- 
och åminnelseliturgin, förutom att man betraktades 
som en ”broder” eller ”syster”.

Källorna från slutet av 1200-talet och senare ger 
en delvis annan bild av själamässofirandet. Firandet 
av begravningsmässa och årtidsmässa vid högaltaret 
fortgick, men verkar ha varit knutet till en penning-
ersättning för dem som var närvarande. Det inten-
siva mässfirandet i samband med begravningen och 
de följande trettio dagarna tycks inte längre ha varit 
vanligt. Årtidsfirandet utvecklades så att det, förutom 
vid högaltaret, ofta firades flera mässor vid olika sido-
altaren. Den tydligaste skillnaden mot 1100-talet är 
emellertid tillkomsten av de privat stiftade eviga sjä-
lamässorna som firades en eller flera dagar i veckan 
under hela året med undantag för viktiga festdagar. 

Mycket förenklat kan förändringen i begravnings- 
och åminnelseliturgin från mitten av 1100-talet till 
slutet av 1200-talet tolkas som en rörelse från ett 
gemensamt och solidariskt högtidlighållande till ett 
som betonade individen och den individuella fräls-
ningen. Organiseringen av de privata själamässorna 
och mässtiftelserna kan liknas vid en ekonomisering 
och ett förtinglingande av gudstjänsterna. Utveck-
lingen vid Lunds domkyrka skiljer sig inte från den 
generella i övriga Västeuropa. Den snabba tillväxten 
av altaren och altarstiftelser under 1200-talets andra 
hälft kan tyda på en relativt snabb förändring eller 
förskjutning i den eskatologiska föreställningsvärlden.

De äldsta altarna i domkyrkan, från perioden 1123–
1146, tycks ha ingått i en koherent utbyggnad, dvs. 
en övergripande plan eller ett program. Altarnas antal 
och placering framgår tydligt av arkitekturen. En viktig 
förutsättning för en sådan koherens var att domkyr-
kan var en nybyggnad och att altarna betraktades som 
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(1924), undersökts i mycket liten utsträckning. Även 
forskningen om altaren betraktade såsom specifika 
platser i kyrkorna har varit eftersatt. Multiplikationen 
av sidoaltaren under hög- och senmedeltid är förstås 
välkänd, men egentliga specialstudier som behandlar 
svårare frågor om deras spridning i tid och rum sak-
nas. I viss mån beror detta sannolikt på de få skriftliga 
källorna och det många gånger bristfälliga arkeolo-
giska källmaterialet. När det gäller altarnas liturgiska 
funktion, särskilt sidoaltarnas, framstår uppgifterna 
i litteratur och forskning som oklara och vaga. En 
situation som leder till frågor om vilka skillnader som 
egentligen gjordes mellan mässfirande vid högaltare 
och sidoaltare? 

Två huvudproblem har behandlats i undersökningen 
om altarna i sockenkyrkorna och kapellen: sidoaltarnas 
placeringar och dateringar, och altarnas liturgiska funk-
tion. Det senare problemet handlar närmare bestämt 
om mässornas olika tematiska inriktning och syfte och 
om huruvida olika slags mässor kan kopplas till olika 
altaren i kyrkorna. Och kan, i detta hänseende, iakt-
tas förändringar över tid? Altarnas liturgiska funktion 
diskuterades i två fördjupande avsnitt om sidoaltaren 
vid triumfväggar och i romanska tornvåningar. Under-
sökningen av altarnas funktion har alltså medvetet 
och av praktiska skäl begränsats till att handla om 
mässorna, liksom undersökningen av altarna i Lunds 
domkyrka. Det står klart att altaren kan ha haft en 
funktion utanför mässan, inte minst som platser för 
exponering av bilder och för andakt, offer eller eder, 
men en fördjupning även i dessa frågor skulle spränga 
ramarna för denna avhandling.

Närmare klargöranden av altarnas förekomst, pla-
ceringar och dateringar måste ta sin utgångspunkt i 
kyrkornas planutformning, alltså i de rum som fanns 
och det som är känt om deras utformning och funk-
tion. I huvudsak måste undersökningen utgå från 
ännu bevarade kyrkor och de observationer som kan 
göras där samt från arkivkällor, till exempel doku-
mentation från arkeologiska undersökningar. Endast 
vad gäller några sockenkyrkor i städer, såsom Malmö 
och Halmstad, finns ett medeltida skriftligt material 
om altaren som är relativt rikt. 

Kyrkor med långhus och smalare kor, ofta med 
absid, var den helt dominerande planformen i Lunds 
stift från det att kyrkobyggandet i sten tog fart under 
1100-talet och fram till reformationen. Förutom högal-

himmelsfärd (assumptio), Marie avlelse (conceptio), 
Marie tempelgång (praesentatio) och Marie medli-
dande (compassio). I samband med fester och avlat då 
domkyrkan förmodligen besöktes av ett större antal 
människor kan vissa sidoaltaren ha fungerat som ett 
slags ombud,”proxialtaren”, för det större och hög-
tidligare gudstjänstfirandet vid högaltaret i koret, dit 
det får förmodas att lekfolket inte hade tillträde. En 
liknande daglig funktion kan Laurentiusaltaret ”mitt 
på golvet” ha haft från början av 1400-talet: där fira-
des nämligen samtidigt en högtidlig mässa parallellt 
med den som firades i koret.

De eviga mässornas stiftelsebrev innehåller ofta 
ganska detaljerad information om den ekonomiska 
basen och förvaltningen, om rätten att tillsätta präst-
vikarie och om vilka mässor som skulle firas och på 
vilka dagar. Många aspekter är dock fortfarande oklara, 
exempelvis de exakta tidpunkterna för mässfirandet, 
altarvikariens övriga eventuella plikt att hålla eller 
medverka i gudstjänster, och förekomsten av binatio, 
alltså att en präst firade mer än en mässa samma dag. 
Traditionellt firade man mässa på förmiddagen, efter 
solens uppgång och före dagens första mål. Antagligen 
firades flest mässor mellan prim och ters. Mer exakta 
uppgifter om när en mässa skulle firas finns mycket 
sällan i källmaterialet, och det kan vara så att det bara 
var avvikelserna från det normala som behövde näm-
nas. Ett sent firande, som medförde en längre fasta, 
kan möjligen ses som ett sätt att göra firandet mer 
högtidligt. Endast ett enstaka exempel finns på att fler 
än en evig mässa firades under någon dag i veckan vid 
ett sidoaltare. Det talar för att man i allmänhet åtlydde 
förbudet mot bination. Men det är svårt att tänka sig 
hur det vore möjligt att fira supplerande årtidsmässor 
vid sidoaltaren – som ibland skulle firas vid samtliga 
sidoaltaren under samma dag – utan att bryta mot 
regeln eller fira den första av mässorna som en ”torr 
mässa” (missa sicca), utan det eukaristiska momentet. 

 

Altarna i sockenkyrkorna och kapellen
Trots det stora antalet sidoaltaren i vissa större kyrkor, 
som domkyrkan i Lund, torde de flesta sidoaltaren 
ha funnits i mer anspråklösa sockenkyrkor och en 
mindre del i fristående kapell. Det har redan tidigare 
konstaterats att altaren betraktade såsom materiella 
lämningar, sedan Joseph Brauns Der christliche Altar 
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förklara de få uppgifterna om heligkorsaltaren, men 
en hel del golvundersökningar har berört just detta 
område, varav några i kyrkor där de efterreformato-
riska ingreppen inte torde ha varit så omfattande. En 
tolkning som kan göras, efter en sammanvägning av 
dokumentationen, är att det får hållas för troligt att 
heligkorsaltaren, i varje fall med denna placering, inte 
förekom i det stora flertalet kyrkor. 

Förutom vid triumfmuren finns det inte mycket 
arkeologisk dokumentation av eller indikationer 
på andra placeringar av sidoaltaren i långhusen. I 
vissa kyrkor, särskilt större stadskyrkor, har detta 
helt klart att göra med att spåren har försvunnit eller 
att dokumentationen är bristfällig. Exempelvis kan 
nämnas den treskeppiga pelarindelade S:t Petri kyrka 
i Malmö vilken enligt de skriftliga källorna har haft 
ett stort antal altaren, varav många måste ha varit 
placerade i långhuset, förmodligen på ett liknande 
sätt som i Lunds domkyrka, alltså företrädesvis längs 
väggar och invid pelare. I flera andra kyrkor med sen-
medeltida valvsystem som delade kyrkan i två eller tre 
skepp finns det spår vid solitära pelare som tyder på att 
där har funnits altaren, exempelvis Sankt Olofs kyrka 
på Österlen, S:ta Maria och S:t Jörgens kyrkor i Åhus, 
och kanske även i de mer ordinära sockenkyrkorna i 
Everlöv och Tryde. Det ska dock noteras att ordinära 
enskeppiga sockenkyrkor sällan försågs med valv som 
vilade på fristående pelare, och av den anledningen 
kan det inte ha varit så vanligt med sidoaltaren med 
en sådan placering. Säkra belägg på sidoaltaren invid 
väggar (men inte i hörn) i enskeppiga kyrkor saknas. 
Men återigen är det viktigt att framhålla att under-
sökarnas förförståelse kan ha styrt inriktningen på 
undersökningar eller tolkningar av lämningar. 

Särskilda tillbyggda kapell fanns vid minst 20–25 
kyrkor i stiftet under medeltiden. Osäkerheten i siff-
ran beror på att några av dem är svårdaterade. Begrep-
pet ”kapell” implicerar att det rör sig om medeltida 
byggnader som hyst ett eller flera altaren. Flertalet av 
kapellen uppfördes vid sockenkyrkor och stadskyrkor. 
De flesta är idag mycket förändrade eller rivna. Kon-
kreta uppgifter om tidigare altaren finns från endast 
fyra av kapellen; i vissa av dem kan fönster och nischer 
ge en uppfattning om placeringen av altaren. Relativt 
välbevarade kapell finns vid S:t Petri kyrka i Malmö, 
det så kallade Krämarekapellet, och vid S:t Nicolai 
kyrka i Sölvesborg. Av kapellen vid sockenkyrkorna 

taret i den östra delen av koret eller i absiden fanns det 
i regel sidoaltaren i långhusets båda östra hörn mot 
triumfväggen. I flera romanska kyrkor talar arkitek-
toniska detaljer eller stratigrafiska observationer för 
att sidoaltarna tillkom samtidigt med eller kort tid 
efter det att kyrkorna uppfördes. Huruvida altarna 
alltid fick en biskoplig konsekration i enlighet med 
det romersk-germanska pontifikalet är oklart. Det 
finns tre exempel på sidoaltaren med denna place-
ring, med oklara dateringar eller från 1200-talet, som 
har innehållit reliker. Men det finns också sidoaltaren 
vars konstruktioner kan indikera att reliker inte har 
deponerats i dem. 

Många romanska kyrkor hade så kallade sidoaltar-
nischer i långhuset på var sida om triumfbågens västra 
sida. Enstaka av dessa sidoaltarnischer hade en relativt 
exklusiv utformning med profilerade stenbord i bot-
ten, en omständighet som skulle kunna tala för att de 
anpassats för att exponeras och inte skulle skymmas 
av altaren. Förslagsvis kan icke-konsekrerade altaren 
och nischer ha använts som kvasi-altaren som man 
placerade portabla altaren på för att fira mässa. 

Sidoaltarna i långhusens östra hörn blev ett problem 
i samband med valvslagning. I en del fall fick altarna 
stå kvar och tjäna som fundament för valvpilastrar. 
Eftersom detta innebar att altarets mensa blev mindre 
utvidgades flera altaren, i synnerhet mot söder eller 
norr. I de flesta fall bedömdes altarna dock inte duga 
som fundament utan revs vid valvslagningen och nya 
altaren uppfördes. Dessa två alternativ – bevarande 
(kanske med utvidgning) eller nybyggnad efter rivning 
– har tidigare knappast diskuterats som ett arkeolo-
giskt-stratigrafiskt problem.

Även sidoaltarna i mittaxeln i långhusen, ofta strax 
framför triumfbågarna, de så kallade heligkorsaltarna, 
utgör ett problem ur dokumentationssynpunkt efter-
som detta område ofta har utsatts för en intensiv 
gravläggning och andra ingrepp, särskilt i efterrefor-
matorisk tid. Stor oklarhet råder om hur vanlig denna 
placering av sidoaltaren var. Förutom nischer i östra 
delen av långhusen i Lunds domkyrka och Dalby 
kloster har endast några få tydliga lämningar av helig-
korsaltaren påträffats, i S:t Stefans kyrka och Drot-
tens kyrka i Lund (varav den senare var klosterkyrka 
fram till åtminstone omkring 1200), samt i Gislövs 
kapell. Osäkra indikationer finns från ytterligare ett 
par kyrkor. Senare ingrepp i kyrkornas golv kan delvis 
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salkyrkor, men antalet efterreformatoriska salkyrkor 
kan således vara större. Det relativt lilla antalet medel-
tida salkyrkor i stiftet betyder att det nästan helt saknas 
undersökningar av och kunskap om antalet altaren och 
placeringen av dem i dessa. Lämningarna efter kapel-
let Spidlegård på Bornholm visar att två sidoaltaren 
var placerade i hörnen längst i öster, däremellan stod 
högaltaret, något förskjutet mot väster och solitärt.

Ett fåtal av kyrkorna med den vanligaste planut-
formningen med smalare kor byggdes från början 
med osedvanligt långa kor medan uppskattningsvis 
omkring 20–25 kyrkor sekundärt utvidgades mot öster 
under medeltiden. I de längre och större koren fanns 
det förutom högaltaret kanske även plats för ett eller 
flera sidoaltaren. När det gäller utvidgningar av koren 
av relativt måttligt slag, omkring en ”halv kvadrat”, 
ligger det närmare till hands att de gjordes av andra 
skäl. Drottens kyrka i Lund är den enda kyrkan där 
det är arkeologiskt belagt att två sidoaltaren var pla-
cerade i det osedvanligt långa koret, som uppfördes 
omkring 1200 eller på 1200-talet. Drotten kan vara 
ett unikum, men med tanke på att så få av de övriga 
kyrkorna med långa kor är arkeologiskt undersökta 
kan det i varje fall ge visst stöd för hypotesen om en 
förbindelse mellan arkitektur och sidoaltaren. Några 
av de längsta och bäst daterade koren har funnits i 
stadskyrkor: S:ta Maria i Åhus, S:t Nikolai i Sölves-
borg och S:t Laurentius i Ronneby. På dessa orter kan 
det tänkas ha funnits ekonomiskt underlag för att 
planera och bygga flera sidoaltaren i längre kor och 
ha fler präster för att fira mässa vid dem. 

Tornens funktion och symbolik, särskilt de romanska 
tornens, har varit omdiskuterad i forskningen. Att en 
del romanska emporvåningar var altarrum är känt 
sedan länge, men denna aspekt har hitintills under-
sökts i förhållandevis liten grad. Idén om emporerna 
som ”herrskapsläktare” har varit stark. Det bästa exem-
plet och det enda bevarade altaret i en tornemporvå-
ning i Lunds stift finns i S:ta Maria kyrka i Vä. Det 
har föreslagits att altaranordningen är sekundär, att 
emporvåningen primärt uppförtdes som herrskapsläk-
tare, men avgörande argument för den tanken saknas. 
Tvärtom tycks kalkmålningarna i altarnischen ha ett 
nära tidsmässigt sammanhang med kalkmålningarna 
i koret, vilka kan vara så tidiga som från 1120-talet. I 
de romanska tornen i Lyngsjö och Simris finns empor-
våningar med öppningar och arrangemang av nischer 

på landsbygden kan nämnas det relativt väl daterade 
vid Vittskövle kyrka från omkring 1430 och det vid 
Fru Alstads kyrka, förmodligen från omkring 1500. 

Sakristior i form av tillbyggnader vid korens norra 
sidor var av allt att döma ovanliga i Lunds stift. Sam-
manlagt finns det uppgifter om omkring 30 som kan 
vara medeltida. Nästan samtliga sakristior är dåligt 
dokumenterade. Alla utom två är idag rivna. Det kan 
således inte uteslutas, kanske är det till och med troligt, 
att flera av de kända sakristiorna har uppförts i efter-
reformatorisk tid. Intressant i sammanhanget är att en 
av de bevarade sakristiorna, den i Ronneby stadskyrka, 
kan uppvisa ett bevarat altare och en väggpiscina. 

Vapenhus uppfördes förmodligen vid de flesta 
kyrkor under senare delen av medeltiden, ofta i både 
norr och söder. Det finns få konkreta uppgifter om 
lämningar av altaren i vapenhus i det nuvarande Dan-
mark och det medeltida Lunds stift, till skillnad från 
i det medeltida Svealand och Finland där lämningar 
eller indicier på altaren är betydligt vanligare. I de 
senare områdena är vapenhusen med altaren oftast 
rikt påkostade, med valv och kalkmålningar. Före-
komsten av nischer i vapenhusens östra innervägg 
och vapenhusets placering i förhållande till portaler 
är andra viktiga indicier på att det har funnits altaren.

Vapenhusen i Lunds stift har i stor utsträckning 
blivit negligerade i forskningen, kanske på grund av 
att intrycket är att flertalet av dem är eller har varit 
ganska enkelt utformade. Men det finns vapenhus 
där arkitekturen och interiören kan peka på att de har 
haft altaren i öster, till exempel vid flera stadskyrkor; i 
sammanhanget kan särskilt nämnas S:t Nicolai kyrka i 
Sölvesborg och S:ta Maria kyrka i Båstad. Vapenhusen 
i sockenkyrkorna på landsbygden tycks överlag ha varit 
enklare; uppgifterna om valv och muralmålningar är 
få. Bedömningen är att det överlag var ovanligt med 
altaren i vapenhus men att vissa påkostade och arki-
tektoniskt anpassade vapenhus, de flesta i stadskyrkor, 
troligen hade altaren. 

Kyrkor med salkyrkoplanform har varit ovanliga 
i Lunds stift. Av sockenkyrkorna fick omkring 25 
denna planform under medeltiden, antingen primärt 
eller efter en ombyggnad. Osäkerhet i antalet beror 
på att det i många fall är svårt att avgöra när en kyrka 
byggdes om till salkyrka. Från perioden efter refor-
mationen och fram till mitten av 1700-talet finns det 
uppgifter om minst fem kyrkor som byggdes om till 
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föreslagna tolkningen fördes den döda kroppen in i 
kyrkan och placerades väster om triumfbågen, som i 
en symbolisk mening blev en gräns mellan detta livet 
och själens fortlevnad efter döden. Runtom triumf-
väggen kunde själarnas varierande öden avläsas i bil-
der. Även om gränsen mellan långhus och kor upp-
rätthölls, i den meningen att den döda kroppen inte 
fördes in i koret, firades gravmässan högtidligt vid 
högaltaret. Även årtidsmässan, som kan sägas vara en 
upprepning av gravmässan, firades troligen där. Det 
var troligen vanligt att fira mässor för den döda på 
sjunde och trettionde dagen efter begravningen. De 
kan också ha firats vid högaltaret. Utöver dessa mässor 
firades i varierande grad, för en kortare eller längre tid, 
andra specialmässor för den döda, beroende på deras 
ställning i kyrkan och socknen eller den ekonomiska 
ersättningens storlek. Mycket talar för att dessa extra-
ordinära själamässor firades vid sidoaltaren.

Den starka representationen av Mariabilder i lång-
husens nordöstra hörn och i förbindelse med sidoal-
tarna där, kan ses i ljuset av den stora betydelse som 
Maria hade som förbedjare för de döda själarna, vilket 
tydligt markerades i dödsofficiet. Den återkommande 
associationen mellan Maria och norrsidan hänger 
samman med att den högra sidan, vilket är norr sett 
från högaltaret eller bilden av Frälsaren på krucifixet, 
var den förnämsta och därmed den givna platsen för 
Guds moder. Att norr också har associerats med kvin-
nosidan bör ses i relation till en annan föreställning, 
den om väderstrecken.

Sidoaltaret i långhusets sydöstra hörn kan ha haft 
bilder av en rad olika helgon. I de romanska muralmål-
ningarna på triumfväggen finns inte sällan en bild av 
ängeln Mikael, själens ledsagare efter döden. Det är dock 
inte alltid tydligt om denna bild målades som en solitär 
eller som en del i berättelsen om den Yttersta domen. 

En granskning av kyrkornas bilder, både målningar 
och träfigurer, samt kyrkosigill och skriftliga källor ger 
visst stöd för att många av de södra sidoaltarna kunde 
kopplas till ett helgon som i en formell mening repre-
senterade kyrkan, antingen som dess titelhelgon eller 
något annat helgon av de ofta flera namn som kyrkan 
hade dedicerats till. Att rikta sig till ett helgon som i 
kyrkans konsekration hade åkallats för att bli kyrkans 
patron – och i förlängningen skydda de döda som 
gjort kyrkan och kyrkogården till sitt hem – kan ha 
betraktats som en lämplig strategi för att bli bönhörd. 

som tyder på att altaren var placerade där. De flesta 
torn och emporvåningar är emellertid inte så väl beva-
rade. Det vid Bjäresjö kyrka är helt rivet, men enligt 
ett vittnesmål 1503 av bönder på orten hade det tidi-
gare funnits ett altare i tornet. Äldre beskrivningar av 
tornet tyder på att emporvåningen inte hade någon 
altarnisch. 

En närmare granskning av betydelsen av emporöpp-
ningarnas antal, placering och utformning in mot 
långhuset visar att det i Tyskland finns flera exem-
pel från den romanska stilepoken på att altaren inte 
nödvändigtvis placerades i en speciell nisch, de kunde 
också placeras mot emporens östvägg eller framför 
en mindre eller större axialöppning. Alltså kan även 
emporvåningar utan altarnisch ha haft altaren. Att de 
flesta kända emporvåningar i Lunds stift och det med-
eltida Danmark så långt det låter sig bedömas saknade 
altarnisch behöver inte betyda att de saknade altare. 

När det gäller frågan om altarnas funktion har 
undersökningen riktat särskilt intresse mot sidoal-
tarna vid triumfväggar och på tornemporer. De förra 
uppvisar en stor kontinuitet, i varje fall vad gäller pla-
ceringen, från 1100-talet och fram till reformationen, 
de senare tvärtom diskontinuitet, vilket kan ha berott 
på att den liturgiska praktiken förändrades. 

Tidigare forskning om i vilka rum och vid vilka 
altaren olika typer av mässor firades har varit svagt 
utvecklad, delvis på grund av att källunderlaget är 
dåligt. I ett försök att tränga djupare i problemet har, 
i likhet med undersökningen av mässliturgin i Lunds 
domkyrka, mässorna sorterats i kategorier. Först ska 
nämnas de ordinarie mässorna som firades enligt kyr-
kokalendern. De viktiga själamässorna kan i praktiken 
ha varit av flera slag: gravmässa eller årtidsmässa (dvs. 
dödsmässor) eller specialmässor för kortare eller längre 
tid som firades som dödsmässor eller till något helgon 
och någons själ. Dessutom fanns det texter för andra 
specialmässor, exempelvis för att häva sjukdom eller 
dylikt, men mycket litet är känt om deras populari-
tet eller hur ofta de firades. Man får föreställa sig en 
dynamik eller rörelse mellan olika altaren i en kyrka, 
mellan högaltaret och sidoaltarna, vid firandet av de 
olika mässorna.

Tolkningen av själamässornas fördelning mellan 
olika altaren och rum bygger delvis på framställning-
arna av Yttersta domen och på paralleller med firandet 
i större kyrkor, såsom Lunds domkyrka. Enligt den 
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som begravdes i tornen innebar förmodligen att de i 
högre grad och under längre tid var levande i minnet 
för församlingen som samlades för gudstjänst i kyrkan, 
jämfört med dem som begravdes på kyrkogården. 
Viktigare än församlingens subjektiva och med tiden 
avtagande minne kan för de döda ha varit det att 
gravläggningar ”inuti” kyrkan innebar en större när-
het till de helgon som hade sitt hem i kyrkorna, till 
gudstjänsterna och firandet av eukaristin. Mot den 
bakgrunden kan firandet av mässor i tornen ses som 
en utvidgning av själamässofirandet. Fixerade altaren 
i tornemporer kan ha fått en regelrätt invigning med 
reliker, såsom i S:ta Maria kyrka i Vä, men kan också 
ha varit kvasialtaren. 

Efter omkring 1200 tycks samhällseliten ha upp-
fört allt färre egna ”gravkyrkor” eller ”gravtorn”, och 
emporvåningarna och altarna i tornen bör i stort sett 
ha spelat ut sin roll. Flera olika faktorer kan ha varit av 
betydelse för denna utveckling, och det under en gan-
ska lång period. Mycket förenklat präglades 1000- och 
1100-talets gåvogivande av att exempelvis byggnader 
eller mark överläts till kyrkan ”för” själen. En sådan 
syn har naturligtvis gynnat och kan delvis förklara 
den snabba och omfattande nybyggnationen av kyr-
kor under denna tidsperiod. De följande århundraden 
präglades av ett annat slags gåvoutbyte, där det var 
gudstjänsterna som var de primära för själen. Den allt 
större vikt som lades vid att exponera förvandlingen i 
eukaristin främjade inte fortlevnaden av mässfirandet i 
torn, med deras ofta begränsade utrymmen och insyn. 

Under 1200-talet verkar därtill de regler ha luck-
rats upp som tidigare i det närmaste helt uteslöt grav-
läggningar i långhus och kor, förutom för en exklusiv 
skara kyrkobyggare och framstående kyrkomän. De 
äldsta dominikan- och franciskanklostren i Norden 
grundades på 1220-talet. De kunde mot ekonomisk 
ersättning erbjuda både gravplatser och gudstjänster 
för avlidna. Samtidigt finns vissa indikationer på att 
sockenprästernas band till eller beroende av de lokala 
aristokraterna minskade, vilket i sådana fall innebar 
att gudstjänsterna till minnet av döda aristokrater 
inte längre som tidigare hölls inom ”familjen”. Ett 
kloster som begravningsplats är i det perspektivet mer 
lockande eftersom de, med deras större personal, bor-
gat för en större kontinuitet, inte minst i firandet av 
instiftade gudstjänster. 

Den i Norden starkt rotade tolkningen att de 
romanska tornens emporer tjänade som herrskaps-
gallerier, kan till stor del föras tillbaka på en hypotes 
som var omhuldad i äldre tysk forskning , nämligen 
att västpartiet i flera betydande kyrkor var platsen för 
kejsarens tronstol. Sidoskott mot hypotesen avfyrades 
redan i slutet av 1960-talet och i nyare forskning är den 
så gott som helt skjuten i sank. Naturligtvis bör man 
vara försiktig med att ta för givet att kyrkorna i Norden 
bara återspeglade förhållandena i Mellaneuropa, men 
med tanke på de nära kulturella förbindelserna mellan 
områdena, inte minst inom religionens och kyrkans 
sfär, torde det vara relevant att granska och inspireras 
av den forskning som istället alltmer har intresserat sig 
för emporernas olika liturgiska funktioner. Av senare års 
undersökningar ska särskilt nämnas Kristina Krügers 
om västbyggena under slutet av 1000- och under 
1100-talet vid klosterkyrkor associerade med Cluny. 
Västbyggena, ibland betecknade som galilaea (syf-
tande på platsen för Jesu återuppståndelse), utgjorde 
där navet i en speciell åminnelseliturgi, där ett viktigt 
element var ett altare på andra våningen där själamäs-
sor lästes. Betydande personer kunde också begravas i 
västbyggen; i övrigt var gravläggningar inne i kyrkan 
sällsynta under denna period. Liturgin som hängde 
samman med västbyggena vid dessa klosterkyrkor var 
förmodligen inspirerad av en äldre praktik – altaren på 
emporer förekom långt dessförinnan i många kyrkor. 
Det stora inflytande som Cluny och affilierade kyr-
kor hade på den religiösa utvecklingen i Europa kan 
ha influerat liturgin vid många fler kyrkor än de som 
varit knutna dit i en mer strikt mening. Inte minst den 
omständigheten att ärkeängeln Mikael genom patro-
cinier och bilder går att knyta till så många kyrkors 
västbyggen, oavsett deras rang eller tillhörighet, talar 
för att de hade liknande funktioner som de i klostret 
i Cluny och affilierade kloster.

I en lång rad kyrkor i Lunds stift har i undersök-
ningar och observationer framkommit att somliga 
individer gravlades i de romanska tornbottenvåning-
arna. Fenomenet har uppmärksammats också i övriga 
Norden, särskilt i Danmark. Det pekar onekligen på 
att tornen, fram till åtminstone omkring 1200, i grav-
läggningshänseende betraktades som förgårdar till de 
egentliga kyrkorna, och ett område som låg inne i kyr-
kan i en fysisk mening (men kanske inte i kyrkorätts-
lig mening). Den särskilda omsorg som visades dem 
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Från 1600-talet och framåt finns enstaka uppgifter i 
kyrkoräkenskaper om att sidoaltaren revs, exempelvis 
i samband med att nya bänkar sattes in i kyrkorna.

Högaltarna bevarades av allt att döma i hög 
utsträckning orörda decennierna närmast efter refor-
mationen. Under 1600- och 1700-talen flyttades 
många altaren västerut, ofta i samband med att det 
tillkom nya altaruppsatser. Ett skäl kan ha varit att 
de nya altaruppsatserna ofta var mycket höga och 
lättare kunde få plats om de flyttades till en plats där 
valven medgav större höjd. Ett annat skäl, i varje fall 
under 1700-talet, var förmodligen att man genom att 
förflytta altarplatsen kunde göra plats för en sakristia 
öster om altaret. 

Redan under 1500- och 1600-talet togs relik-
gömmorna med innehåll i flera fall noga tillvara när 
medeltida altaren revs och placerades i nya altaren. 
Det historisk-antikvariska intresset för altaren bör-
jade bli mer påtagligt på 1700-talet. Intresset riktades 
i första hand mot innehållet i relikgömmorna och de 
skriftliga upplysningar som kunde döljas där. I den 
moderna och mer professionella antikvariska vård som 
bedrevs i slutet av 1800- och början av 1900-talet, 
har emellertid intresset för altaren varit ganska litet 
och det förekom att helt eller delvis medeltida altaren 
revs eller ombyggdes, ofta utan eller med begränsad 
föregående dokumentation. 

Sedan 1900-talets mitt har dock intresset för altarna 
ökat. I flera kyrkor där fynd av altarreliker har gjorts 
har församlingarna insisterat på att de ska förvaras i 
kyrkorna, ibland inmurade i nya altaren. På samma 
sätt har många altarskivor i förskingringen, som exem-
pelvis har använts som golv-, tröskel- eller trappste-
nar, åter upphöjts till altarbord. Det medeltida arvet i 
form av altaren och altarreliker har blivit ett litet men 
uppskattat inslag i många kyrkors och församlingars 
”identitet”, väl så viktigt i en tid då Svenska kyrkan 
enligt somliga är i kris. 

Den lutherska kyrkan och altarna
Reformationen medförde en radikal förändring av 
trosuppfattning och liturgi som direkt påverkade utfor-
mingen av kyrkornas interiör. Ting och platser som 
i den katolska kyrkan hade betraktats som ”heliga” 
saknade legitimitet i den lutherska kyrkan. Mässan 
skulle firas på folkspråken och det var tillräckligt med 
ett altare i kyrkan. 

Forskningen om förändringarna av kyrkornas inre 
i samband med reformationen har i hög grad hand-
lat om vilka öden som drabbade de gamla katolska 
bilderna. Bildstormarna i det medeltida Danmark 
tycks i första hand ha drabbat kyrkor i städer, men 
förstörelseivern kan också ha gått ut över altarna. En 
granskning av källorna om ”bildstormen” i S:t Petri 
kyrka i Malmö 1529 kan tyda på att det skedde något 
liknande där som i Riga 1524, då folkmassor krossade 
altaren och tog ut de inmurade relikerna. I S:t Petri 
kyrka i Malmö revs högaltaret och ett nytt reformert 
altare uppfördes, och det samma skedde i Vor Frue 
kirke i Köpenhamn. I Lunds domkyrka fanns visser-
ligen flera altaren kvar in på 1800-talet, exempelvis 
i fru Görvels kapell och i kryptan, men att döma av 
superintendenten Mogens Madsens beskrivning hade 
merparten rivits bort före 1580-talet. Utvecklingen i 
sockenkyrkorna i Lunds stift är mer oklar. Situationen 
kan ha liknat den på Fyn. Där ger anteckningarna i 
biskopsvisitationerna 1588–1604 anledning att tro 
att en betydande majoritet av sidoaltarna hade rivits 
före denna period. 

Av sidoaltarna i sockenkyrkorna kan således en 
majoritet ha tagits bort redan kort tid efter reforma-
tionen. Rivningen underlättades av att de flesta sido-
altaren, vilka oftast stod i långhusens östra hörn, var 
sekundära i relation till pilastrar och valv. En mindre 
andel sidoaltaren bevarades helt eller delvis. Sidoalta-
ren, särskilt i söder, har i många kyrkor utnyttjats som 
fundament för predikstolar. Antalet altaren har minskat 
som en följd av kyrkorummens successiva förnyelse. 





Background
the standard work on the physical construction 
of fixed altars is still Joseph Braun’s two-volume Der 
christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung 
(1924). From a Scandinavian perspective, the major 
drawback to this work is its unwavering geographical 
focus on Germany, France, and Italy. Braun simply 
does not offer a general picture of altars in the Scan-
dinavian countries, much less a starting point from 
which to make comparisons with other regions (see 
Introduction and Research history, Chapter 1–2).

The aim of this thesis is to deepen our knowledge 
of altars, both fixed and portable. A first part of the 
investigation (Chapter 3) concerns the altars’ physi-
cal construction—their form, material, and meaning. 
The key question is the possible links between their 
meaning and the canonical regulations and other 
contemporary ideals and beliefs. Their spatiality and 
function are examined in new detail to provide a 
coherent account of the presence, position, and role of 
side-altars in churches. The case in point are the altars 
in Lund Cathedral (Chapter 4) and in the smaller, 
mostly parish churches in the same diocese (Chapter 
5). A completing chapter deals with the destiny of 
the medieval altars from the age of reformation and 
to the present (Chapter 6). 

The main concern of the dissertation is the construc-
tion of the sacred, the way in which altars became ‘sacred’ 
through a specific combination of objects, words, and 
actions, and how sacrality was established by the altars 
being the constant focus of repeated rituals. 

The terms of reference
The geographical focus of the dissertation is the dio-
cese of Lund, a fairly uniform area in cultural and 
historical terms, and long an ecclesiastical and admin-
istrative entity. Chronologically, I assess the whole 

period from the Christianization of the region to 
the Reformation, while concentrating on the twelfth 
century onwards, from which we have the first wave 
of stone-built churches and a greater range of other 
source material. 

As in most regions, the physical remains of the 
medieval altars once found in the diocese of Lund are 
fragmentary. Of the diocese’s 690 mediaeval churches, 
only some 79 mensae and 100 stipes survive or are 
documented, in whole or in part. 

The written sources for the diocese of Lund, from 
correspondence to the notes that accompany relics, 
are generally limited and scattered. The exception is 
Lund Cathedral itself, where a large body of material 
relating to its altars survives, from the consecration 
of the first altar in the crypt right through to the Ref-
ormation and its aftermath. 

The altars’ construction
It was first necessary to assemble a body of primary 
material to examine, and to that end catalogues of 
altars and relics were compiled using a selection of 
variables to capture the altars’ physical characteristics 
(Appendices I–II ). 

One central question was how the altars were made 
holy, not only through actions, but also through the 
use of certain forms, colours, materials, and associa-
tions that varied according to date and place. This has 
been broken down into numerous smaller questions. 

From the mid-twelfth-century, the dioceses of Lund 
and Roskilde used a more recent version of the Roma-
no-German Pontifical, a late-tenth-century rite that 
stipulated some of an altars’ physical properties. Other 
medieval texts have provided further information. 

The altars’ construction or assembly was completed 
only at the moment of consecration, the crucial ele-
ment being the deposition of relics in the sepulchrum 

Summary
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those altars where the sepulchrum was placed in the 
stipes, the whole altar slab would have counted as a 
tabula, and limestone can be polished to a smooth, 
shiny surface.

According to the rite of dedication in the Roma-
no-Germanic Pontifical, it was the bishop who was 
to deposit the relics in the sepulchrum. Of the docu-
mented types of sepulchrum in the diocese of Lund, 
the commonest is the sort placed in the mensa (41 
examples). There were occasional variations from the 
twelfth to at least the fifteenth centuries, three of which 
(dating from 1200 at the earliest) were at the front 
in the stipes, but it seems likely that the sepulchrum 
was positioned in the stipes more often than these 
figures suggest. Of the 44 mensae which consisted of 
a single slab, only 18 in fact had sepulchra. In eastern 
Scandinavia—in central Sweden and parts of southern 
Sweden and Finland—the Baltic island of Gotland 
is particularly well documented, and there sepulchra 
are predominantly found in the stipes. Further west, 
especially in Norway and Denmark, most sepulchra 
are in the mensae. 

As for the appearance and sealing of the sepulchra, 
there are interesting differences even within a limited 
area such as the diocese of Lund. A remarkable detail 
found across the south-western and central parts of 
the province of Skåne is that fair number of sepulchra 
were sealed shut with metal staples.

When the relics were placed in the sepulchrum, the 
Romano-Germanic Pontifical instructs that it should 
be sealed with a tightly fitting slab—the tabula. A 
carefully finished and polished stone with its own 
special rite of consecration, it is likened to the Stone 
of Jacob, Moses’ Tablets of Stone, and Christ as the 
cornerstone of the Church. Often, but not always, 
it was rectangular. Local limestone from Skåne was 
used for at least half of all the tabulae, and possibly 
more. There are no known examples of more exotic 
materials imported outside the region, but it seems 
highly likely that such stone was used for tabula in 
the diocese of Lund.

The act that completed the altar’s consecration was 
the deposition of relics in the sepulchrum. Along with 
the relics themselves, the sepulchrum also contained 
a Host and three grains of incense. Once in place, 
the relics transformed the altar into a tomb and the 
church into the dwelling house of saints and martyrs. 

or special altar cavity, or chamber within the altar. Of 
course, each altar’s form and materials were depend-
ent on other factors than a conscious effort to comply 
with certain regulations or ideals of the ‘sacred’—
craftsmanship, availability, practical considerations, 
and even aesthetic choices certainly played a role. It 
is the altars’ presence as paradigmatic constructs of 
symbols and biblical references that I have chosen to 
concentrate on here. 

In the rite for the dedication of churches, the mensa 
or altar slab is likened to the Stone of Jacob, the ‘corner 
stone’ of the Church, a symbol of Christ. The altar, 
which was supposed to have four corners, was taken 
to represent the world, with Jerusalem at its centre. In 
various canonical texts, any damage to the corners was 
a desecration of the altar. In the key texts, then, it was 
expected the mensa would be rectangular and made 
of stone—there are rarely more specific instructions 
or references to it or its appearance in the sources. 
Pope Innocent III (1198–1216), preferred that the 
mensa be made of a single piece of stone, the better 
to symbolize the unity of the Church. 

There are records for 79 mensae in the diocese of 
Lund. There are some 20 instances of mensae, appar-
ently dating to the Romanesque era (before 1200), 
which were made of several blocks of stone—then 
probably the most common type of construction. 
Composite mensae are also found later, but then made 
of brick. There were single-slab altar stones during the 
Romanesque period—44 are known from the diocese 
of Lund—but they became far more common later. 

During the thirteenth century preferences shifted 
from composite mensae to monoliths. Around the 
same time there was a change in the choice of mate-
rials. Sandstone and occasionally other softer types 
of stone were common for Romanesque mensae, but 
in the High and Late Middle Ages limestone became 
more usual. The reasons for these changes in design 
and materials were numerous and overlapping: a sin-
gle altar stone may have been thought symbolically 
convincing; there may have been telling practical rea-
sons (a single slab could very well offer a more stable 
surface for the altar furniture); while there may have 
been symbolic imperatives for the increasing use of 
limestone, given that the Pontifical set down that 
the tabula, the small slab covering the sepulchrum, 
was to be of polished stone. In a figurative sense, in 
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in cloth—a type of shroud or pouch—with a parch-
ment attest with the relic’s identity either included 
with it or attached to it. In the diocese of Lund, like 
medieval Denmark and Sweden as a whole, the most 
common fabric used was silk, but fine linen was also 
known. The preference for silk, an exotic, expensive 
textile, can surely be taken as a mark of respect for the 
saint. It is tempting to interpret the preponderance 
of red or reddish fabric as a symbolic reminder of the 
martyrs’ bones it enclosed. 

The wrapped relics were then placed in a simple 
container, usually made from a single sheet of lead 
and often small (about 4–5 centimetres across). Lead’s 
malleability, its historical role as the packaging mate-
rial of choice for the relics of saints and other impor-
tant people, and its magical potential would all have 
been relevant factors in its use. There was a well-doc-
umented preference for lead containers in medieval 
Denmark, which corresponds with the areas where 
the traditional roofing material was lead. Like the lead 
pot from Ignaberga, they could be stored in an outer 
container—in Ingnaberga, a turned wooden box. 
Wooden containers, which were also found in other 
parts of Scandinavia, including Gotland, the Baltic 
island of Öland, and the Western Swedish province 
of Västergötland, were usually larger, and in particular 
taller, than those made from lead. 

Consecration crosses—usually four or five in num-
ber—were engraved on the mensae of fixed altars, and 
very occasionally on portable altars throughout Europe 
(and then only in the late medieval period). They were 
carved where the bishop anointed the mensa with 
chrism during the consecration. Although the Pontif-
ical was silent on the need for a permanent reminder, 
consecration crosses are common in the diocese of 
Lund. They may have existed to ward off evil, but the 
most reasonable interpretation is that these crosses, 
which date largely from the High and Late Middle 
Ages, were a record of the fact that the altar had been 
consecrated, even though they may have been carved 
prior to the consecration. Such elaborate and finely 
executed work suggests a changing, and perhaps more 
sophisticated, symbolic interpretation.

To better understand medieval altars—their inter-
pretation, meaning, and function—both fixed and 
portable altars should be seen in conjunction with one 
another. Recent Scandinavian research has tended to 

The presence of the Host made it Christ’s tomb, but 
this part of the rite came under attack from theolo-
gians in the High and late Middle Ages.

The most famous relics in the diocese date to the 
consecration of Lund Cathedral’s six oldest altars in 
1123–1146. The relatively large number and disposi-
tion of the relics indicates that this was not an ad hoc 
arrangement, but rather was part of a careful scheme 
that reflected the altars’ rank according to their posi-
tion and the saints to whom they were dedicated. The 
number of relics in each altar varies, from 3 in the 
south side-altar in the crypt to 73 in the high altar. 
When the high altar in another important church, St 
Mary’s in the village of Vä, was consecrated in 1121, 
judging by the contents of the sepulchrum it would 
seem that some 10 relics were placed there.

The altar relics in standard parish churches were 
much more modest in both number and variety. For 
most of the fifteen sepulchra where the parchment 
attest of the consecration is still legible, only one of 
the relics can be identified, and that is usually one of 
the 11,000 virgins. In three or four cases there were 
plainly two relics: one of the 11,000 virgins and the 
other relic of either St Olaf, a stone from Golgotha, 
and a anonymous relic. In one church the relic is of 
a lone male saint (St Cornelius)—the only example 
where we can say with any certainty that there were 
no relics of the 11,000 virgins.

In other Scandinavian dioceses, the distribution 
of altar relics was somewhat different. In the rest of 
medieval Denmark, relics of the 11,000 virgins were 
common enough, but not to the exclusion of all else. 
It was also usual for there to be two or more altar rel-
ics at a time. In the see of Uppsala, the 11,000 virgins 
were indeed included in the best-known sepulchra (if 
not to the same extent as in the diocese of Lund), and 
of twelve churches most had two relics while only two 
or three had a single relic.

Given that the cult of Euphrosyne and Florentia, 
two of the 11,000 virgins, was chosen at the Synod of 
Helsingborg of 1345 for the entire Church of Den-
mark, it is possible that the Lund churches had a strong 
connection to these holy virgins in particular. A more 
prosaic explanation is that the 11,000 virgins were in 
effect the default relics, with the cathedral perhaps 
having an unusually large store of them. 

Evidently it was usual for each relic to be wrapped 
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The information in the Necrologium Lundense about 
the six altar consecrations in the cathedral between 
1123 and 1146 is unique in Scandinavia for its age 
and the detail of dates, dedications, and relics. The 
central altar in the crypt was consecrated in 1123, 
dedicated John the Baptist and all the patriarchs and 
prophets. This was followed by the consecration of 
the crypt’s north altar in 1126 to John the Evangelist, 
Mary Magdalene, and others, and the south altar in 
1131 to St Blaise and St Giles. Two of the chancel 
altars were consecrated in 1145: the high altar to St 
Lawrence and St Mary, the south altar to St Vincent 
and St Alban. The north altar was consecrated in 1146 
to St Stephen and St Maurice.

From the very beginning, the altars’ consecrations 
and relics indicate that the ‘spiritual hierarchy’ was 
of paramount importance, and was firmly linked to 
a spatial hierarchy. As in the Bible, the north side of 
the cathedral was clearly thought more prestigious 
than the south. The best position was the crossing 
(in medio ecclesiae) where the four arms of the church 
met. This reasoning, which was virtually universal to 
the medieval Church, was in all likelihood behind 
the dedication of the north side-altars in both the 
crypt and the chancel to saints of higher rank, along 
with more important relics than those placed in the 
side-altars on the south side. Just as the dedications 
correspond to a spiritual and spatial hierarchy, so the 
distribution of relics reflects a similar overall pattern. 

The fact that St Lawrence, the archdeacon of Rome, 
was the cathedral’s main dedicatee of the cathedral, 
alongside the Virgin Mary, would have been reason 
enough for two of the chancel side-altars to be dedi-
cated to St Stephen and St Vincent respectively: the 
trio of deacon saints probably indicates that all the 
altars in the chancel were consecrated on the same 
date, 1 September, albeit not in the same year. As 
well as St Stephen, the north side-altar in the chancel 
was dedicated to St Maurice. It is a fair assumption 
that the south side-altar’s second dedicatee, St Alban, 
is the English warrior saint, which would mean the 
north and south side-altars were similar: both being 
dedicated to a deacon and a warrior.

The altars in the crypt are more heterogeneous, with 
no evident links between the saints and their feasts 
and the cathedral’s liturgical profile. A more specu-
lative interpretation of the altars contrasts the main 

concentrate its efforts on portable altars in an early 
Christian context. They were obviously particularly 
important to the missions when there were few epis-
copally consecrated churches or altars. Considerable 
attention has been paid to the now quite numerous 
finds of small pieces of exotic stone, usually Greek green 
porphyry, most of which have been found in Viking 
Age or early medieval contexts. The standard read-
ing is that these stones are the tabulae from portable 
altars. I find this interpretation somewhat limited in 
scope, however. It is indeed remarkable that so many 
individual sites, on a relatively limited archaeological 
investigation, have produced examples of porphyry in 
such numbers, but I would argue for a broader under-
standing of the underlying forces behind their import. 
Two explanations seem likely: that they were brought 
back from southern countries as keepsakes, much like 
a pilgrim badges; or that they were thought to be mag-
ical—something akin to amulets. Of course, if these 
types of stones were used as altar tabulae it may have 
increased their appeal, just as the opposite may have 
been true if popular belief dictated that certain stones 
were better suited as tabulae. Whether for Christian 
use or as charms or souvenirs, their sheer geographical 
spread may reflect a sense that objects, and especially 
those with certain qualities, can be ‘holy’ and used to 
manipulate reality. 

The altars in Lund Cathedral
Over the course of the Middle Ages at least 68 altars 
were erected in Lund Cathedral, a number that few 
other churches in Scandinavia can match. The present 
investigation is founded on a completely new survey 
of the altars and a classification of the primary source 
material. 

Two broad groups of problems are the subject of the 
present study. The first concerns symbolism. Did the 
altars, with their dedications, relics, and positioning, 
reflect ‘thought patterns’ and ‘meaning’, and if so, how? 
It has been suggested in the literature that the Roman-
esque altar arrangements in Lund Cathedral followed 
some sort of ‘plan’ or ‘programme’, but the detail has 
never been worked out. The second group of problems 
centres on function. Which masses were celebrated 
and with what frequency, how were they organized, 
and what changes were seen during the Middle Ages? 
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thirteenth centuries can be read as a shift away from 
corporate celebration to one that emphasized the indi-
vidual and the individual’s salvation. The organization 
of private prayers for the dead, and the chantries where 
they were offered up, can be likened to a concretiza-
tion—and financial leveraging—of divine service. The 
developments in Lund Cathedral do not differ much 
from the general run in Western Europe. The rapid 
growth in the number of altars and altar-funds in the 
second half of the thirteenth century may indicate a 
considerable shift in the eschatological worldview.

A closer examination of the altars from the High 
and Late Middle Ages—their position, dedicatees, and 
forms of worship—shows that there was no question 
of a completely anarchic expansion. The new altars 
abided by specific guidelines and standards of a more 
general kind, as is clearest in the placement of the 
altars: the central nave and the crossing were reserved 
for a few altars dedicated to St Lawrence, St Mary, and 
Canute the Holy. Their superior status to most of the 
other altars in the nave is borne out by the fact that 
the celebration of high mass at these altars was even 
more ceremonious.

Votive masses varied according to the day of week. 
On Sundays they were said to the Holy Trinity; on 
Saturdays, almost always to the Virgin Mary. The 
other days of the week were not fixed to the same 
extent. Often Mondays were for the dead; Tuesdays 
and Wednesdays, specific saints (often the altar’s ded-
icatees); Thursdays, St Lawrence or Corpus Christi; 
and Fridays, the Cross. That Thursday mass would be 
to St Lawrence had been determined at the Synod of 
Helsingborg as early as 1345. The Virgin Mary and 
St Lawrence were common as intercessors, as was St 
Nicholas.

From the fourteenth century onwards, several altars 
were named for important liturgical feasts or those few 
days a year when the bishop could grant indulgences. 
There was sometimes little time between the institu-
tion of a liturgical feast and the erection of a specific 
altar of the same name. For example, Lund Cathedral 
had a number of altars named for liturgical feasts in 
the Virgin Mary’s honour, including the Assumption 
(assumptio), the Immaculate Conception (conceptio), 
the Purification (praesentatio), and the Feast of the 
Seven Sorrows or Mater Dolorosa (compassio). The 
liturgical feasts and indulgences probably brought a 

body of the church and the crypt in terms of simple 
dichotomies: up–down, light–dark, revealed (revela-
tio)–veiled (velatio). This seemingly simple division 
is an important element in my argument. The two 
dedications of the most important altars in the crypt 
bear witness to key events in the Christian history 
of salvation: John the Baptist baptized Jesus; Mary 
Magdalene, who saw the risen Christ; and John the 
Evangelist, and James the Greater, the eyewitnesses 
to the Transfiguration of Jesus. The prophets and 
patriarchs were also reminders of the Old Covenant 
and its portents of a saviour to come. In this inter-
pretation, Lund Cathedral with its crypt and chancel 
constituted a conscious attempt to use such contrasts 
to inscribe key elements in the history of salvation on 
the body of the church. At its simplest the crypt and 
two of its altars embody Jesus’ baptism and death, the 
crypt itself standing for both the cave of Jesus’s birth 
and his rocky tomb; while the chancel, with its height 
and light, and especially the high altar with its many 
relics, represent Christ in heaven.

It was once suggested that the crypt, with its altar 
to St John and its well, may have been used as a bap-
tistry. If so, the crypt would have been a particular 
ritual focus at Easter, provided of course that chris-
tenings in the mid twelfth century still followed the 
traditional liturgical calendar. The hypothesis is not 
easy to confirm, but other factors give it some weight. 
For example, during Easter the liturgical drama Quem 
quaeritis? was put on, in which the main ‘scene’ was 
Jesus’ tomb. In several major European churches the 
liturgy was staged in a crypt, and it is conceivable that 
the same was done in Lund Cathedral in the twelfth 
century, perhaps at the altar to St Mary Magdalene.

In around 1200 the first documented side-altar 
was added, dedicated to St Thomas of Canterbury, 
in the eastern part of the nave, but the real growth in 
side-altars began in the second half of the thirteenth 
century. New side-altars continued to be added right 
up to the Reformation. At times, most evidently in 
the second half of the fourteenth century, the new 
additions seem to have slowed. The advent of new 
side-altars in Lund Cathedral can in most instances 
be tied to altar-funds – endowments by persons or 
lay associations. 

In essence, changes in the funeral and commem-
orative liturgy between the mid twelfth and the late 
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churches, the architectural detail and stratigraphic 
observations indicate that side-altars were added when 
the church was first constructed or shortly after. It is 
not clear whether the altars were always consecrated 
by the bishop, as decreed by the Romano-Germanic 
Pontifical. There are three examples of side-altars in 
this position, either of uncertain date or from the thir-
teenth century, which are known to have contained 
relics; equally, there are side-altars whose structure 
shows that they could never have held relics. 

Many Romanesque churches had side-altar niches 
in the nave on either side of the west side of the tri-
umphal arch. A handful of these side-altar niches were 
sophisticated in design, with bevelled stone slabs, pos-
sibly because that they were intended to be on show 
rather than be obscured by the altar. One tentative 
answer is that such unconsecrated altars and niches 
were used as quasi-altars where portable altars could 
be erected in order to celebrate mass. 

The function of the side-altars in the main nave, 
often right in front of the triumphal arch—the so-called 
altars of the Holy Cross—poses something of a prob-
lem as they have often been disturbed by large num-
bers of burials and other encroachments, especially 
in the post-Reformation period. Having weighed the 
evidence, it seems that altars of the Holy Cross, or at 
least such altars in just that position, were not found 
in the vast majority of churches. 

Apart from the triumphal arch, there is little indi-
cation, archaeological or otherwise, that side-altars 
were placed elsewhere in the church naves. In some 
churches, especially larger city churches, this is almost 
certainly because all trace of them has disappeared or 
that the documentation is patchy. In a few churches 
where late medieval vaulting divided the body of the 
church into a nave and side-aisles, there are traces here 
and there on the columns to suggest that there had 
indeed been altars there once. 

Purpose-built chapels are found in at least 20–25 
churches in the diocese during the Middle Ages. The 
uncertainty about the exact number stems from the 
fact that they can be difficult to date. The term ‘chapel’ 
denotes that they are medieval buildings that housed 
one or more altars. Most of the chapels were built in 
rural parish churches and town churches. Most today 
have been much altered or demolished. 

A sacristy in the shape of an extension to the chan-

large number of people to the cathedral, where specific 
side-altars could well have served as ‘proxies’ for the 
high mass celebrated at the main altar in the chancel, 
to which the laity would have not had access. In the 
fifteenth century, the altar to St Lawrence in the ‘mid-
dle of the floor’ may well have had a similar function 
on a daily basis, for high mass was celebrated there 
and at the high altar simultaneously.

The chantry foundation charters often go into their 
financial basis and administration in some detail, 
spelling out who had the right to appoint the chantry 
priests and which masses were to be celebrated on 
which days. Many specifics remain unclear, however, 
such as the exact times for the celebration of mass, 
any other duties or divine services the chantry priest 
might have, and bination, when the same celebrant 
said mass twice in one day. This suggests that in general 
they obeyed the injunctions against bination, but it is 
still difficult to imagine how they could possibly have 
celebrated all the votive masses at side-altars—which 
occasionally had to be celebrated at all the side-altars 
on the same day—without breaking the rule, or at 
least celebrating the first as a ‘dry mass’ (missa sicca) 
without the offertory, consecration, or communion. 

The altars in parish churches and chapels
The thesis addresses two main problems in the study of 
the altars in parish churches and chapels: the side-al-
tars’ locations and dates, and their liturgical function. 
The latter turns on the form and purpose of the masses 
said there, and whether specific masses can be linked 
to specific altars. And, of course, what changes there 
may have been over the years. The side-altars’ liturgi-
cal function is discussed in two detailed sections on 
their positioning beneath the triumphal arch or in 
the upper level of Romanesque towers. For practical 
reasons, the question of the altars’ function has thus 
been consciously limited to the liturgical issues, as with 
the study of the altars in Lund Cathedral. 

From the moment churches began to be built in 
stone right up to the Reformation, the dominant floor 
plan in the diocese of Lund was a nave and a narrow 
chancel, often with an apse. In addition to a high altar 
in the eastern part of the chancel or in the apse, there 
were generally side-altars in the nave’s eastern corner 
under the triumphal arch. In several Romanesque 
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and especially Romanesque towers, have been much 
debated in the literature. That some Romanesque 
towers held altars has long been known, but it has 
attracted very little scholarly interest. The standard 
line has been that towers with an upper level that 
is open onto the nave were the preserve of the ‘bet-
ter sort’. The best example, and indeed the only one 
where an altar survives in a tower and upper level in 
the diocese of Lund, is found in St Mary’s in Vä. The 
Romanesque church towers in Lyngsjö and Simris 
have upper levels with openings and an arrangement 
of niches that show that altars were placed there. The 
tower at Bjäresjö is long gone, but in 1503 some local 
informers said there had once been an altar up in the 
tower. Older descriptions of the tower indicate that 
the upper level did not have a altar niche. 

In looking closely at the number, design, and place-
ment of the openings from the upper levels in the tow-
ers onto the nave, it should be noted that Germany 
has several examples of Romanesque churches where 
altars were not necessarily placed in a special niche, 
but could also be placed against the east wall or in 
front of a smaller or larger opening at the crossing; 
the fact that the best-known upper level altar in the 
diocese of Lund, and indeed in medieval Denmark as 
a whole, had an altar niche does not mean that those 
towers that lacked altar niches did not have altars. 

When it comes to function, the focus here is the 
side-altars by the triumphal arch or in the upper level 
of towers. Those by the triumphal arch exhibit great 
continuity from the twelfth century until the Refor-
mation, at least in terms of where they were placed; 
those in the tower, meanwhile, changed considerably, 
which may reflect changes in liturgical practice. 

My reading of the disposition of the requiem 
masses between of the various altars and liturgical 
spaces is based in part on representations of the Last 
Judgement and parallels with requiems in the larger 
churches, such as Lund Cathedral. I would argue that 
the corpse was carried into the church and placed 
west of the triumphal arch, which became the sym-
bolic boundary between this life and the soul’s con-
tinuation in the next. Indeed, the varying fortunes 
of the human soul could be seen in the pictures on 
the triumphal arch itself. Although the distinction 
between the nave and chancel was upheld in the 
sense that the corpse was not carried into the chan-

cel’s north side was apparently rare in the diocese of 
Lund. Altogether there is data on about 30 that may 
be medieval. Almost all the sacristies are poorly doc-
umented, and all but two are now demolished. It is 
interesting to note that one of the two, in the main 
church in the town of Ronneby, has retained its altar 
and its piscina. 

Porches were probably added to most churches in 
the Late Middle Ages, often on both the north and 
south sides. They have largely been overlooked in the 
literature. However, there are church porches where 
both architecture and interior paintings point to there 
having been altars at the east end, for example, in 
several town churches: St Nicholas’ in Sölvesborg, for 
example, or St Mary’s in Båstad. Rural churches gen-
erally seem to have had simpler porches, for there is 
little sign that they had vaults and murals. The general 
view is that it was most unlikely that church porches 
had altars, but that some of the more flamboyant and 
architecturally suitable porches, most of them in city 
churches, did in fact do so. 

Aisleless churches (salkyrkor) are rare in the diocese 
of Lund. Of all its parish churches, only about 25 were 
aisleless in the Middle Ages, whether from the start or 
after rebuilding. The doubt about their number stems 
from the problems in determining when a church was 
converted to that floor plan. The fact that there were 
so few means that there is next to no literature on 
them, let alone the number and placement of their 
altars. The remains of Spidlegård Chapel on the Baltic 
island of Bornholm show evidence of side-altars in the 
two easternmost corners, with the high altar standing 
alone between them, slightly displaced to the west.

A handful of the churches with the commonest floor 
plan—the narrow chancel—were rebuilt from scratch 
with unusually long chancels, so that an estimated 
20–25 churches were extended eastwards during the 
Middle Ages. In the longer, larger chancels, there was 
room not only for the high altar, but also for one or 
more side-altars. For the chancels that were enlarged 
on a more moderate scale (about half as much again, 
generally), it seems probable it was for other reasons. 
Drottens Church in Lund is the only one where there 
is archaeological evidence that two side-altars were 
placed in its unusually long chancel, which was built 
in about 1200 or the century following. 

The function and symbolism of church towers, 
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at far more churches than those bound to Cluny in 
any formal sense. 

A long list of churches in the diocese of Lund have 
been found to have had interments on the ground 
floors of their Romanesque towers. Undoubtedly the 
towers, at least until around 1200, were regarded as 
anterooms to the main body of the church, at least 
when it came to burials. The special care shown for 
those buried there probably meant they were expected 
to live on longer in the memories of the congregation 
than they would had they been buried in the church-
yard. And even more important than the congrega-
tion’s subjective and eventually fading memory, burial 
‘inside’ the church brought the deceased into greater 
proximity to its patron saints, to divine service, and 
to the sacrament of the Eucharist. By the same token, 
the celebration of mass in the towers can be seen as 
an extension of the requiem mass. Fixed altars in the 
upper level of towers can have been consecrated with 
relics, as at St Mary’s in Vä, but they may also have 
been quasi-altars. 

After about 1200, the elite seem to have lost inter-
est in building ‘grave churches’ or mausoleums, and 
the time for upper level altars in church towers was 
over. Several factors may have played a role in this 
over a fairly extended period. A change in the relations 
between the nobility and their parish churches and 
clergy may be one explanation. There was a growing 
emphasis on Eucharistic adoration, which was not 
conducive to the celebration of mass in a church tower, 
where space and visibility were often limited. During 
the thirteenth century, it seems the rules against inter-
ments in the nave and chancel began to be relaxed. 
The first Dominican and Franciscan monasteries in 
Scandinavia, founded in the 1220s, offered new oppor-
tunities for tombs and requiem masses. 

Medieval altars after the Reformation
Many of the things and places the Roman Catholic 
Church regarded as sacred lacked all legitimacy in the 
eyes of the Lutheran Church. Mass was to be cele-
brated in the vernacular. One altar per church would 
suffice. The iconoclastic fury in Denmark appears to 
have first struck in the towns, but the destruction 
may have spilled over to altars of all sorts. In St Peter’s 
church in Malmö the high altar was torn down and 

cel, the requiem mass was still said at the high altar. 
Even the subsequent masses, which were essentially 
repetitions of the requiem mass, were probably cel-
ebrated there—it was most likely common to hold 
a week’s mind, a month’s mind, and, after a year had 
passed, an ‘anniversary’, although when it came to 
the many other special masses for the dead, the num-
ber of which depended on the deceased’s wealth and 
status in the parish, it seems they were celebrated at 
side-altars.

The strong visual presence of the Virgin Mary in 
the north-east corner of many naves and their associ-
ated side-altars should be seen in the light of Mary’s 
importance as an intercessor for the souls of the dead, 
as spelled out in the Office for the Dead. The side-al-
tars in the south-east corner of the nave, meanwhile, 
may have had images of a series of saints. The murals 
on Romanesque triumphal arches often include a pic-
ture of the Archangel Michael, the soul’s companion 
after death; however, it is not always clear whether it 
was painted as an unrelated image or as a part of the 
story of the Last Judgement. 

A survey of church imagery (in both paintings and 
carvings), ecclesiastical seals, and written sources lends 
some support to the notion that many of the side-al-
tars on the south side would have been linked to the 
patron saint or saints of that particular church. 

In Scandinavian countries, the rooted belief that 
the upper level in Romanesque towers served as gal-
leries for leading figures in the community can gener-
ally be traced back to a cherished hypothesis in older 
German research that the west end of several impor-
tant churches was the site of the emperor’s throne. 
This hypothesis was already under attack by the late 
1960s, and recent research has increased the doubt. 
Of the more recent work, Kristina Krüger’s study of 
westwork in the late eleventh- and twelfth-century 
monastery churches associated with Cluny should be 
singled out. Westwork, sometimes known as galilea 
for the place of Jesus’ resurrection, was the focal point 
of a special memorial liturgy, in which a key element 
was an altar on the first floor where requiem masses 
were held. Important people could be buried at the 
west end; otherwise interments inside the church were 
rare at this date. The immense impact that Cluny 
and its dependent houses had on the religious devel-
opment of Europe may have influenced the liturgy 
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Even in the sixteenth and seventeenth centuries there 
were occasions when a sepulchrum and its contents were 
carefully retrieved from a medieval altar that was to be 
demolished, to be placed in the new altar. The histori-
cal and antiquarian interest in altars, and above all the 
contents of the sepulchra and the written information 
they might contain, began to be more noticeable in the 
eighteenth century. The modern, increasingly profes-
sional preservation and protection of Sweden’s heritage 
in the late nineteenth and early twentieth centuries, 
however, rarely extended to altars; it was only in the 
mid twentieth century that there were signs of a grow-
ing interest. In several churches where altar relics have 
been found, churches have insisted that they should be 
stored on site, sometimes even that they be deposited in 
new altars. Similarly, many of the long-scattered altar 
slabs have been retrieved from serving as flagstones 
or doorsteps to be used as mensae again. The nation’s 
medieval heritage in the form of altars and altar relics 
has become a small but popular element in parishion-
ers’ ‘identity’, which is not to be misprised when many 
feel the Church of Sweden is in crisis.

Translated by Charlotte Merton

a Communion table erected in its stead in the best 
Reformed fashion. In Lund Cathedral some of the 
side-altars survived until the nineteenth century—in 
Dame Görvel’s Chapel and in the crypt, for exam-
ple—but, judging by superintendent Mogens Mad-
sen’s description, the majority had been ripped out 
before the 1580s. 

It is less clear what happened in the parish churches 
of the diocese of Lund. The demolition of the side-al-
tars would have been made easier by the fact that most 
of them stood in the eastern corner of the naves and 
were not structurally important. In churches across 
the region, many a side-altar was used as the founda-
tions for a new pulpit. The number of altars also fell 
as a result of successive renovations of church fabric 
and furnishings.

By all accounts, high altars were more likely to sur-
vive largely untouched in the immediate aftermath of 
the Reformation. During the seventeenth and eight-
eenth centuries many altars were moved west, often 
in conjunction with the installation of a new retable. 
Another reason, in the eighteenth century at least, was 
that by shifting the location of the altar they would 
make room for a sacristy to its east. 
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Innehåll och disposition
Följande appendix redovisar de kända materiella lämningar-
na av altaren i det medeltida Lunds stift. Dokumentationen 
omfattar altaren med högst varierande bevaringsgrad, från 
i det närmaste intakta altaren till fragmentariska lämningar 
i form av delar av altarskivor och ned till grundstenar. Av 
många altaren finns inte längre kvar några fysiska lämningar 
eller har de efter dokumentation åter dolts under nya golv. 
Skriftlig dokumentation av olika slag har således varit ett 
viktigt källmaterial. I appendix redovisas även ”altarnischer”, 
som kan indikera platsen för tidigare altaren. 

Inför insamlandet av uppgifter om altaren i Lunds stift 
fanns inget liknade arbete att utgå ifrån. Denna katalog har 
växt fram efter en inventering av kyrkor, kyrkogårdar, muse-
er, arkiv och litteratur. Vid arbetets början fanns en ambiti-
ös plan om en systematik i sökandet. Ganska snart stod det 
dock klart att planen måste överges på grund av materialets 
karaktär, dess rent fysiska fragmentisering och de skriftliga 
källornas utspridning på olika arkiv och samlingar. Endast 
vad gäller vissa begränsade källgrupper har gjorts systema-
tiska genomsökningar efter upplysningar om altaren. I det 
sammanhanget kan särskilt nämnas den så kallade ”Snabb-
inventeringen” (ATA), initierad av projektet Sveriges Kyrkor, 
som i olika omgångar gjordes under perioden 1918–1939 och 
givetvis de publicerade delar av samma verk som berör stiftet, 
samt de ofta innehållsrika vård- och underhållsplaner som 
tagits fram av Svenska kyrkan i Lunds stift under senare år.

Majoriteten av de redovisade lämningarna finns kvar i 
kyrkorna, tillgängliga för forskningen i framtiden för mer 
ingående studier och rättelser av här framlagda dokumen-
tation. Uppgifterna om många altaren vilar emellertid helt 
eller delvis på mer eller mindre detaljerad dokumentation i 
olika arkiv och är således tolkningar av skriftliga källor och 
ytterst av andras tolkningar.

Redovisningen av varje kyrka och altare följer i huvudsak 
en likartad disposition. Kyrkorna presenteras vanligtvis inte 
närmare. I vissa fall har dock ansetts befogat med en inledan-
de kortfattad beskrivning av kyrkan och om relevanta under-
sökningar. Om kyrkan har haft en status utöver eller annan 
än den som ordinär sockenkyrka kommenteras det särskilt.

Altarna redovisas med egen rubrik och numrering. Högal-

taren redovisas alltid först varefter följer sidoaltaren (i den 
mån detta kan bedömas). Därefter följer uppgift om varje 
altares ursprungliga och/eller nuvarande placering.

Altarna redovisas efter underrubriker enligt deras olika hu-
vuddelar och förekommande element: mensa, tabula (täck-
skiva), stipes, fundament, baldakin, altarnisch. Endast upp-
gifter om de delar av altarna som är kända redovisas. Vissa 
altaren har ingen tydlig uppdelning i mensa och stipes, vilket 
betyder att underrubrikerna slagits samman.

Varje del av altaret ges en kort beskrivning. Generellt redo-
visas uppgifter om material och storlek. Höjd på altare eller 
stipes avser alltid höjd över nuvarande golv. I vissa fall, när 
golven är arkeologiskt undersökta, kan höjd över äldre golv-
nivåer uppges. I många fall är ursprungliga mått osäkra eller 
okända, exempelvis en altarskiva som är skadad, och endast 
minimimått kan uppges. I de fallen står framför måttet an-
tingen ”>” (större än) eller ”≥” (lika med eller större). Vad 
gäller bergarter, exempelvis i altarskivor, har i de flesta fall 
gjorts en egen bedömning. Beroende på altardel och före-
komst beskrivs därefter olika formdrag: profilering, konse-
krationskors (mensa), konstruktion (stipes). Under rubriken 
mensa redovisas alltid uppgift om relikgömma, oavsett om 
sådan finns eller inte. Under rubriken stipes redovisas relik-
gömma endast i förekommande fall. Efter en sammanväg-
ning av olika kriterier har i många fall gjorts en bedömning 
av altarets eller altardelens datering.

Under rubriken ”Källor och kommentarer” har samlats öv-
riga viktiga upplysningar. Det kan röra sig om en mer detal-
jerad eller ordagrann återgivning  av en eller flera källor. Un-
der rubriken har också samlats kommentarer, exempelvis om 
aspekter som är osäkra eller kan vara argument för eller emot 
en viss tolkning, eller om viktiga detaljer rörande underlaget.

Illustrationerna är valda med tanke på att ge ytterligare en 
dimension till dokumentationen. De kan naturligtvis beskriva 
detaljer som är svåra att återge i text, exempelvis utseendet på 
konsekrationskors och deras placering på mensa. Urvalet av 
illustrationer är förstås beroende av vilka delar av altaren som 
är bevarade och dokumenterade. Helt eller delvis bevarade al-
taren illustreras ofta av schematiska uppmätningsritningar av 
just dessa delar. I de fall där endast finns spår av grundstenar 
eller golvrester består illustrationerna av bearbetningar av plan-
ritningar upprättade i samband med arkeologisk dokumenta-

appendix i

Altaren i Lunds stift – de materiella lämningarna
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huset i de områden som bedömdes ha varit minst utsatta för 
sentida gravläggningar (Figur 41).

På en viktig punkt skiljer sig den arkeologiska rapportens 
tolkning från den som presenteras nedan. I två undersök-
ningsschakt i långhusets nordöstra (schakt V) och sydöstra 
hörn (schakt IV) påträffades rester av grundläggningar och 
murverk. I Mildners rapport (SkhbfL) tolkas lämningarna 
som fundament för valvpilastrar (förutom några grundste-
nar väster därom i schakt V). Övertygande skäl för denna 
tolkning presenteras inte. Andra omständigheter talar istället 
för att fundamenten är lämningar av altaren. Fundamenten 
var kvadratiska och uppbyggda av kalkbruk med huvudsak-
ligen större flintor och lagda på kyrkans äldsta golv av lera. 
Denna grundläggning ska jämföras med den som kan note-
ras för en tredje pilaster förlagd till mitten av långhuset och 
invid dess södra mur (schakt II). Det var grävt genom det 
äldsta lergolvet och uppfört av gråstenar i kalkbruk med hög 
sandhalt. Runtom var packat medeltida tegel och glaserade 
tegelplattor. Grundläggningen var således helt annorlunda, 
vilket också noteras i rapporten men, tydligen, inte tillräk-
nats någon betydelse. Det kan dock noteras att i ett manus 
av Mildner till ett föredrag (1976) om Annelövs kyrka om-
talas att sidoaltaren påträffats vid triumfväggen (SkhbfL).

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Fundament
Storlek (cm), fundament: Fundamentet längst in i hörnet, 90 
(n–s) × 85 (ö–v) och efter en förmodad utbyggnad av altaret 
mot väster: 100 (n–s) × 190 (ö–v). 

tion. Av utrymmesskäl har getts prioritet åt de lämningar och 
illustrationer vilka tidigare inte är publicerade.

Detaljnivån på illustrationerna är varierande. Den tillgäng-
liga dokumentationen sätter naturligvis vissa ramar. Tekniska 
och tidsmässiga skäl har gjort att författarens uppmätningar 
ofta är av enklare slag. Oftast har inte gjorts försök att återge  
detaljer i stenar och murverk, exempelvis sprickor eller fi-
nare strukturer.

Inventeringen och dokumentationen av altarna i Lunds 
stift påbörjades i januari 2010 och avslutades i januari 2014.

Förkortningar av materialbeskrivningar: Gst = ”Gråsten”, 
Kb = kalkbruk, Kr = krita, Kst = kalksten, L = lera, S = sten, 
Sst = sandsten, T = tegel, V = vittrad. Övriga förkortningar: 
br. = bredd, dj. = djup, h. = höjd, l. = längd. 

I ”Appendix IX” finns en särskild förteckning över samt-
liga samtliga kyrkor med bevarade medeltida långhus eller 
kor. Där redovisas murar eller spår ovan nuvarande golv ef-
ter högaltaren och sidoaltaren placerade i långhusens östra 
hörn. Obetydliga lämningar efter altaren eller sådana som 
har bedömts som eftermedeltida redovisas endast i detta ap-
pendix. Förteckningen ger en uppfattning om altarnas be-
varandegrad.

ANNELÖV
Onsjö h:d, Skåne
Den romanska kyrkan uppfördes med långhus, kor och absid. 
Under medeltiden tillkom ett västtorn och vapenhus. I sam-
band med att kyrkan fick ett nytt golv utfördes 1966–1967 
en arkeologisk undersökning under ledning av Margareta 
Weidhagen och Carl-Axel Mildner. Tio schakt grävdes i lång-
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Figur 41. Annelövs kyrka. Planritning med 1966–67 års undersökningsschakt. Lämningar av sidoaltaren i långhusets östra hörn. Bearbetning 
efter ritningar i SkhbfL. Skala 1:100.
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ARILD
Kapell i Väsby socken, Luggude härad
I äldre forskning har föreslagits en datering till 1100-talet av 
kapellets äldsta del (Åstrand 1972 s. 282f ). Senare forskning 
har fastställt att kapellets västra del är den äldsta, förmodligen 
från senmedeltiden (Carelli 2003 s. 67–71). Den östra delen 
är tillbyggd under senmedeltiden, möjligen inte så lång tid 
efter den västra delen. Kapellet omtalas i skrift första gången 
1475 i ett av påven utfärdat brev till Barbara Brahe om in-
dulgens för besökare och gynnare av vissa kyrkor som stiftats 
och doterats av hennes släkt (LÄU IV nr 246).

Altare 1 (högaltare)
Placering: altaret är murat tätt intill kordelens östvägg. 

Mensa och stipes
Material: Tegel (Figur 42).
Storlek, mensa (cm): 171,5 (n–s) × 115 (ö–v) × 8 (h.). 
Storlek, stipes (cm): 162 (n–s) × 110 (ö–v) × 88–90 (h.). 
Konsekrationskors: ? Skivan är täckt med kalkputs i flera 
lager.
Relikgömma: ? Se föregående anmärkning.
Profilering: Norra. västra och södra sidan är profilerad med 
skråkant. 
Konstruktion: Altaret är helt murat i tegel, storlek ca 29 × 
13–14 × 9,0–9,5 cm. I söder finns en spetsbågig öppning/
nisch till en kammare i altaret. Altarets västra del har omfo-
gats i sen tid. Spår finns av en äldre rödkalkning med mar-
kering av fogarna i vitt.
Datering: Senmedeltid. I en murverksundersökning har anti-
kvarie Petter Jansson, Regionmuseet i Skåne, påpekat att 
teglet i altaret, är snarlikt det i östpartiets taklist (P. Jansson 
2005 s. 14, otryck rapport i SkhbL). Olle Källström gissade 
i samband med ”Snabbinventeringen” 1919 att altarnischen 
och altaret var från 1500-talet (Åstrand 1972 s. 282).

AUGERUM
Östra h:d, Blekinge

Altarskiva?
I Sveriges Kyrkor (vol. 22 s. 143) omtalas en nött kalkstenshäll 
(226 × 148 cm) som låg (1926) i trappan vid den nya kyrkans 
huvudingång. Vid ena kanten ska ha observerats ett likarmat 
kors. Hällen har ej kunnat återfinnas. Kyrkans huvudingång 
har i sen tid anpassats för rörelseshindrade. Möjligen har den 
tagits bort eller blivit övertäckt i samband med ombyggna-
den. Med tanke på att hällen inte är närmare beskriven och 
att endast ett kors har observerats, kan det inte säkerställas 
att det rör sig om en altarskiva.

Material, fundament: ”Gråstenar” i kalkbruk.
Datering: Enligt Mildner var fundamentet längst in i hörnet 
lagt på det äldre lergolvet. Det (yngre?) fundament som låg 
ca 1 meter väster om östra hörnet som det ”genombröt”, dvs. 
det var helt klart yngre än kyrkans äldsta lergolv. 
Källor och kommentarer: Enligt denna tolkning har ett älds-
ta altare uppförts direkt på det äldsta lergolvet, förmodligen 
kort tid efter kyrkans uppförande. En utbyggnad av altaret 
mot väster och söder kan ha skett efter att valv tillkommit 
i långhuset. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Fundament
Storlek (cm), fundament: 100 (n–s) × 120 (ö–v) och efter 
utbyggnad mot norr: 140 (n–s).
Material, fundament: ”Gråstenar” i kalkbruk.
Datering: Fundamentet närmast hörnet, som tolkas som 
det äldsta, var enligt Mildner lagt direkt på det äldsta gol-
vet. Grundläggningen för den norra delen verkar endast ha 
bestått av lera.
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Figur 42. Arilds kapell. Plan, foto och sektion av högaltaret. Skala: 1:30.
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BJÄRESJÖ
Herrestads h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkans romanska delar består i absid, kor och långhus samt 
ett 1892 rivet brett västtorn. En takstolsdel över koret har 
dendrodaterats till 1150±5. Förtagningar i långhusets öst-
ra del pekar på att det är uppfört senare än koret (Sundnér 
1989 s. 198f ).

Altarnischer
På västra sidan av triumfbågen finns två rundbågiga nischer. 
Båda nischerna avslutas med ett hjälmvalv ca 250 cm över 
nuvarande golv och är räknat från triumfbågens murliv, ca 
90 cm breda och ca 45 cm djupa. Bredden är i botten 118 
cm och med ett djup av 45 cm. Största delen av nischernas 
norra respektive södra sidor är dolda av senare valvpilaster. 
Den södra nischens botten är ursprunglig och består av en hel 
skiva svartgrå (komstad-) kalksten som skjuter fram framför 
triumfmurens liv med 27 cm. Skivan har en skråkantsprofi-
lering i väster och norr. Det framskjutande murade partiet 
är 118 cm (n–s), alltså något bredare än själva nischen. Ett 
likartat arrangemang har funnits i norr, men nuvarande mu-
rar är sentida. I den södra sidoaltarnischens stenskiva finns 
i nordväst en 20 cm lång, 3 cm bred och 1 cm djup urtag-
ning, som av allt att döma ej är en relikgömma. Möjligen 
har skåran ha haft en funktion som fäste för något. Kanske 
finns ett samband mellan skåran och tidigare predikstol som 
kan ha stått i detta hörn? 

BJÖRKA
Färs h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan som är romansk med avseende på dess planutform-
ning, med långhus, kor och absid är uppförd i tegel. Den-
drokronologisk prov från taktimran har gett en dateringar 
mellan 1300–08 (Linscott 2007; muntligen B. Sundnér). 
En undersökning av kyrkans inre år 1984–85 av Karna Jöns-
son, inklusive delar av golvet, föranleddes av en golvomlägg-
ning och putslagning. 

Altare 1
Placering: Långhusets nordöstra hörn (Figur 44).

Stipes/Fundament
Storlek: ca 120 (n–s) × ca 100 (ö–v). Begränsningen mot 
söder är otydlig. 
Material: Tegel i stipes. Ett skift med fyra tegelstenar på rad 
antas ha bildat den västra sidan. 
Datering: Ursprungligt? Utförandet tyder på att det är sam-
tida med det södra altaret vilket förmodligen är ursprung-
ligt, se Altare 2.

AVASKÄR
Östra h:d, Blekinge

Kyrkan
Det äldsta skriftliga belägget för staden Avaskär är från 1350. 
Troligen har den fått sina rättigheter efter 1231 eftersom den 
inte omnämns i Kung Valdemars jordebok. Beslut om ned-
läggandet av staden Avaskär togs 1600. En ny stad anlades 
i Kristianopel. Inga spår finns ovan mark av kyrkan (SvK 
vol. 22 s. 5–9).

Altare 1
Placering: Ligger i mittgången i Kristianopels kyrkas (Figur 
43). Fram till, åtminstone, 1830 var stenen altarskiva i kyrkan.

Mensa
Material: Kalksten, rödaktig.
Storlek (cm): 215 (n–s) × 131 (ö–v). 
Konsekrationskors: Ja, fem kors. 
Relikgömma: Nej. 
Profilering: ? Sidorna dolda i golvet.
Källor och kommentarer: Förmodligen har den tillhört den 
nedlagda kyrkan i Avaskär och överflyttats till Kristianopel 
i samband med dess uppförande. Stenskivan har även varit 
gravsten. Den är ornerad med ett ringkors på fot, tre stjärnor 
och en yxa. Varje hörn har en cirkel och längs kanterna löper 
ett band. I Sveriges Kyrkor föreslås en datering av gravstenen 
till 1300–talet. Stenens användning som gravsten bedöms 
vara sekundär (SvK vol. 22 s. 37, 40). Det saknas emellertid 
en motivering för att så är fallet. 

Figur 43. Avaskärs kyrka. Altarskiva, numera 
i golvet i Kristianopels kyrka. Teckning av A. 
Mathiesen 1897 (efter SvK).
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BOLSHÖG
Järrestads h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Mensa
Storlek (cm): Fragmentariskt skick. 
Material: Kalksten? Överputsad.
Profilering: Skråkant i väster.

Stipes
Storlek (cm): ≥56 (n–s) × 81 (ö–v) × 60 (h.).

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Mensa
Storlek (cm): Fragmentariskt skick. 
Material: Kalksten? Överputsad.
Profilering: Skråkant i väster.

Stipes
Storlek (cm): ≥58 (n–s) × 81 (ö–v) × 57 (h.).

BORRIE
Herrestads h:d, Skåne

Kyrkan
De äldsta delarna av kyrkan (absid, kor och långhus) uppför-
des av kalkstensflis och inslag av kvader i köpingesandsten och 
lyckåsmärgel. Det varierande byggnadsmaterialet och behugg-
ningstekniken samt dålig passform mellan skulpterade omfatt-
ningsstenar i triumfbågen kan enligt ett förslag förklaras av att 
delar av stenmaterialet avsetts för en annan kyrka (Sundnér 
1989 s. 195, 200). En på 1700-talet gjord ”avskrift” av ett brev 
från 1514 uppger att kyrkan uppförts 1319. På goda grunder 
har brevets äkthet ifrågasatts, men det har också gjorts gällande 
att brevet, om än ”friserat” under 1700-talet, lämnar korrekt 
uppgifter, bl.a. om kyrkans datering (Anglert 1989 s. 232).
     
Altare 1 (högaltare)
Placering: Absid/kor.

Mensa och stipes
Material: Inga uppgifter.
Relikgömma: Ja, antagligen i mensa. 
Täckskiva: kalksten, svart?,”blå sten”. 
Profilering: Nej, inte enligt Brunius teckning.
Källor och kommentarer: Kyrkoherden Johan Christopher 
Julius lät år 1761 ”öpna en på Borige altare innemurad liten 
blå sten, och fan ther ett tunt hoopwiklat bly…” (Sommelius 
samling, Serie A1, LUB; om relikfyndet se ”Appendix II”).

Källor och kommentarer: Enligt undersökaren har altarets 
fundament söndergrävts i samband med tillkomsten av valv-
pilaster för valven som enligt Jönsson är senmedeltida. 

Altare 2
Placering: långhusets sydöstra hörn (Figur 44).

Stipes/Fundament
Storlek: 120 (n–s) × 90 (ö–v).
Material: Tegel i stipes skalmur. Småsten i altarets kärna. En 
rad tegel återstod i norr och väster. Avtryck efter ytterligare 
tyder på att skalet bestått av två rader med tegel. 
Datering: Ursprungligt. Intill fundamentet påträffades ett 
golv av tegel i fiskbensmönster som måste ha lagts samtidigt 
med dess tillkomst, eftersom det inte fortsatte under det. 
Teglet i golvet är av samma format som i kyrkans romanska 
delar. Undersökaren anser i rapporten att golvet och altarna 
sannolikt är samtida.
Källor och kommentarer: Det södra sidoaltaret var något 
bättre bevarat. 

BODILS KIRKE
Sønder h:d, Bornholm

Altarnischer
Triumfbågen mot långhuset flankeras av två halvcirkelforma-
de nischer med hjälmvalv, 53 cm djupa och 110 cm breda. 
Från nuvarande golv når den norra nischen en höjd av 370 
cm och den södra 363 cm. Nischernas botten ligger 90 cm 
över golv (jfr DK, VII, s. 513).

10 2 meter

Figur 44. Björka kyrka. Plan över lämningar av sidoaltaren i gol-
vet. Ytterkonturerna markerade med röd streckning. Ritning efter 
K. Jönsson i SkhbfL. Skala 1:100
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ruinen är förhållandet mellan kor och långhus något assy-
metriskt. Skivans förhållandevis lilla storlek kan tyda på att 
den har varit placerad i långhusets sydöstra hörn, vilket också 
bildar en betydligt mindre ”vrå” än motsvarande hörn i norr. 
Spår av kalkbruk eller puts på skivans ovansida.

BOSJÖKLOSTER
Frosta h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: I kyrkan, under tribunbågen och delvis något väs-
ter om den (Figur 46). 

Mensa
Material: Sandsten. Sten 1 och 4 påminner om varandra, grå 
sandsten. Släthuggen ovansida, mejselspår på kanterna. Sten 
2. Grå sandsten, men mer grovhuggen yta än föregående, 
spår av mejsel. Sten 3. Rödaktig sandsten, grovt huggen på 
ovansidan och kanterna. 
Konstruktion: Mensa är sammansatta av flera block.
Storlek (cm): 195,5 × 140,5 × 10. 
Konsekrationskors: Nej. 
Relikgömma: ? På de stenar och ytor som ej är täckta av 
kalkbruk finns inga urtagningar. Det ska dock noteras att 
mittpå det centrala blocket (sten 3) finns ett upp till 30 cm 
stort område täckt av kalkbruk. Det kan inte uteslutas att 
kalkbruket döljer en relikgömma.
Profilering: Skråkant på tre sidor, i norr, väster och söder. 
Öster förekommer block antingen med skråkant eller som 
är rakhuggna eller kluvna.

Altarnischer
Vid triumfbågens västra sidor finns två nischer. Den norra 
nischen når en höjd av 260 och den södra 255 cm sett från 
nuvarande golvnivå. Den norra nischens botten ligger 72 cm 
över nuvarande golv, är 54 cm djup och 80 cm bred. Den 
södra nischens botten ligger 65 cm över nuvarande golv, 
har ett djup av 62 cm och är 82 cm bred. Nischerna är del-
vis rekonstruerade på 1920-talet då kyrkan restaurerades, i 
synnerhet det norra. 
Källor och kommentarer: En planch av C. G Brunius (1850 
planch IX; Brunii samling, konv. 10, ATA) visar en sche-
matiskt framställning av två sidoaltaren framför nischerna. 
Inga andra beskrivningnar av altarnahar påträffats. På en 
teckning gjord av Brunius med triumfbågen avbildad från 
väster, vilken antagligen legat till grund för planchen, finns 
inga altaren inritade (Brunii samling, bd 32, s. 30f, ATA). 
Antagligen visar Brunius renritade och publicerade planch 
hur han tänkte sig tidigare altares placering.

BOSARP
Onsjö h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn? Se Övrigt.

Mensa (Figur 45)
Material: Sandsten.
Storlek, mensa (cm): 83 × 83 × 16–17. 
Konsekrationskors: Nej. Möjligen bortnötta
Relikgömma: Nej.
Profilering: En svag hålkäl på skivans samtliga kanter. 
Källor och kommentarer: Skivan påträffades i vapenhuset 
i samband med friläggning och undersökning av kyrkans 
grund 1948–1949 (Rapport av H. Olsson, SkhbfL, Dnr 
A60/1950; skivan närmare redovisas i bil. 9, pl. 10, fyndnr 
18). Numera ligger den i långhusets sydöstra hörn. Vid un-
dersökningen påträffades flera grundstenar i detta hörn vil-
ket tolkades som en ”sättgrund till ett sidoaltare”. Att döma 
av uppmätningen gjord i samband med konserveringen av 
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Figur 45. Bosarps kyrka. Altarskiva till sidoaltare. Plan och sida.
Skala 1:30.
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med korsarmar vid långhusets norra och södra sidor, vilka 
förmodligen har haft absider i öster (jfr Ronneby kyrka) 
(SvK, vol. 51). 

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: I norra korsarmen?
Källor och kommentarer: I kyrkoräkenskaperna 1753 omta-
las att två altaren borttagits: ”äro tvenne stora murade alta-
re som i påviska tiden varit bruklige blevne borttagne, och 
i deras ställe stolar satte” (SvK vol. 51 s. 15). Möjligen har 
dessa altaren varit placerade framför de tidigare absiderna i 
korsarmarna.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: I södra korsarmen?
Källor och kommentarer: Nedrivet 1753? Se Altare 1. Alter-
nativt kan altaret fortfarande ha stått kvar under senare delen 
av 1700-talet. Sjöborg kan meddela att: ”Utom stora altaret, 
på hvars tafla man ser K. Christian IVs namn jämte årtalet 
1650, är et altare vid södra delen af kyrkan som kallas Jung-
fru Mariæ altare, på hvars tafla man ser Maria, omgifven af 
de 12 Apostlar och 2:ne andre helgon. Äfven hafva i kyrkan 
varit 2:ne mataltare, på hvilka kyrkogångs qvinnor plägade 
lägga altar–mat åt Präst och Klockare” (Sjöborg 1792–1793, 
volym II, s. 332). 

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Framför triumfbågen?
Källor och kommentarer: På en plan över kyrkan från 1830 
(Lunds domkapitels arkiv, FIIja:46, LLA; jfr SvK vol. 51 s. 
12) har markerats en bokstav i triumfbågen till vilket hör 
följande kommentar: ”stället för Mariæ altare i äldsta Kyr-
kan och tillika Adelsmannen Sten Nilsons och dess hustrus 
hvilorum”. Möjligen har gravsten över Sten Nilsson funnits 
på platsen, men det omtalas inte närmare i beskrivningen. 
Oavsett hur det förhållit sig med denna sak synes ha funnits 
en koppling mellan Sten Nilsson och ett altare tillägnat Ma-
ria. Enligt en attest (känd i senare avskrift) utfärdad 1346 av 
prästen i Hoby och Sten Nilssons hustru ska han ha utfärdat 
ett testamente år 1330 framför jungfru Maria altare, enligt 
vilket fyra gårdar skänks till samma kyrka såsom ”underhåll” 
för sig och sin närmaste familjs själar (M 122, bd 5, KB). Det 
kan inte uteslutas att en förväxling skett med det altare som 
omtalas i slutet av 1700-talet av Sjöborg och som uppges ha 
varit placerat i kyrkans södra del (se Altare 2).

BRÖNNESTAD
Västra Göinge h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Förmodligen har det funnits fler än ett altare i 
kyrkan. Det är oklart i vilket altare nedan beskrivna block 
med relikgömma ursprungligen har varit placerat (Figur 47).

Stipes
Storlek (cm): 178 (n–s) × ca 132 (ö–v). Höjd, stipes med 
mensa (cm): 92. 
Material: Oklart. Hela altaret förutom delar av dess ovansida 
är täckt med tjock puts. På altarets baksida finns en skada i 
putsen, där en blågrön sten framskymtar. 
Konstruktion: Murat blockaltare. En nisch finns nederst på 
östra sidan i norr.
Datering: Medeltida eller delvis medeltida. Altaret beskrivs 
1830 som varande ”af gråsten”. Tidigare har altaret varit dolt 
av en träpanel, senast från 1647, då den målades, till åtmins-
tone en bit in på 1700-talet. Anläggandet av ett gravkor i slu-
tet av 1500-talet för den laxmandska–ulfstandska släkten talar 
för att altaret ombyggts vid dess tillkomst eller eventuellt när 
det stora altarskåpet, från slutet av 1400-talet (Liepe 1995, 
II, s. 245), anskaffades till kyrkan eller ommålades år 1588. 
Th. Wåhlin var av uppfattningen, efter en okulär besiktning, 
att stenaltaret var ursprungligt (Wåhlin 1948 s. 238). 

BRÅGARP
Bara h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Absiden, avståndet från stipes östra sida till ab-
sidmuren är, från mitten, ca 50 cm och, från hörnen, ca 32  
cm.

Stipes
Storlek (cm): 144 (n–s) × 90 (ö–v). 
Material: Avtryck efter kvaderstenar.
Datering: Altaret tycks ha uppförts strax efter att golvet, av 
kalkbruk och småsten, tillkommit. Det är alltså ursprungligt, 
troligen från omkring mitten av 1100-talet. 
Källor och kommentarer: Hela golvytan i koret och absiden 
undersöktes år 2014.

Altarnischer
Brunius beskrev på 1840-talet att triumfbågen var halvrund 
med prydliga vederlagslister, halvkolonner åt väster samt 
vid sidorna halvrunda nischer (Brunii samling, bd VIII, s. 
42, ATA). Undersökningen 1974 visade att triumfbågsmu-
ren ombyggts kraftigt i mitten av 1800-talet. Altarnischerna 
gick inte att lokalisera vid provknackning (Romberg 1974).

BRÄKNE HOBY
Bräkne h:d, Blekinge

Kyrkan
Den romanska absidkyrkan revs 1868. Enligt äldre planer 
och beskrivningar har kyrkan ursprungligen bestått av lång-
hus, smalare kor, förmodligen med en tidigare absid. I väster 
fanns ett brett västtorn. Under medeltiden utvidgades kyrkan 
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även noga. Det visade sig att altarets högre fondparti låg 
i förband med altarets främre och lägre parti. Tegelskif-
ten var jämna. Fogningen var något konvexa, röda, och 
tämligen oregelbunda utan ritsningar. Förbandstypen var 
ej möjlig att bestämma eftersom teglen ej var åtkomliga 
på en längre sträcka. På altarets östra sida visade det sig 
att de fyra översta skiften var ommurade (enligt Olssons 
ritning de fem översta). Tegelstenarna låg i slarviga skift 
med brockor av tegel som fyllning. Även fogningen var 
slarvigt utförd, med breda oregelbundet formade fogar. 
Det nedre partiet om åtta skift var regelbundet murade, 
snarast i munkförband (kopp med 2 eller löpare på vardera 
sidan). Fogningen var omsorgsfullt utförd och uppvisade en 
tydlig rits efter fogjärn. Samma slags rits fanns i murverket 
i koromgången, vilket enligt Olsson tydde på att de var 
samtida. Enligt Olsson var alltså altarets östra sida till 1/3 
ommurad i senare tid och den norra sidan var sannolikt 
också ommurad vid något tillfälle. 

Portabelt altare?
Tabula
Material: Kalksten, vitgrå.
Storlek (cm): 21,5 × 19 × 4,5–5,0. 
Konsekrationskors: Fem kors, ett i mitten och fyra i hörnen.
Källor och kommentarer: På en sida finns färgspår, vitt och 
brunt, påminner om kurbitsmålning. Skivan är aningen sma-
lare i mitten.

BÖSARP
Skytts h:d, Skåne

Sidoaltarnischer
En planritning av C. G. Brunius visar den rivna kyrkan med 
två halvrunda sidoaltarnischer, ca 100 cm breda och 50 cm 
djupa (Brunii samling, konv. 10, ATA). Höjder okända. 
 

DALBY
Torna h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Altarskivan ligger på det murade högaltaret in-
vid kyrkans östgavel. Det nuvarande stipes kan ha tillkom-
mit i samband med Theodor Wåhlins restaureringsarbeten 
1906–1910.

Mensa (Figur 49)
Material: Kalksten, svartgrå. Komstadtyp.
Storlek (cm): 141 × 82,5 × 7. 
Konsekrationskors: Ja. Förmodligen 4 kors. Endast två kors 
i väster är synliga. De i öster är dolda av altaruppsats. 
Relikgömma: Ja. 
Relikgömma, storlek (cm): 8,7 × 6,5 × 3,5. 

Mensa (centralblocket)
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 28 × 28 × 23. 
Konsekrationskors: – 
Relikgömma: Ja. 
Fals för tabula, storlek 12 × 11 × 2,5 cm. 
Relikgömman, storlek (cm): 5,5 × 5,5 × 4. Två hål är sym-
metriskt placerade på två av relikgömmans sidor, ca 3 cm 
djupa, för applicering av försegling av relikgömman.
Profilering: –
Källor och kommentarer: Spår av kalkbruk finns på alla sid-
or. Blocket har tydliga spår av svart tjära efter att tidigare ha 
suttit i grunden till kyrkans klockstapel. 

BÅSTAD
Bjäre h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: I mittskeppet, strax väster om östra pelarna, något 
förskjutet mot söder (Figur 48).

Stipes
Storlek (cm): 171 (n–s) i öster upptill och 194 vid golvet × 
ca 130 (v–ö). Höjd 116,5 (väster) och 136,5 (avsats i öster) 
(Olsson 1946). 
Material: Murad tegel. Tegelmått: löpare 27 × 9 och kopp 
12,5 × 9 (Olsson 1946). 
Konstruktion: Murat blockaltare.
Datering: Samtida med kyrkan, 1400-talet. Delvis ommurad. 
Bakgrund: Högaltaret undersöktes 1946 av Harald Olsson 
i samband med att ett nytt värdeskåp planerades i altarets 
baksida för förvaring av av kyrkans silver. Altaret hade vid 
denna tidpunkt en panelinklädsel i norr, söder och väster 
vilken avlägsnades. Altarets östra del var täckt med puts 
vilken knackades bort. Murverkets norra sida undersöktes 

Figur 47. Brönnestads kyrka. Centralblock med relikgömma från
altare. Skala ca 1:5.
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ta inskriptionerna är, att döma av årtalen, från 1500-talet. 
Exempelvis kan nämnas följande namn eller initialer med 
årtal: IACOP AAL Roskyll 1587, A SS Anno 1598 och PR 
1600 (inom vapensköld). Inskriptionerna talar för att sam-
ma altarskiva använts i kyrkans högaltare sedan, åtminstone, 
några decennier efter reformationen. Sannolikt är det sam-
ma skiva som beskrivs av Carl von Linné i hans Skånska resa 
1749 såsom varande av ”marmor” med de ”derjämte stående 
pelare” (Linné 1751 s. 166). Johan Åkerman, kyrkoherde i 
Dalby 1815–1830, omtalar altaret i sin beskrivning av kyr-
kan och socknen från 1828. Han förmodade att de av Linné 

Fals för tabula, storlek (cm): 16 × 12 × 1,5. 
Profilering: Rak kant i väster.
Källor och kommentarer: Klosterkyrkans östra del revs i ef-
terreformatorisk tid. Den nuvarande östra gavelväggen upp-
fördes 1758 (Anjou 1930 s. 110). På skivan finns rikligt med 
inristat ”klotter” från 1500- till 1700-talet. En inskription, 
på norra delen av skivan, omtalar uppförandet av altaret: 
”Anno 1758 Är thenna Renovation Med kyrckans Aftagande 
och Altaretz Upsättiande skedt Då warande Konung Adol-
ph Friedrich Biskop Johan Engström i Lund Probst Martin 
Lindvall i Efverlöf samt Pastor Samuel Gütman”. De älds-
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Senare kom trapporna att igenmuras och en trappa tas upp 
rakt igenom altarnischen. Enligt Theodor Wåhlin ska det ha 
skett efter 1850 (Th. Wåhlins samling, LLA). Vid kryptans 
restaurering 1940–1941 togs de gamla trapploppen upp igen, 
trappan genom nischen togs bort och en ny vägg och ett 
altare återuppfördes (Rydbeck 1941b s. 75, 84f ). Nischen 
är 2 meter bred och 1,4 meter djup.

Altare 3
Mensa
I Johan Åkermans bok omtalas hur det bland en del gravhäl-
lar innanför altarskranken även fanns en lång och smal sten 
”försedd med några små kors och ett fyrkantigt hål, förmo-
deligen warit någon altarskiva” (Åkerman 1828 s. 112). En 
bilagd planritning över kyrkan avbildar altarskivan i golvet 
norr om altaret och delvis under detta. Enligt ritningen är 
relikgömman centralt placerad men med dragning åt ena 
långsidan.
   
Altare 4 och 5?
Mensa
Närmast efter Åkermans beskrivning av altarskivan i golvet 
norr om altaret, omtalar han även att: ”Utom skranket till 
höger ligger en dylik lång slät sten, och en annan sådan nära 
wid Sakristidörren” (Åkerman 1828 s. 112). Med en helt 
”rak” läsning av stycket bör Åkerman med användandet av 
ordet ”dylik” avse stenar påminnande om eller helt lika den 
just beskrivna altarskivan. Helt säkert är det emellertid inte. 
Möjligen avser han endast stora och släta stenskivor. Stenar-
na redovisas ej på den av Åkerman bilagda planritningen.
Altare 6? (sidoaltare)

omnämnda pelarna blivit sönderslagna då kyrkans östgavel 
nedrasat och blivit ersatta av de nuvarande spiralformade 
i trä (Åkerman 1828 s. 110). Vidare uppges att altaret var 
3 9/24 alnar brett (=200 cm) och var försett med en ”slät 
mörk stenskifwa, hwari finnes ett litet fyrkantigt hål, som 
förmodeligen är hugget för någon inrättning till forntidens 
rökningar” (Åkerman 1828 s. 109f ). Den angivna bredden på 
altaret stämmer väl med dagens altare. När Åkerman senare 
omtalar att det på ”Altarets fot” står årtalet 1520 och därun-
der en namninskrift, är det en lapsus, vilket både framgår av 
sammanhanget och av att texten återfinns på en ännu bevarad 
korbänkgavel (Åkerman 1828 s. 122f; jfr LUHM 13184e). 
Datering: Sten Anjou har påpekat att svart kalksten ej an-
vändes i den äldsta stenkyrkan, men att materialet har ut-
nyttjats vid kyrkans utvidgning mot öster under 1200-talets 
första hälft (Anjou 1930 s. 79). Mot den bakgrunden kan 
man med viss sannolikhet dra slutsatsen att altarskivan av 
samma material bör dateras tidigast till denna byggnadsfas.

Altare 2 (sidoaltare)
Stipes och altarnisch
Mitt på förhallens eller kryptans östra vägg, mellan de två 
trappor som utgör förbindelse med långhuset finns en djup 
rundbågig nisch. Johan Åkerman beskrev 1828 dess utseende:
”Tätt wid källan är en fördjupning i muren in åt Kyrkan, 
paralel med sjelfwa nedgången i Krafts–Kyrkan, och emel-
lan desse begge hwalf är en annan större hwalfbåge och en 
lika fördjupning i muren, hwarest finnes uppförd en mur så 
hög och bred, som ett wanligt altare, hwartill den ock så-
som inrättad mot öster lärer wara brukad” (Åkerman 1828 
s. 133). Den mur som Åkerman beskriver var rimligen, så 
som han också själv tolkar den, ett altare eller rester därav. 
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Figur 49. Dalby klosterkyrka. Äldre altarskiva inmurad i högaltaret, med relikgömma och två synliga, av troligen sammanlagt fyra, fint inhugg-
na konsekrationskors. Skala 1:20.
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ELJARÖD
Albo h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Den korsmärkta skivan ligger i golvet i tornet, 
mot norr. 

Mensa
Material: Kalksten, svartgrå. Komstadtyp. Slipad.
Storlek (cm): >36 × >36. 
Konsekrationskors: Ja. Ett kors, befinner sig nära den stym-
pade skivans förmodade, ursprungliga, hörn.
Relikgömma: ? Kan ej besvaras. Fragmentet är sannolikt ett 
hörn. 
Profilering: ? Skivans sidor är ej tillgängliga. 

ELLEKÖPINGE
Villands h:d, Skåne

Kyrkan
Lämningarna av kyrkan, som nedlades och gick ur bruk efter 
kungligt brev 1618, undersöktes 1965 under ledning av Lars 
D. Cnattingius (Figur 50). Den romanska kyrkan bestod av 
långhus, kor, absid, ett brett västtorn och vapenhus i söder 
(Otryckt rapport av Cnattingius i ATA; Cnattingius 1965).

Fundament
Sten Anjou meddelar i sin bok om Dalby kyrka (1930) att vid 
de arkeologiska undersökningarna 1919 efterforskades speci-
ellt huruvida det fanns spår av altargrunder i koret. Det enda 
som påträffades, vilket med ”någon grad av sannolikhet” var 
rest av ett altare, var en ”murning av smärre stenar” i korets 
nordöstra hörn (Anjou 1930 s. 47f, jfr fig. 9). På schaktpla-
nen kan iakttas en stensamling i det anvisade hörnet, men 
det är svårt att få en uppfattning om stenarnas funktion.

Altarnisch
Vid 1919 års undersökning av kyrkan påträffades en 90 cm 
bred lektoriemur strax väster om platsen för den tidigare tri-
umfbågen. I murens mitt fanns en halvcirkelformad nisch 
med öppning mot väster. Nischen, med en bredd och ett djup 
på ca 180 cm, var utförd av stora kantställda, bågformade 
huggna höörsandstenar, varav endast två ytterst på var sida 
var bevarade. I väster flankerades de av två framför murli-
vet utskjutande rätvinkliga postament. En plan yta framför 
nischen var utförd av svart kalksten. Något oklart är dock 
om stenen var ursprunglig i konstruktionen (Anjou 1930 s. 
86). Huruvida några spår av ett altare fanns kvar eller hade 
särskilt eftersökts framför nischen framgår inte av Anjous 
redogörelse. Det kan väl dock med stor sannolikhet antas 
att nischen utgjort en fond till ett framförliggande altare. 

Runsten

10 2 meter

Figur 50. Elleköpinge kyrka. Lämningar dokumenterade vid undersökning 1956. Efter Cnattingius. Skala 1:100.
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Altare 1 (högaltare)
Placering: Mitt i tribunbågen, ca 1,5 meter från absidmuren.

Fundament
Material, grunden: ”flata” gråstenar.
Storlek, grunden (cm): 140 (n–s) × 95 (ö–v). Den norra och 
östra kanten/utbredningen är osäker. Längs den senare fanns 
en 35 cm bred otydlig ränna, som undersökaren tolkade som 
botten av en ”relikgömma” eller ”sakramentskåp” i altaret.
Källor och kommentarer: Altaret har haft en svag nordöst-
lig–sydvästlig orientering i förhållande till kyrkans längdaxel. 
Absidens golv bör att döma av dokumentationen ha legat ca 
15 cm högre än korets golv.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Fundament/Stipes
Material, grunden: ”Släta gråstenar” i kanterna (20–60 cm 
stora).
Storlek, grunden (cm): 150 (n–s) × 115 (ö–v). Grunden är 
lika lång som triumfbågens norra vederlag.
Källor och kommentarer: Undersökaren noterar att i grun-
dens mitt, 10 cm från triumfbågsmuren fanns en 15 × 15 
cm stor och 2–5 cm djup försänkning. Något försök till 
tolkning presenteras inte. Enligt Cnattingius artikel (1965) 
hade altaret anlagts över ett tegelgolv.

EMMISLÖV
Västra Göinge h:d, Skåne

Altarnischer
På var sida om triumfbågen och i långhuset i den romanska 
tegelkyrkan finns två altarnischer. Den norra är bäst beva-
rad medan den södra har delvis förstörts av en trappa och 
en ingång till predikstolen. Altarnischerna når en höjd av 
210 cm över golv. De är ca 72 cm breda och 51 cm djupa.  
Den norra nischens botten ligger 133 cm över golv. 
Nischernas sidor är raka och inåt konvergerade. Nischer-
nas bakre vägg är rak. Avtäckningarna är rundbågiga. I den 
norra nischen finns målade fält i rött. I kyrkans valv och 
på väggar finns målningar tillhörande ”Vittskövleskolan” 
(1450–1475). Fragmentariska spår av två målade änglar 
från samma tid finns i norra nischen (1450-1475) (CWP, 
II, s. 82ff).

EVERLÖV
Torna h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan är romansk med absid, kor och långhus. I väster 
finns en ursprunglig tornbåge som indikerar ett försvunnet 
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Figur 51. Everlövs kyrka. Sidoaltare och nisch i låänghusets sydöstra 
hörn. Skala 1:25.
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Altare 2 (sidoaltare)
Placering: långhusets nordöstra hörn.

Stipes
Storlek (cm): ≥50 (n–s) × ≥50 (ö–v). Omkring 80 cm hög.
Material: Marksten?
Källor och kommentarer: Valvpilastern tycks vila på rester-
na av altaret.

FALSTERBO, S:TA GERTRUD
Skytts h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan är uppförd i tegel. Långhuset är den äldsta delen och 
därefter har tillbyggts ett i öster tresidigt avslutat kor, sakris-
tia och vapenhus (med torn) i söder och västtorn. Efter en 
sammanvägd bedömning av olika kriterier har föreslagits en 
datering av långhuset till 1300-talet och koret möjligen till 
1400-talets början (Ersgård 1988 s. 136–140). I koret finns 
två bevarade stenaltare (Figur 52).

Altare 1 (högaltare)
Placering: Centralt i östra delen av kyrkans kor.
Källor och kommentarer: Otto Rydbeck skrev 1929, i ett 
PM till Riksantikvarien, om det ”kolossala”, av cement för-
färdigade huvudaltaret, och om dess ”ovanliga bredd”, vilket 
han menade hängde samman med att tre medeltida grav-
stenar, såsom en ”avskärmande mur sammanhållna med ce-
ment”, avslutande altarbordet mot öster. Enligt Rydbeck 
borde försök göras att återfinna det gamla altaret inuti den-
na konstruktion (skrivelse i Topografiska avdelningen, Kyr-
koarkivet, LUHM). En undersökning av delar av kyrkans 
golv, genomfördes 1935. I rapporten redogör Göran von 
Essen om återfinnandet av en öppning i altarets södra sida 
vilken var förmurad 1889 av en gravsten från 1500-talet. I 
rummet, som också hade ett golv av tegel, påträffades rester 
av två brudkronor, den ena med brons- eller koppartrådar 
och den andra med järntråd, båda med påsatta rosetter av 
grönmålad pergament, därtill en ögla av brons till en ljus-
krona eller dylikt samt bitar målat och omålat fönsterglas. 
Inklädnaden av altaret med cement har gissningsvis gjorts 
i samband med att kyrkan år 1889 fick ett golv av cement 
(G. von Essen, Rapport om undersökning av kyrkans golv 
1935, Kyrkoarkivet, LUHM) 

Mensa
Den nuvarande mensa, som av allt att döma tillkommit i en 
sentida renovering består av tegelplattor runtom en centralt 
placerad medeltida altarskiva (se Altare 3). Det medeltida 
mensas storlek kan ungefärligen beräknas med utgångspunkt 
från det bevarade stipes.
Storlek på sentida stipes (cm): 223 (n–s) × 126 (ö–v) × 8.

romanskt torn. Det nuvarande kvadratiska tornet torde vara 
senmedeltida, likaså vapenhuset i söder.
Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (Figur 51).

Stipes
Material: Gråsten, kluven. Inslag av tegel finns i altarets norra 
sida och ett par mindre bitar i södra delen. Teglet kan möj-
ligen vara sekundärt tillkommit, i samband med eventuell 
förlängning i norr och lagningar.
Storlek (cm): 129 (n–s) × 100 (ö–v) × ≥100 (h.).
Konstruktion: Murat blockaltare.
Källor och kommentarer: Stora delar av altaret är fortfarande 
bevarat, men endast den västra sidan och delar av dess västra 
ovansida är synliga. Predikstolen, som vilar på altaret, döljer 
större delen av norra sidan och ovansidan. Under senmed-
eltiden har långhuset valvslagits. Valvpilastern i det sydöstra 
hörnet förefaller att ha uppförts med altaret som fundament. 
I altarets norra del, ner vid golvet finns två tegelstenar och 
spår av ytterligare en, alltså minst två skift tegelmur. Före-
komsten av hela tegelstenar på denna plats kan tyda på att 
altaret har byggts ut mot norr, förmodligen efter valvslag-
ningen, då altaret blivit mindre i söder och altarnischen till 
stora delar blivit dold. 

Altarnischer
På båda sidor om triumfbågsväggens västra sida finns två ni-
scher. Båda avtäckas med rundbågiga hjälmvalv på en höjd av 
ca 355 cm över nuvarande golv. Den norra nischens botten 
har en bredd av 104 cm och ett djup av 73 cm; den södra 
108 respektive 70 cm. 

EVERÖD
Gärds h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: långhusets sydöstra hörn.

Stipes/Fundament
Storlek (cm): ca 88 (n–s) × ca ≥70 (ö–v). Bevarad till en höjd 
av ca 20 cm i norr och ca 80 cm i söder över nuvarande golv.
Material: Två av de stenar har ingått i altarets norra sida be-
står av blåsvart sten. 
Datering: Före ca 1450. Valvpilastern i detta hörn förefaller 
att vara yngre än altaret och uppförd på detta som funda-
ment. Valven dateras till 1400-talets mitt eller tredje fjärdedel 
(Rydbeck 1943 s. 285).
Källor och kommentarer: Resterna av altaret har endast kun-
nat iakttas och ungefärligen mätas upp, med hjälp av fick-
lampa, genom en öppning i predikstolens panel i väster. Norr 
om altaret kan iakttas två större stenar, och runtom dessa 
mycket lösa stenar. Det kan inte uteslutas att det är rester av 
en senare utvidgning av altaret mot norr.
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Altare 2 (sidoaltare)
Placering: I kyrkan kor intill södra väggen (Figur 53).

Mensa
Material: Kalksten, grå.
Storlek (cm): 168 (n–s) × 95 (ö–v) × 15 (tj.). 
Konstruktion: Hel skiva av sten. 
Konsekrationskors: Ja. Fem kors.
Relikgömma: Nej.
Profi lering: Svagt utvecklad hålkäl i norr, väster och öster, 
rak kant i söder.
Datering: Medeltid.

Stipes
Storlek (cm): 175 (n–s) × 132–140 (ö–v) × 101 (h. inkl. 
mensa).

Stipes
Storlek (cm): 218 (n–s) × 187 (ö–v) × 114 (h. inkl. mensa).
Material: Tegel.
Konstruktion: Blockaltare med en öppning i söder som le-
der in till ett större rum i altaret. Vid G. von Essens under-
sökning 1935 konstaterade han att ett golv fanns söder om 
altaret som låg 52 cm under det dåvarande cementgolvet. 
Detta golv påträff ades endast inom ett begränsat område 
inom en ”avbalkning” söder om altaret, vilket tolkades som 
att här funnits en slags nedgång till öppningen i altaret. För-
varingsutrymmets golv låg 18 cm under detta nedersta golv.
Datering: Senmedeltid. De observationer som gjordes i sam-
band med den arkeologiska undersökningen 1935 tyder på 
att altaret är medeltida, förmodligen är det samtida med 
koret som anses uppfört i början av 1400-talet.
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fem konsekrationskorsen redan hade försvunnit (skrivelse i 
Topografiska avdelningen, Kyrkoarkivet, LUHM). Altarski-
van omtalas i Snabbinventeringen (ATA) 1918–1939 och i 
en inventarieförteckning 1936 (SkhbfL) och förvarades då i 
vapenhuset. Altarskivan har vid en senare renovering place-
rats på det nuvarande högaltaret. Att den sten som beskrivs 
i inventeringarna verkligen är den samma som den vilken 
idag ligger på högaltaret bekräftas av att den har en spricka 
mittpå, från den ena långsidan till den andra. Däremot stäm-
mer inte uppgiften att ett av konsekrationskorsen försvunnit. 

FELESTAD
Rönnebergs h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Den bevarade altarskivan (Figur 55) var förmod-
ligen även under medeltiden placerad på högaltaret i koret.

Mensa
Material: Sandsten, grå, förmodligen höörsandsten.
Storlek (cm): 126,5 × 87–89 × 11. 
Konsekrationskors: Ja. Fem kors. Ristade?
Relikgömma: Nej.
Profilering: Ja. Skråkant i norr, väster och söder. Östra sidan 
är rakt och grovt huggen. 
Källor och kommentarer: Skivan är placerad på ett sentida 
murat stipes i östra delen av koret. Enligt en skiss av C. G. 
Brunius 1844 låg skivan på högaltaret (Brunii samling, bd 
XXXIV, s. 13, ATA). Vid en inventering 1908 låg skivan 
som trappsten vid ingången (Clemensson 1910 s. 95). Vid 
Snabbinventeringen 1918–1939 var den uppställd i kyrkans 
vapenhus. 
 
Stipes
Enligt C. G. Brunius skiss var det äldre stipes uppfört i två 
avsatser. Delen närmast golvet var något högre och smalare 
än dess övre del. Möjligen är stipes förhöjd, men kanske mer 
troligt är stipes ej medeltida. Altaret kan ha flyttats längre 
mot väster.

Material: Tegel.
Konstruktion: Blockaltare med stor nisch med dörr i norr. 
Hela altaret är putsat med minst två olika slags puts. Mur-
verket kan skönjas genom den relativt tunna putsen. Precis 
bakom mensa har murats ett podium för altarskåpet som 
förefaller att vara samtida med den övriga konstruktionen.
Datering: Senmedeltid. 1400-talets andra hälft? Koret an-
ses ha uppförts i början av 1400-talet. Enligt G. von Essens 
undersökning 1935 hade altaret uppförts på ett medeltida 
golv av murtegel som befann sig 21 cm under det dåvarande 
cementgolvet från 1889. Förmodligen har altaret tillkommit 
i nära anslutning till anskaffandet av det altarskåp som fort-
farande är placerat därpå.
Källor och kommentarer: På altarets podium står ett altarskåp 
från 1400-talets andra hälft. I corpus ses tre stående figurer: 
Kristus som smärtomannen (mitten), madonnan (höger) och 
S:t Laurentius (vänster) (Liepe 1995, del 2, s. 262f ). Gustaf 
Sommelius noterade att altaret kallades Heliglekamens altare 
(Sommelius samling, Serie A2, LUB).

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Nu i högaltarets mensa. Med tanke på dess stor-
lek antas det ursprungligen ha varit mensa i ett sidoaltare 
(Figur 54).

Mensa
Material: Kalksten, rödbrun.
Storlek (cm): 188 (n–s) × 78 (ö–v) × ca 10 (tj.). 
Konstruktion: Hel skiva av sten. 
Konsekrationskors: Ja. Fem kors.
Relikgömma: Nej.
Profilering: Hålkäl eller skråkant i väster (går ej att se på 
grund av överliggande kalkbruk. Går ej att se hur sidorna i 
norr, söder och öster är utformade.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Altarskivan omtalas i en skrivelse av 
Otto Rydbeck till Riksantikvarien 1929. Hans förslag var att 
en altarskiva som låg som golvläggning utanför västra ingång-
en skulle placeras i och ersätta en äldre igenmurning av den 
norra ingången. Stenskivan hade en tvärsöver genomgående 
spricka och ovansidan var så sliten att ett av de från början 
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Figur 54. S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo. Numera mensa i högal-
taret. Skala 1:30.
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Figur 55. Felestads kyrka. Altarskiva på modernt högaltare. Skala 1:30.
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ovanpå, utan förbindelse med, kalkbruksgolvet i absiden… 
alltså senare än det främre” (se Altare 1b). 
Källor och kommentarer: Altaret har stått på samma plats 
som det altare vilket är dokumenterat på en ritning över kyr-
kan från 1855 (se avbildning i Karlson 2008 s. 61). 

Fundament? (Altare 1b?)
Placering: Under tribunbågen.
Källor och kommentarer: I golvet under tribunbågen do-
kumenterade Thun två rader med stenar, på olika nivå och 
med rakhuggna kanter mot väster. I den kortfattade rap-
porten menar Thun att den översta raden med sten är rest 
av fundamentet till det ursprungliga högaltaret. Stenraden 
strax nedanför i väster tolkades som ett podium med med ett 
frågetecken. I fältdokumentationen framgår att Thun måste 
ha haft visst tvivel om tolkningen; han noterar att ”altarfun-
damentet” är mycket smalt och frågar sig om den östra delen 
av detsamma har borttagits. På en annan fältritning anser 
han den vara antingen en ”sträckmur” eller ”altare”. Under-
sökningarna av golvet i absiden fortsatte, av allt att döma, 
följande år, efter det att ett träpodium i absiden avlägsnats. 
Öster om den östra stenraden (”altaret”) under tribunbågen 
fanns utlagt, på samma nivå, ”skravelsten” (packad småsten), 
ända fram till absidväggen. På detta fanns ett kalkbruksgolv, 
som Thun ansåg vara medeltida. 
Thuns tolkning av stenstrukturen i tribunbågen är således 
ej fri från invändningar. Mot bakgrund av undersökningar 

FINJA
Västra Göinge h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska kyrkan uppfördes med absid, kors och lång-
hus. Kalkmålningarna i nämnda delar av kyrkan har stilis-
tiskt daterats till ca 1125–1150 (CWP, II, s. 106ff). Efter 
1969 års undersökning drog Egon Thun slutsatsen att tornet 
är sekundärt. Lämningar av ett sidoaltare i nordöstra delen 
av långhuset och en väggbänk dokumenterades av Sven E. 
Noréen 1959. Vid en restaurering 1969–1970, som inbegrep 
en omläggning av kyrkans golv, dokumenterade Egon Thun 
stora partier med äldre golvytor och murar (dokumentation 
i SkhbfK). 

Altare 1 (högaltare)
Vid 1969–1970 års undersökningar i koret och absiden på-
träffades lämningar eller spår efter ett eller två altaren (Fi-
gur 56).
Placering: Kyrkans absid, ca 50 cm från absidväggen.

Avtryck (Altare 1a) 
Material: Endast dokumenterat genom avtryck i kalkbruks-
golvet efter ett, säkert, altare. 
Storlek (cm), fundament: 170 (n–s) × ca 120 (ö–v). 
Dateringen: Lämningarnas datering är osäker. Om detta alta-
re har Thun antecknat på en fältritning att ”altarresten ligger 
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Figur 56. Finja kyrka. Lämningar påträffade 1959 och 1969–70. Skala 1:100.
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ut mot väster medan det romanska altarets östra del rivits 
och en förvaringsnisch med dörr placerats i det romanska 
stipes östra sida. Olssons undersökning kan sammanfattas 
enligt följande: a) Altarets östra, romanska, parti med dess 
ursprungliga östra fasad, var uppfört av omsorgsfullt hugg-
na och sammanfogade sandstenskvadrar. Sockeln bestod, 
i norr, väster och söder av kvadrar med skråkant. Det var 
täckt med ett tunt lager vit kalkputs. Altarfasadens mitt-
parti var svårt skadat genom insättning av en nisch med 
träfodring. Altarets krön eller mensa bestod av två sandsten-
skvadrar med skråkant. Enligt Olsson var emellertid inte 
mensa ursprunglig, vilket framgick av placeringen och att 
den var murad med samma gulbruna bruk som i altarets 
västra del. Stenarna har ”med tämligen stor visshet” ingått 
som sockelstenar i det romanska altarets raserade östra par-
ti. b) Altarets västra parti, med största bredd 53 cm (ö–v) 
bestod av (återanvända) sandstenskvadrar med ett brungult 
kalkbruk som bindemedel. Bruket var utsmetat över kvad-
rarna och var ej fogstruket. I detta partis östra del fanns även  
en del tegel. Kvadrar med skråkant återfanns mitt i mur-
verket.
Källor och kommentarer: Stenaltaret var vid H. Olssons un-
dersökning 1944 dolt av ett målat antemensale i ek och panel 
i norr och söder vilket avlägsnades. Stenaltarets romanska 
del togs fram och konserverades medan dess västra, yngre, 
del, togs bort. 
Datering: Romanskt, ca 1125–1175, och eftermedeltid.

Altare 2a (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (Figur 58).
Datering: Romanskt, ca 1125–1175. Utvidgningen av al-
taret kan, förslagsvis, ha skett efter att långhuset fått valv. 
Kalkmålningarna i valven dateras till omkring 1300 (CWP, 
II, s. 110ff), men enligt Monica Rydbeck till senare delen av 
1300-talet (Rydbeck 1943 s. 200–206).
Källor och kommentarer: Vid H. Olssons undersökning 
var det ursprungliga romanska altarets norra sida dolt av 
en ”murklack” som avlägsnades vid ett senare stadium av 
undersökningarna. Denna mur torde ha tillkommit som en 
utbyggnad av altaret mot norr. Varken i mensa eller stipes 
syns spår av relikgömma.

Mensa 
Storlek, romanska mensa (cm): 84 (n–s) × 65 (ö–v) × 11 (tj.). 
Konstruktion: Det primära romanska altarets mensa är mu-
rad av sandstenskvadrar.

Stipes
Material: Sandstenskvadrar i primär del, okänt material i 
sekundär påbyggnad mot norr.
Storlek, stipes vid ursprunglig golvnivå (cm): 85 × 64 × 100 
(h. inkl. mensa). Den uppmätta höjden vid inledandet av 
undersökningarna 1944 var endast 58,5 över befintligt golv.

i andra kyrkor förefaller det minst lika sannolikt att de två 
stenraderna ska tolkas som två trappsteg upp till absiden. 
Denna möjlighet övervägdes, så långt dokumentationen vi-
sar, ej av Thun.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (Figur 56).

Stipes
Material: Sten. Altarets sockel är av skråhuggen sten. Uppgif-
ter om bergarten finns ej i dokumentationsmaterialet.
Storlek (cm): 170 (n–s) × 80. Endast sockeln är bevarad, un-
der det nuvarande golvet. Enligt en sektionsritning av Noréen 
når sockeln upp till samma höjd som den norra sittbänken. 
Enligt Thun har sittbänken höjt sig 50 cm över det äldsta gol-
vet, men på en fältritning räknar han bara höjden till 20 cm.
Konstruktion: Endast sockeln till altaret är bevarad. Den 
består, i väster och söder, av finhuggen sten med en skråkant.
Datering: Romansk. Ursprungligt? Thuns planuppmätning 
av altaret tyder på att altaret är primärt i förhållande till den 
norra sittbänken; den senare anser han vara ursprunglig i 
kyrkan medan altaret ej kommenteras.

FJELIE
Torna h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska kyrkan uppfördes med absid kor, långhus och 
ett kvadratiskt västtorn. Omfattande restaureringsarbeten 
genomfördes 1941–1944. En arkeologisk dokumentation av 
golv och delar av murverket genomfördes av landsantikvarie 
Harald Olsson, som daterade stenkyrkan till 1125–1150 (H. 
Olsson, Rapport 18 augusti 1944, SkhbfL). De romanska 
kalkmålningarna har daterats till 1150–1175 (CWP, bd II, 
s. 110ff). 

Altare 1 (högaltare)
Placering: Altaret är placerat helt inom absiden, öster om 
tribunbågen (Figur 57). Avståndet mellan det stympade ro-
manska altarets östra sida och absidmuren är ca 70 cm. I 
dess ursprungliga form torde samma avstånd endast ha varit 
någon eller några få decimeter.

Stipes
Material: Sandstenskvadrar i primär del, återanvända kvadrar 
och tegel i sekundära delar.
Storlek, hela altaret i det skick det återfanns vid restaurering-
en (cm): 130 × 74–78 × 110.
Storlek, romanska stipes (cm): 136 (inkl. sockel) × ≥72 × 
110 (h. inkl. stipes).
Konstruktion: Vid undersökningen 1944 kunde konstateras 
att altarets östra del till största delen bestod av det romanska 
altarets västra del och fasad. Sekundärt hade altaret byggts 
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Baldakin
Förmodligen har även detta altare, liksom pendangen i söder, 
täckts av en baldakin. Inga spår av en sådan har emellertid 
dokumenterats.

FJÄLKINGE
Villands h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska kyrkan uppfördes med absid, kor, långhus 
och primärt brett västtorn. Under senare medeltid tillkom 
ett vapenhus i söder. En korsarm i norr uppfördes 1763. 
Lämningar av sidoaltare och golv i långhusets östra del do-
kumenterades vid en restaurering 1966 (SkhbfK).

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (Figur 59).

Stipes
Storlek (cm): 80 (n–s) × 38 (ö–v). Bevarat till en höjd av 40 
cm över det ursprungliga kalkgolvet.
Material: Tuktade stenblock eller finhuggen kvader. Bergar-
ten går ej att utläsa av de fotografier som togs vid under-
sökningen.
Datering: Ursprungligt, romanskt? Vid långhusets södra vägg 
konstaterades en väggbänk mot vilket det äldsta kalkgolvet 
var struket upp mot. I dokumentationsmaterialet tycks fram-
gå att podium och väggbänk var samtida. Existensen av ett 

Baldakin
Resterna av en halvkolonn invid triumfmuren är fömodligen 
rester av en baldakin som i äldsta tid täckt altaret.

Utbyggt altare, stipes och mensa (?)
Material: Sten?
Storlek (cm): 154 (n–s, inkl. romanska altaret) × 67 (ö–v) 
× 102 (h.).
Datering: Medeltid? 

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.
Bevaringsgrad: Endast sockeln till romanskt stipes bevarad.

Stipes
Datering: Romanskt, ca 1125–1175. Harald Olsson har på-
pekat att de ”hörnblad” som finns på sidoaltaret även åter-
finns på kolonetter i tornets ljudgluggar.
Material: Sandstenskvadrar.
Konstruktion: Altarets sockel i väster och söder består av 
omsorgsfullt huggna sandstenskvadrar med skråkant. I syd-
västra hörnet hade huggits ett ”hörnblad”.
Storlek, stipes sockel (cm): 86,5 (n–s) × 67 (ö–v) × 20 (h.).
Källor och kommentarer: Altarets sockel framkom i samband 
med att ett äldre golv blottades och undersöktes. Sockelns 
övre yta låg ca 25 cm under det dåvarande cementplatte-
golvets yta. 
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Figur 59. Fjälkinge kyrka. Sido-
altarna i långhusets östra hörn. 
Bearbetning efter dokumenta-
tionsmaterial i SkhbfK. Skala 
1:100.



378  |  konstruktionen av det heliga

Datering: Stenkyrkans äldsta romanska högaltare?
Källor och kommentarer: Undersökningen i absiden år 1963 
utgjordes endast av en ”sonderingsgrävning”. Vid sållning av 
fyllningen närmast ovan kalkbrukssulan påträffades 14 mynt.

Altare 1b (högaltare)
Placering: Strax väster om tribunbågen.

Stipes
Storlek: Höjd, över medeltida tegelgolv, 60 cm.
Material: Skal av huggna sandstensblock och med fyllning av 
mindre oregelbundna stenar ett flertal tegelplattor av sam-
ma typ som från medeltida golvet samt ett gulgrått relativt 
löst murbruk. Hörnblocken i altaret visade en karakteristisk 
”romansk behuggning” med äldre kvarsittande kalkbruk som 
visade att det rörde sig om återanvänt material.
Datering: Enligt Gustafsson redogörelse från 1963 var al-
taret troligen efterreformatoriskt. Gissningvis är det place-
ringen tillsammans med materialet, exempelvis det smuliga 
gulgrå murbruket som använts vilket varit avgörande för 
bedömningen. 
Stora delar av de nedre delarna till ett yngre altare påträffades 
strax väster om tribunbågen. 

FOSIE
Oxie h:d, Skåne

Kyrkan
Av den medeltida kyrkan återstår endast delar av långhuset 
och tornet. Kyrkan förlängdes mot öster 1615. Korsarmar i 
norr och söder 1896.
 
Altare 1
Placering: Altarskivan är uppställd utanför kyrkan vid tornets 
norra sida (Figur 61). Vid Snabbinventeringen 1918–1932 
var den rest mot kyrkogårdsmuren nära västportalen. Den 
äldsta beskrivningen av stenen är av N. J. Ekdahl, förmod-

ursprungligt podium på denna plats talar också för att altaret 
har samma datering.
Källor och kommentarer: Altaret omges i väster och norr av 
en slät kalkyta som är upphöjd över det ursprungliga kalk-
golvet med ca 20 cm. Avsatsen kan liknas vid ett podium. 
På båda sidor om triumfbågen och ca 110 cm västerut på-
träffades kvadratiska nedgrävningar med kalkbruk (40 × 45 
cm). Det har framförts att de är spår av stolpar till baldakiner 
över sidoaltarna eller till ett lektorium.

FLENINGE
Luggude h:d, Skåne

Kyrkan
Den ursprungliga romansk kyrkan uppfördes med långhus, 
kor och absid. Sedan tillbyggdes ett kvadratiskt västtorn och 
vapenhus i söder.
I samband med restaurering och ändringar i kyrkan genom-
fördes 1963 en arkeologisk dokumentation av de lämningar 
som framkom vid grävningar i delar av golvet i koret och 
absiden (rapport av Evald Gustafsson, SkhbfL). I koret på-
träffades en förmodligen senmedeltida golvnivå med glase-
rade tegelplattor, 95–100 cm under 1963 års golvnivå, samt 
ett efterreformatoriskt altare. I absiden lokaliserades platsen 
för det ursprungliga högaltaret.

Altare 1a (högaltare)
Placering: Ca 80 cm från absidens östmur (Figur 60).

Fundament
Storlek, grunden (cm): 190 (n–s) × 70 (ö–v).
Material, fundament: En ”kalkbrukssula” påträffades på 
”nivå” med det medeltida tegelgolvet i koret.

Figur 60. Fleninge kyrka. Lämningar i koret 1963. Skala 1:100.
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Figur 61. Fosie kyrka. Altarskiva uppställd utanför tornet. Den dåligt 
bevarade gravinskriptionen är ej återgiven. Skala 1:100.
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GESSIE
Oxie h:d, Skåne

Sidoaltarnischer
Kyrkan revs 1887. En uppmätning av Georg J:son Karlin 
visar en kyrka med romansk planform med absid. På vardera 
sida av triumfbågen fanns en altarnisch, ca 90 cm breda och 
45 cm djupa. Höjderna okända (Frostin 1959 s. 7).

GETAKÄRR (GAMLA VARBERG)
Himle h:d, Halland

Kyrkan
Kyrkans murar undersöktes och konserverades 1936–1937 
under ledning av Albert Sandklef (1938). Kyrkan har upp-
förts med långhus utan smalare kordel med en tresidig av-
slutning i öster. I väster har funnits ett torn. Kyrkan hade 
två tillbyggnader, i norr och söder. Den förra har föreslagits 
ha varit del i ett i övrigt okänt Helgeandshus (Sandklef 1963 
s. 48–67). Fynden, varav ingår över 1000 mynt, talar för en 
datering av kyrkans äldsta delar till omkring 1300. 

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: I kyrkans södra tillbyggnad (kapell) vid långhu-
set södra sida.

Stipes
Storlek (cm): ca 110 × ca 60 (Sandklev 1963 s. 53). 
Material: Planritningen och det konserverade altaret som idag 
kan ses på platsen tyder på att åtminstone altarets nedre del 
har uppförts av kluven marksten.
Datering: Sandklef anser att kapellet uppförts omkring 1350 
(Sandklef 1963 s. 50). Altaret bör vara ursprungligt.
Källor och kommentarer: Tillbyggnaden i vilket altaret be-
finner sig kan i förstone tolkas som ett vapenhus. Det finns 
dock, som påpekats av Sandklef, vissa omständigheter som 
gör beteckning kapell mer rättvisande, såsom att: kyrkans 
huvudingång i söder är belägen längre västerut, öppning-
en mellan långhus och tillbyggnad är en till två meter bred 
(Sandklef 1963 s. 53) och, kan det tilläggas, att tillbyggna-
dens södra portal är starkt förskjuten mot väster.

GISLÖV
Skytts h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan uppfördes omkring och i början av 1200-talet. Till 
ett äldsta kor med absid uppfördes i en andra fas ett långhus 
med brett torn; allt av tegel. I triumfbågen finns rester av 
trappor som har lett upp till ett lektorium (Jönsson 1995). 
En omfattande inre murverksundersökning gjordes 1988 
(Opubliserad rapport av Karna Jönsson, SkhbfL).

ligen från 1830- eller 1840-talet. Stenen fanns vid denna tid 
”westerut” (Ekdahlska samlingen, F1, Vol. 20, ATA). Enligt 
Brunius fanns den i mitten av 1800-talet i ”kyrkans vestra 
afdelning” (Brunii samlingar, volym XLI, s. 205, ATA).
Datering: Efter 1372?

Mensa
Material: Kalksten, vitgrå.
Storlek (cm): 181 × 100 × 17.
Konsekrationskors: På ovansidan kan svagt skönjas fem in-
ristade kors. Korset i stenens mitt är mycket otydligt.
Profilering: Samtliga sidor av altarskivan är profilerad. 
Relikgömma: Nej.
Källor och kommentarer: Längs med två av ovansidans kanter 
finns ett textfält: N. J. Ekdahs avbildning ska förmodlingen 
läsas: ”Anno domini m ccc lxxii ante festum laurentij obiit 
hermagnus mekelson” (Ekdahlska samlingen, F1, Vol. 20, 
ATA). Brunius återger skriften såsom: ”anno domini mccclxii 
feria IIItia ante festum laurentii obiit hermagnus mekelson” 
(Brunii samlingar, volym XLI, s. 205, ATA). Altarskivan 
och texten är mycket sliten. Det går inte med säkerhet att 
avgöra stenskivans primära funktion. Den omständigheten 
att samtliga sidor är profilerade kan tyda på att den primärt 
använts som gravsten. 

FRU ALSTAD
Skytts h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Källor och kommentarer: I 1624 års prästrelationer (s. 112)
omtalas att kyrkan är ”funderit med it stoert Cappel och vdi 
samme Cappel er bÿgt it Alter”. 

FÄRLÖV
Västra Göinge h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.
Källor och kommentarer: Vid en golvundersökning 1977 
framkom rester av ett fundament vid den norra sidoaltar-
nischen (Rapport 1989, Annika Jeppsson, LUHM). Om 
lämningarnas närmare utseende finns inga uppgifter.

Sidoaltarnischer
Triumfväggen har två sidoaltarnischer med en höjd över nu-
varande golv på 500 cm, en bredd av 114–119 cm, ett djup 
av 60–62 cm. Nischernas botten befinner sig 99–103 cm 
över nuvarande golv.
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Relikgömma: ? Se föregående anmärkning. 
Profilering, mensa: Sidorna är raka. 
Källor och kommentarer: Altaret är helt putsat. Stipes västra 
sida är färgat i blå och röda rektangulära fält med vita ”fal-
ska” fogar. Mensa kragar ut i väster, över stipes, med ca 8 cm.
Datering: Altaret är sekundärt murat utanför valvstödet. Val-
ven är senmedeltida och har kalkmålningar som har förts till 
”Silvåkragruppen” med en föreslagen datering till 1500–1525 
(Rydbeck 1943 s. 242; CWP, II. s. 144ff).

Altarnischer
På båda sidor om triumfbågen finns två, numera igenmu-
rade, nischer. Vid en murverksundersökning 1988 gjordes 
flera viktiga nya iakttagelser. Nischerna når en höjd av ca 240 
cm över nuvarande golv och har en beräknad bredd i norr 
på ca 165 cm respektive 130 i söder. Vid undersökningen 
1988 konstaterades att den norra nischen var 85 cm djup. 
Nischerna är till stor del dolda av senmedeltida valvpilastrar.

GISLÖVS LÄGE, Kapell i Dalköpinge s:n
Skytts h:d, Skåne

Kyrkan
Kapellet undersöktes 1936 under ledning av amanuens 
Lars-Erik Bergström assisterad av Axel Andersson. Lämning-
arna är idag skyddade som fornlämning (Dalköpinge sn, 
RAÄ nr 3). Enligt ett tidningsreportage var kyrkans väggar 
uppförda som skalmur av tegel med en kärna av sten och 
lera. Vidare berättas att i den norra delen ”ser det ut som om 
ett altare varit uppmurat”. Denna senare uppgift kan inte 
bekräftas av undersökarnas dokumentation. Möjligen avses 
lämningar av det troliga altare som påträffades i långhuset 
(Plan- och sektionsdokumentation i ATA; artikel i Trelleborgs 
Allehanda 6 juli 1936).

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets mittaxel, strax 
väster om triumfbågen (Figur 63).

Grundstenar
Enligt plandokumentationen påträffa-
des tre större stenar, ca 70 × 70 cm, pla-
cerade intill varandra och i en rad med 
en n–s orientering, vilka tolkades som 
”Grundstenar till altaret”. Inga ytterli-
gare observationer är antecknade. Place-
ringen tyder på att tolkningen är rimlig.
Storlek (cm), grund: ca 140 × 70.

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (Figur 62).

Mensa och stipes
Material: Tegel.
Storlek (cm), mensa: 108 (n–s, från valvstöd) × 80 (ö–v) × 
19 (tj.).
Storlek (cm), stipes: 142–150 (n–s) × 72 (ö–v) × 87 (h. 
inkl. stipes).
Konsekrationskors: ? Ovansidan ej tillgänglig p.g.a. den ovan 
altaret vilande predikstolen.

Valvstöd

Triumfvägg

PLAN

SIDA

+87 cm

Väster

0 1 meter

Figur 62. Gislövs kyrka. Sidoaltare i långhusets sydöstra hörn. Skala 
1:30.

Figur 63. Gislövs kapell. Lämningar doku-
menterade 1936. Skala 1:200.
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ett sekundärt ingrepp i ett äldre altare eller att altaret murats 
upp mot äldre valvpilastrar. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Stipes
Material: Tegel. En tegelsten längst i norr uppmättes till 28 
× 8 cm. 
Storlek (cm), stipes: ca 170 (n–s) × ca 75–88 (ö–v) × ca 
122 (h.).
Relikgömma: ?
Källor och kommentarer: Resterna av altaret är endast till-
gängligt via en smal lucka i väster i trappkonstruktionen 
till predikstolen. Observationer och uppmätningar har inte 
kunnat göras på ett tillfredsställande sätt. Längst mot väster 
och närmast långhusets vägg finns en mur som verkar att 
vara uppförd som en skalmur runt ett äldre stipes. Altaret 
kan således från början ha varit ca 75 cm i ö–v riktning men 
sedan ha byggts ut till ca 88 cm.
Datering: Medeltid. Det är oklart om altaret är primärt eller 
sekundärt i förhållande till valvpilastrarna.

GRÖNBY
Vemmenhögs h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Bordet med den inlagda stenskivan (Figur 66) finns 
nu i Lunds universitets historiska museum (LUHM 16067). 
Det uppges före det ha stått i kyrkans sakristia (Accessionska-
talogen). Förmodligen har stenskivan ingått i högaltaret vilket 
enligt kyrkobeskrivningen 1828 stod 192 cm från östväggen 
”och på en plan 1 ½ fot högre än det öfriga kyrkogålfvet” 
(Lunds domkapitel FIIja:42, LLA). ”

Mensa och stipes
Material: ”Sten” (1828).
Nisch: I altarets södra sida (1828). 
Storlek (cm): 177 (l.) × 118 (br.), ”6 fot långt 4 fot bredt” 
(1828).

Mensa (centralblocket)
Material: Kalksten, svartgrå. Komstadkalksten? Slipad.
Storlek (cm): 64 × 51. Tjockleken går ej att avgöra p.g.a. att 
den är monterad i ett träbord. 
Konsekrationskors: – 
Relikgömma: Ja. 
Relikgömmans storlek (cm): 6,0 × 4,5 × 3,5 (dj.). Fyra hål, 
ca 4 cm djupa, för applicering av försegling med järn finns 
ovan intill relikgömmans hörn.
Fals för tabula, storlek (cm): 15,5 × 11,5 × 2,5.
Profilering: Sidorna förefaller att vara rakhuggna.
Källor och kommentarer: I altaret har påträffats reliker (”Ap-

GRYT
Östra Göinge h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (Figur 64).

Mensa och stipes
Material: Tegel. Tegelstorleken i mensa är 7,5 × >25, respek-
tive 8,0–8,5 × >26.
Storlek (cm), mensa: 138 (n–s) × 85–90 (ö–v) × 7,5–8,5 (tj.).
Storlek (cm), stipes: 176 (n–s) × 89–84 (ö–v) × 126 (h. 
inkl. stipes).
Konsekrationskors: ? 
Relikgömma: ?
Profilering, mensa: Markeras endast av att altarets översta 
skift skjuter ut ca 1 cm från underliggande stipes. 
Källor och kommentarer: Hela altaret har en, som det före-
faller, ganska tjock puts, vilket gör det svårt att skönja det 
underliggande murverket och få en uppfattning om före-
komsten av eventuell relikgömma och konsekrationskors. 
Datering: Medeltid. Det är oklart om altaret är primärt eller 
sekundärt i förhållande till valvpilastrar. Det ska noteras att 
mensa, dvs. det något överskjutande skiftet med tegel, inte 
kan följas ända fram till norra väggen. Valvpilastern närmast 
väggen buktar ut något mot väster, vilket antingen tyder på 

Figur 64. Gryts kyrka. Sidoaltare i långhusets nordöstra hörn.
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Altare 2 (sidoaltare)
Placering: I början av 1800-talet låg den i kyrkans golv på 
södra sidan om högaltaret. Numera i Lunds universitets his-
toriska museum (LUHM 16067a). Figur 65.

Mensa
Material: Kalksten, röd. Slipad.
Storlek (cm): 185 × 110–101 × 9. 
Konsekrationskors: Ja. Fem kors. Inhuggna, relativt slarvigt 
utfört.
Relikgömma: Nej.
Profilering: Sidorna är rakhuggna. Skivan är något avsmal-
nande (svagt trapetsformad) vilket tyder på att sidorna om-
huggits i samband med att den sekundärt använts som grav-
sten.
Källor och kommentarer: Stenen omtalas i prästrelationer 
i Engeströmska samlingen (B-VIII, 2, 57 f. 23r, KB) och 
Collectio Rönbeckiana (Tomus XIII:3 fol. 127, LUB) med 
återgivande av dess text. I den senare bifogas en enkel skiss 
av dess placering. Överst på stenen kan läsas följande: ”Her 
ligger begraffven erlig oc godfrvctig qvinde marine albrets 
dotter salige her rasmvs pedersens første hvstrv som leffde 
med hannvm vthi 14 AAR oc christelig hensofdede vthi 
herren 4 Augusti aar ePter christi fødzel 1574 hvis siel hvi-
les hos herren”, och nederst: ”HENRICVS ERASMI FI-
LIVS ELVS PRIMOGENITVS SCVLPTVRAM FF [22] 
AVGVSTI ANO DNI 1585”. Mitt på stenen är en vapen-
sköld innehållande ett kors. Det sista årtalet läses 1595 i 
Engeströmska samlingen och Collectio Rönbeckiana. Ste-
nen åminner Marine Albertsdatter, död 1574, som var gift 
med Rasmus Pedersen Tinckel, kyrkoherde i Grönby pas-
torat, död 1593. På texten längre ner omnämns att den 
äldste sonen Henrik lät göra gravstenen (jfr LSH, Ser. II, 
Bd 3, s. 394).

pendix II”). En längre beskrivning av altaret finns i 1830 års 
kyrkobeskrivning: ”Altaret här frammanföre, är uppmuradt 
af sten en och ½ aln ifrån östra muren och på en plan 1½ 
fot högre än det öfriga kyrkogålfvet är 6 fot långt 4 fot bredt; 
har ovanpå en skifva af grå tälgsten 2 fot i fyrkant, hvilken 
midtpå har ett inhugget rum af 6 tums längd och 4 tums 
bredd och i midten deraf ett mindre hål af ungefär 2 tums 
längd. 1 dito bredd, hvilket är uppfylldt med fin hvit aska 
och ett par små blystycken. I det större rummet är inpassad 
en telgsten som ligger jemt med större yta. Vid hvartdera 
hörnet af denna kista är en liten rund håla i sten liksom de 
i hvilka man plägar fästa jern vid stens?. På södra ändan af 
Altaret är uti detsamma ett fyrkantigt rum af en Cubikfots 
storlek” (Lunds domkapitel, FIIja:42, Kyrkornas märkvär-
digheter, LLA).

Tabula
Material: Kalksten, svart. Komstadkalksten, med inslag av 
fossil. 
Storlek (cm): 15 ×11 × 2,5.

Figur 65. Grönby kyrka. Altarskiva, i slutet av 1500-talet använd 
som gravsten. I Lunds Univesrsitets Historiska Museum. Skala 1:15.

Figur 66. Grönby kyrka. Centralblock med högaltarets mensa. Nu i 
Lunds universitets historiska museum.
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Stipes
Material: hela altaret under mensa är kalkstruket. Ytstruktu-
ren tyder på att större delen är murad av kvadersten.
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. Nischer saknas. 
Storlek (cm): 128 (n–s) × 105 (ö–v) × 102 (h. inkl. mensa).
Datering: Altarets placering, i absiden, med dess västra sida 
i linje med tribunbågen, kan tyda på att större delen av al-
taret är medeltida eller rentav ursprungligt. Den bredare 
profilerade mensa täcker inte altarets östra del där altarupp-
satsen är placerad. Podiet i öster har sannolikt tillkommit i  
samband med installationen av altaruppsatsen från 1700- 
talet. 

GUMLÖSA
Västra Göinge h:d, Skåne

Sidoaltarnischer
Den södra sidoaltarnischen når en höjd av 223 cm över gol-
vet. Nischens botten befinner sig 80 cm över golvet. Bred-
den är 87 cm och djupet 72 cm. Den norra nischens storlek 
och läge är i stort sett detsamma. Bredden är 80 cm och 
djupet 71 cm.  

GÅRDSTÅNGA
Frosta h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Stenblocket är idag placerat på ett modernt te-
gelmurat fundament bakom högaltaret (Figur 68). Det låg 
tidigare, enligt en kort kyrkobeskrivning, som ”trampsten” 
utanför absidens ingång.

Mensa (centralblocket)
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 90 × 36–37 × 12,5. 
Konsekrationskors: – 
Relikgömma: Ja. Hela urtagningen (fals och relikgömma) 
är helt igenfylld av sentida murbruk/cement. Fyra hål för 
applicering av försegling finns vid relikgömmans hörn. De 
två i öster är igenfyllda med vitt kalkbruk.
Fals för tabula, storlek (cm) 14 × 11.
Profilering: Den norra, östra och södra sidan är rakt huggna 
med några graders lutning inåt. Den vänstra sidan har skrå-

GUALÖV
Villands h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Under tribunbågen (Figur 67).

Mensa
Material: Murad av flera stenar: I skivans mitt en sten, 
korsmärkt, av blåaktig kalksten. De övriga stenarna är ock-
så av kalksten men mer grå till färgen. Bergart påminner om 
den i piscinan i absidens sydmur. Kalkstenarna kan möjligen 
komma från Ivön?
Storlek (cm): 143,5 × 110 × 17.
Konsekrationskors: Den centrala stenen är märkt med ett 
stort likarmat kors.
Relikgömma: I samband med en restaurering år 1952 påträf-
fades reliker i altaret. De uppges ha varit placerade under en 
korsmärkt sten i mensa.
Profilering: Från ovan: bred platt, smal platt, s–formad hål-
käl, smal platt.
Källor och kommentarer: Altarskivans norra, västra och södra 
sidor är uppbyggda av flera stenar med likartad profilering. 
Längs fogarna finns brett utsmetat kalkbruk, vilket försvårar 
observationer av hur väl stenarna passar samman. Även på 
ovansidan är kalkbruket utsmetat, vilket till stora delar bör 
härröra från restaureringen 1952. På ovansidan och mot söder 
har skapats ett utrymme täckt av en glasskiva vari förvaras 
den 1952 påträffade reliken.
Reliker: se ”Appendix II”.

Kst

Kst

Kst Kst Kst

Kst

Kst

Hålrum från början av 1950-talet,
för förvaring av påträ�ade reliker.

Podium för altaruppsats
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+102

+111
+108

Kalkbruk, sentida

0
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Ö

V
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Figur 67. Gualövs kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.

0 1 meter

Figur 68. Gårdstånga kyrka. Mensas centralblock med relikgömma. 
Skala 1:30.
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Altare 2 (sidoaltare i norr)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (Figur 29). 

Mensa
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 167× 97–124 × 13,5. 
Konsekrationskors: Ja, fem kors. 
Relikgömma: Nej. 
Profilering: Ja, Skråkant på en långsida och en kortsida.
Källor och kommentarer: Om placeringen jfr även föregående 
altarskiva. Skivan har i sen tid placerats på en murad stipes 
mot korets östvägg. Skivans längd överenstämmer i princip 
helt med avståndet mellan det nordöstra hörnet i långhuset 
och triumfbågens öppning. Av den ursprungliga altarskivan 
är nu 20 cm antingen dold i korets östra vägg eller avhuggen 
i sen tid i samband med att ett nytt murat altare uppförts. 

HALMSTAD, S:T NICOLAI
Halmstads h:d, Hallamd

Altare 1
Placering: Altarskivans ursprungliga placering är oklar. Den 
är sedan renoveringen i början av 1940-talet inmurad i högal-
taret (Figur 70).

Mensa
Material: Rödbrun kalksten. 
Storlek (cm): 166 × 100 × 8,5. 
Profilering: Raka kanter i väster, norr och söder. Östra kan-
ten ej tillgänglig. 
Relikgömma: Ja. Storlek: 22 (n–s) × 19,5 (ö–v) × 3–5 (dj.).
Fals för tabula (cm): 27 (n–s) × 30 (ö–v) × 1 (dj.).
Konsekrationskors: Ja. Fem stycken. Korsen i norr och söder 
är grunda och otydliga; av det nordöstra återstår bara delar av 
en arm. Korset i mitten är djupare och mer tydligt ristat. Det 
kan inte uteslutas att skillnaden gentemot de andra korsen 
beror på att det ristats vid ett annat tillfälle.
Datering: Medeltid. 
Källor och kommentarer: Påträffades som fyllnadsmassa un-

kant, vilket kan tyda på att denna kant är den östra sidan i 
det ursprungliga altaret. 
Källor och kommentarer: Spår av kalkbruk finns på de tre 
sidor som är synliga, även något litet på ovansidan. 

Tabula
I relikgömman finns inmurat fyra mindre vita stenfragment, 
troligen kalksten, vilka får förmodas vara rester av tabula. 

HALLARÖD
Onsjö h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare i söder)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (Figur 69). 

Mensa
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 159 × 119 × 12. 
Konsekrationskors: Ja, fem kors. 
Relikgömma: Nej. 
Profilering: Ja. Skråkant på en långsida och en kortsida.
Källor och kommentarer: Vid Snabbinventeringen 1930 stod 
två altarskivor lutade mot väggen i kyrkans vapenhus. Efter 
inventeringen placerades de på stativ av ek i dåvarande sa-
kristian (dvs. det medeltida koret). Ragnar Blomquist som 
lät göra en uppmätning av skivorna i Snabbinventeringen 
menade, att döma av skivornas likartade storlek och att de 
endast var profilerade med skråkant på två sammanstötande 
sidor, att de ”troligen tillsammans bildat en altarskiva” (ATA). 
Det får betraktas som ett felslut. Inga kända paralleller finns 
till primära altaren av det slaget. De båda altarskivorna har, 
att döma av profileringarnas placering, tillhört två sidoalta-
ren i långhusets östra hörn. Båda skivorna är oregelbundet 
formade i en sida och hörn. Denna form bör sammanhänga 
med att hänsyn har tagits till medeltida valvstöd. Skivorna 
har alltså primärt eller sekundärt givits denna form, dvs. an-
passats efter redan existerande valvstöd eller har äldre altar-
skivor stympats i samband med att sidoaltarna återuppförts 
på samma plats efter valvens tillkomst. 

Dolt av altarskåp

Triumfbåge

Triumfbåge

SIDA

Norr

PLAN

Norr

Östra korväggen

Sentida murbruk

Sten dold i vägg eller avhuggen

Komplettering
i murbruk,

PLAN

SIDA

0 1 meter Figur 69. Hallaröds kyrka. Altarskivor 
till sidoaltare, nu lagda på modernt 
högaltare och sidoaltare. Skala 1:30.
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Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: På 1600-talet har stenskivan se-
kundärt använts som gravsten. På den finns en inskrift med 
versaler på tre rader: ”1:SØREN : NELSØN :RAADMAND 
: SOM DØDE 2 borttagen text AO 16    : 3 OC : ENGER : 
NELS : DAATER : SOM DØDE”. På rad 2 kan skönjas rest 
av en längre, förmodligen avsiktligt, borttagen text. Endast 
sista delen av raden med del av ett årtal är tydligt. Under den 
tredje raden står förkortningen: ”S N S”. Under denna finns 
en inhuggen sköld med en korslagd hammare (enligt Salvén 
en klubba) och en nyckel. Under skölden förkortningen: ”E 
N D” (jfr beskrivning i Salvén 1941 s. 225f ). 
 
Altare 3
Placering: Förkommen?

Mensa
Relikgömma: Ja.
Datering. Medeltid.
Källor och kommentarer: Delar av en tredje altarskiva med 
relikgömma påträffades vid restaureringen av kyrkan omkring 
1940 i samband med schaktningar strax söder om kyrkan 
(Salvén 1941 s. 226). Altarskivan ska enligt uppgift av Ludvig 
Kollberg (1996 s. 49) ännu på 1950-talet ha förvarats strax 
innanför den lilla dörren till tornet under trappan. Den kan 
idag ej återfinnas.

HARLÖSA
Frosta h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Skrin placerat under/intill högaltaret
Vid en restaurering av kyrkan 2006 dokumenterades sto-
ra delar av ett ursprungligt golv av ”kullersten” i absiden. I 
absiden centrala del med en dragning mot norr påträffades 
rester av ett i stort sett helt nedbrutet träskrin (ca 40 × 40 
cm) nedgrävt genom golvet. Skrinet, som varit beslaget med 
järn, innehöll små benrester efter minst två individer (Jo-
han Dahlén, Regionmuseet i Kristianstad, Rapport 2009:33, 
otryckt, SkhbfK). Skrinet är svårt att datera och dess närnare 
funktion oklar. Placeringen kan emellertid tyda på att det 
legat under högaltaret.

HELSINGBORG, S:TA MARIA
Luggude h:d, Skåne
Den gotiska treskeppiga pseudobasilikan har uppförts i olika 
faser, från öster till väster. Dendrodateringar från takbjäl-
karna har gett dateringar inom perioden 1393–1410 (Kiwi 
Owen 1997).

der golvet i samband med renoveringen av kyrkan ca 1938–
1941 (Salvén 1942 s. 10).

Altare 2
Placering: Numera i förrådsutrymme i tornet (Figur 71). 
Efter renoveringen i början av 1940-talet tjänade den som 
altarskiva under några år i ett altare i Gaggeska koret. Ur-
sprunglig placering okänd.

Mensa
Material: Vitgrå kalksten. 
Storlek (cm): 150 × ≥90 × 15. 
Profilering: Raka kanter i tre sidor. En långsida, förmodligen 
den som suttit mot öster är grovt avhuggen och har även 
stympat den sekundära inskriften från 1600-talet.
Relikgömma, storlek (cm): 16 (n–s) × 14 (ö–v) × ca 3. Relik-
gömman saknar fals för tabula (jfr Landa kyrka). I dess mitt 
och botten finns en ca 4 cm stor och närmare centimeterdjup 
svagt skålformad fördjupning. Enligt uppgift ska relikgöm-
man fram till 1941 ha varit fylld med cement. 
Konsekrationskors: Nej.

PLAN

SIDA

0

1 meter

Figur 70. Halmstads kyrka. Altarskiva på modernt högaltare. Skala 
1:30.

0

1 meter

Figur 71. Halmstads kyr-
ka. Altarskiva, förmodli-
gen till sidoaltare. Sekun-
därt använd som gravsten. 
Skala 1:20.
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Altare 2–6 (sidoaltaren)
Källor och kommentarer: Pehr Wieselgren som första gången 
(1851) utgav Elias Follins manuskript om Helsingborgs his-
toria har i en not (s. 59) tillfogat följande kommentar om 
S:ta Maria kyrka: ”Under och mellan 4:de och 5:te fönstret 
åt söder voro 5 nischer i muren, som 1849 för väggens svag-
hets skull igenmurades. Framför dem lågo 5 altarstenar av 
grov marmor, vilka förvaras för eftervärlden såsom använda 
vid igenmurningen av nedgången till Billeska graven i N. 
kapellet”. Några andra upplysningar om dessa altarskivor 
har inte påträffats. Billeska gravkoret är fortfarande förseglat. 

HERREVADSKLOSTER (Riseberga sn)
Norra Åsbo h:d, Skåne

Kyrkan
Kunskapen om cisterciensklostrets kyrka, uppförd i mitten 
av 1100-talet, bygger i huvudsak på de undersökningar som 
utfördes 1939 på initiativ av Vilhelm Lorenzen och under 
ledning av Harald Olsson (Lorenzen 1941 s. 212). Flera arke-
ologiska undersökningar har därefter genomförts i området för 
klosterkyrkan. De mest ambitiösa undersökningarna genom-
fördes på 1980-talet under ledning av Eva Arvidsson. Större 
delen av kyrkans återstående murar och golvytor frilades (Fi-
gur 73). Resultaten finns, mycket översiktligt, beskrivna i ett 
par korta artiklar. Dokumentationen från undersökningarna 
har antingen förkommit eller ej lämnats till arkivförvaring, 
med undantag av en icke fullständig rapport från undersök-
ningarna 1988 författad av Eva-Maria Blixt (SkhbfK). Bilagd 
denna dokumentation finns en planritning över framtagna 
lämningar i södra delen av kyrkan. Tidningsartiklar och ar-
kivfoto, från Kristianstadsbladet, har gett viss ytterligare infor-
mation. De murar som frilades under 1980-talet täcktes med 
jord genom Riksantikvarieämbetets försorg på 1990-talet.

Altare 1 (högaltare)
Placering: I koret, ca 1,8 meter från östra väggen.

Stipes
Material: Tegel.
Storlek (cm): 3,6 (n–s) × 2,4 (ö–v).
Datering: Inslaget av tegel tyder på altaret inte är kyrkans 
primära.
Källor och kommentarer: Trots försök att lokalisera högal-
taret vid 1939 års undersökning påträffades endast en trolig 
rest av ett ”Stenlag” omedelbart intill östväggen (Lorenzen 
1941 s. 224). På foton från undersökningarna i slutet av 
1980-talet (Kristianstadsbladet) kan ses en större ansamling 
av kluven marksten i östra delen av koret med en direkt i 
väster anslutande tegelmur med n–s orientering. Den sena-
re var förmodligen lämningar av ett altares västra sida. Den 
ofullständiga rapporten över undersökningarna 1988 omtalar 
hur koret rensades från raseringsmassor varvid ett altare fri-

Altare 1 (högaltare)
Placering: Omedelbart väster om de två östligaste pelarna i 
koromgången (Figur 72).

Stipes
Storlek (cm): 217 (n–s) × 148 (ö–v) × 120 (h.).
Material: Tegel. Storlek (cm), period 1: 26,7 × 12,4 × 8 × ; 
period 4: 27 × 14 × 8,4. Måtten baserar sig på synliga delar 
(dvs. delar ej dolda av fogbruk) på ett stort antal tegelstenar.
Datering: Altarets mensa är modern. De synliga delarna av 
murfogarna i stipes är nyare (period 5) och kan således ej vara 
underlag för en relativ kronologi. Med utgångspunkt från te-
gelstenarnas färg, struktur och storlek kan tre byggnadsperi-
oder urskiljas i stipes. De äldsta delarna av stipes (period 1) 
återfinns i dess östra del, det gäller både sidorna i norr och 
söder. Med tanke på att det äldsta murverket också återfinns 
i botten av nischerna på dessa sidor, är alltså även dessa ur-
sprungliga, men delvis ommurade. Vid okänd tidpunkt har 
stipes västra del och översta två skift ommurats (period 4). Te-
glet som använts i denna period påminner starkt om det som 
använts över ingången till den kammare som uppförts öster 
om altaret. Mellan stipes (period 1) och murverket tillhörande 
denna kammare (period 3) kan noteras ett smalare murverk 
(period 2) som murats med stötfog mot stipes. Detta murverk 
ligger ej i skift med någotdera av anslutande murverk, stipes i 
väster eller kammaren i öster. Detta murverk har förmodligen 
uppförts som podium för en altaruppsats, vilket det alltjämt 
tjänar som. Först därefter har kammaren i öster uppförts. Det 
får antas att stipes äldsta delar tillhör det äldsta högaltaret från 
omkring 1400. Tillfogandet av ett podium bör ha skett senast i 
samband med införskaffandet av altaruppsatsen, ca 1449–1452 
(Liepe 1995, II, s. 281). Kammaren kan ha tillkommit redan 
före reformationen. Tidpunkten för ommurningen av stora 
delar av stipes och översta delen av kammaren är svårbedömd.

Period 1-3
Period 4
Period 5

Podium

Podium

1 meter

0 1 meter

Figur 72. Helsingborg, S:ta Marias kyrka. Högaltaret, mot norr. Ska-
la 1:40.
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dybning som til et Reliquiegemme” (Lorenzen 1941 s. 224, 
not 5, s. 232 not 1). På ett annat ställe skriver han, angående 
altarets skiva, att fragment ”fremdroges” i kapellet, ”med en 
fordybning som til et Relequigemme [sic]” (ibid. s. 232 not 
1). Det kan tyda på att själva mensa inte påträffades in situ. 

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Norra korsarmens norra kapell.

Stipes
Storlek: 115 (n–s) × 90 (ö–v). Endast bevarad med ett skift 
till en höjd av 40 cm.
Material: Sandstenskvader.
Källor och kommentarer: I kapellets södra vägg påträffades 
en nisch, ca 25 (br.) × 38 (dj.). Lorenzen anser att den möj-
lige varit avsedd för en piscina (Blixt manusutkast, Lorenzen 
1941 s. 224).

Altare 4 (sidoaltare)
Placering: I södra transeptens norra kapell, ca 60 cm från 
östväggen.

Stipes
Storlek (cm): 150 (n–s) × 90 (ö–v).

lades. Endast kortfattade uppgifter meddelas därom. På ett 
foto från 1989 ses det tydliga avtrycket efter en tidigare absid 
vid korets östra sida (Arvidsson 1989 s. 61). Inga uppgifter 
lämnas som ger ledning om dess datering, men antagligen 
hör den till en tidig del i kyrkans historia. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Norra korsarmens södra kapell. 

Stipes
Storlek: 158 (n–s) × 97 (ö–v) × 95 (h.).
Material: Sandstenskvader.
Källor och kommentarer: Altarna i norra korsarmens norra 
och södra kapellet har sekundärt blivit förhöjda med på-
murningar av tegel vilket bör ses i sammanhang med att 
golvnivån höjts och en trappa tillkommit vid deras västra 
sida. Men enligt Lorenzen har altarnas ursprungliga skivor 
efter deras förhöjning åter lagts på plats, ”… ovenpaa dette 
forhøjede Parti lagdes den gamle Alterbordsplade” (ibid. s. 
232 not 1). Altaret frilades åter vid undersökningarna 1988.

Mensa
Relikgömma: Ja,i mensas ovansida. Lorenzen noterar: ”… 
et Stykke af Alterbordets Plade havde en lav firkantet For-

Altare 1Altare 6?

Altare 2

Altare 4

Altare 5

Altare 3

?

?

?

?

?

Figur 73. Herrevadsklos-
ters kyrka. Sammanställ-
ning av undersökta läm-
ningar. Skala 1:300.
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Andreas eller Absalon (Swanander 1796 s. 61). Om relikerna 
och en längre redogörelse kring fynden, se ”Appendix II”.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Tidigare i långhusets nordöstra hörn.
Källor och kommentarer: I prästrelationerna 1624 omtalas 
hur ett ”lidett Altere” fanns vid den norra sidan kallat ”wor 
frue Altere”. På muren vid altaret var målat två adelsvapen 
med namnen Knud Truidsen och hans hustru Margrete (PR 
1624 s. 8; CWP, II, s. 181).

Altare 3 (”mataltare”?)
Placering: I korets förlängda del, längst västerut och invid 
den norra väggen, strax under en målad bild av S:t Nicolaus 
(Figur 74).

Mensa och stipes
Material: Tegel
Storlek (cm), mensa: 59 × 62 × 5.
Storlek (cm), stipes: ca 32-56 × 70 (h. inkl. stipes).
Konstruktion: Altaret är murat av äldre röd tegelsten, ca 26 
× 13 × 9 cm stort. Mensa är också av tegel, ca 5 cm tjockt, 
förmodligen golvtegel, möjligen av samma slag som utgör 
en del av kyrkans golvbeläggning. Altaret är helt täckt med 
puts, varav minst två äldre. På ett av ”benen” finns en yngre 
puts med en fin ballast. 
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Nej.
Profilering, mensa: Raka kanter. 
Datering: 1500-talets andra hälft? Altarets enkla och för med-
eltiden atypiska konstruktion och dess relativt lilla storlek 
gör en datering till efterreformatorisk tid mer sannolik. Det 
skulle i sådana fall betyda att det primärt har haft funktion 
som ”mataltare”. 

Material: Välhuggna sandstenskvadrar.
Konstruktion: Blockaltare.
Källor och kommentarer: Enligt fotografier från 1987 (arkiv-
foto i Kristianstadsbladet) hade vid denna tid även de båda 
kapellen söder om koret frilagts. I kapellet närmast söder om 
koret kan ses ett altare uppfört av stora sandstenskvadrar, varav 
två skift är synliga/bevarade. Storlek och placering enligt plan 
gjord i samband med rapport efter 1988 års undersökning.

Altare 5 (sidoaltare)
Placering: I södra transeptens södra kapell, 27 cm från öst-
väggen och 78,5 cm från norrväggen. Kapellet bestod av ett 
rum, 3,59 (ö–v) × 3,55 (n–s) meter.

Stipes
Storlek (cm): 141 × 82.
Material: Välhuggna sandstenskvadrar.
Konstruktion: Blockaltare.
Källor och kommentarer: Blottades vid en ”provgrävning” 
1950 av major Ekström. Rapporterat av Harald Olsson (Sk-
hbf A 20/1951, kopia i ATA). Altaret syntes, enligt Olsson, 
bestå av av ett skift kvadersten. Altaret syns även på foto-
grafier från 1987. Två skift av murverket bestående av stora 
sammanfogade sandstenskader var då frilagda.

Altare 6 (lekmannaltare)
Placering: Långhusets mitt eller västra del.
Källor och kommentarer: Enligt Arvidsson har klosterkyrkan 
i dess ”slutskede” fått ett ”nytt altare mitt i den västra delen 
av långhuset” (Arvidsson 1989 s. 60).

HYBY
Bara h:d, Skåne

Kyrkan
Hyby kyrka brann 1873. Idag återstår av kyrkan endast det 
ursprungliga koret med östutvidning. Valven i dessa rum har 
försetts med kalkmålningar daterade ca 1475–1510 (CWP, 
II, s. 176–182).

Altare 1 (högaltare)
Placering: Tidigare i kyrkans kor.

Mensa (förkommen)
Konstruktion: Förmodligen en hel sten.
Relikgömma: Ja, antagligen i mensas ovansida.
Konsekrationskors: Ja. Åtta kors. Antagligen har en rekonse-
krering av altaret skett i samband med att det flyttats.
Kommentarer: I en beskrivning från 1796 av Jonas Frostens-
son Swanander omtalas hur altaret öppnades varvid påträffa-
des reliker. Altarskivan beskrivs som tecknad med åtta (!) kors 
och försedd med tecknen ”C. A.”, vilket Swanander tolkar 
som ”Consecravit” och någon av ärkebiskoparna Asserus, 

Figur 74. Hyby kyrka. Efterreformatoriskt mataltare?
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högaltare och två sidoaltaren (Rapport i Skhbf och kopia i 
LUHM). Figur 75.

Altare 1 (högaltare)
Placering: I den sekundära absiden, ca 50–70 cm från öst-
muren och lika långt från tribunbågens västsida. Altaret och 
absiden ligger snett, östsidan drar mot söder, i förhållande 
till kyrkans mittaxel.

Fundament
Storlek på fundament (cm): 130 (n–s) × 90 (ö–v). Den väs-
tra kanten är skadad.
Material: Fundamentet består av större och mindre ”stenar” 
i kalkbruk.
Källor och kommentarer: Absidens golv ligger ca 30 cm högre 
än golvnivån i koret och långhuset. Troligen har två trapp-
steg funnits mellan koret och absiden. Vid korets södra vägg 
påträffades delar av en mur ovan det äldsta golvet som kan 
vara rest av sidobänk.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Fundament
Storlek, äldsta altarets fundament (cm): 83 (n–s) × 94 (ö–v).
Storlek, efter utvidgning i väster och söder (cm): ca 120 
(n–s) × 150 (ö–v).

HÅSTAD
Torna h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Mensa och/eller stipes
”Altarbordet” beskrivs i förbigående av Brunius såsom murat 
av tegelsten och placerat nära ”altarväggen” (1850 s. 531).

HÄRSLÖV
Rönnebergs h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan är till sina äldsta delar romansk med långhus, kor och 
absid och murarna består till största delen av tuktade block 
av sandsten samt detaljer i välhuggen sandsten. Undersök-
ningar av både murverk och murlämningar under golvet gör 
det sannolikt att absiden är sekundär. 
Målningarna i absiden är romanska, en datering till ca 1150–
1175 har föreslagits (Samuelsson 1982 s. 36).Grunden till ett 
mindre och romanskt torn, troligen primärt, har påträffats 
under golvet i det senmedeltida tornet. Vapenhus har funnits 
både i norr och i söder (om kyrkan, se Samuelsson 1982).
I samband med renovering genomfördes 1977 en undersök-
ning av murverken och påföljande år en arkeologisk under-
sökning av Karna Jönsson i delar av den medeltida kyrkans 
golv i vilket kunde dokumenteras rester av ett medeltida 
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Figur 75. Härslövs kyrka. Bearbetning 
efter Jönsson 1977. Skala 1:100.



390  |  konstruktionen av det heliga

vilka eventuellt utgör del i sekundär utbyggnad av altaret.
Datering: Medeltid?
Källor och kommentarer: Konstruktionen påträffades strax 
under det sentida golvet. Undersökaren tolkade tegelkon-
struktionen i norr som del av den södra konstruktionen i 
sten och icke rest av golv. Valven i långhuset slogs efter att 
de medeltida valven rivits 1864; således är förhållandet mel-
lan fundamentet och den medeltida valvpilastern som också 
utgått från hörnet oklart.

HÄSTVEDA
Östra Göinge h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska kyrkan uppfördes med långhus, kor, absid 
och ett brett västtorn. I samband med en inre renovering 
1975 undersökte Magnus Lindhagen stora delar av golvet i 
södra delen av långhuset (opublicerad rapport i SkhbfK). Vid 
undersökningen påträffades ett rektangulärt fundament av 
sten vid långhusets södra vägg. Tolkningen av fundamentet 
är oklar. Möjligen är det grunden till ett altare (Figur 77).

Altare 1? (sidoaltare)
Placering: Vid långhusets södra vägg intill och norr om den 
mittersta valvpilastern. 

Fundament
Storlek (cm): 60 (n–s) × 104 (ö–v).
Material, fundament: Sten. Bergart okänd.
Datering: Medeltid?
Källor och kommentarer: Fundamentet påträffades vid un-

Material (primära altaret): Sten av okänd bergart, kluven 
eller huggen. 
Material (sekundära utbyggnaden): Tegel med formatet (cm) 
26 × 13 × 7.
Datering: Medeltid. En skråkantssockel på triumfväggen 
bakom altaret tyder på att altaret är sekundärt, vilket dock 
inte förhindrar att det kan tillhöra en tidig del i kyrkans his-
toria. I undersökarens efterlämnade dokumentation finns en 
planritning där sidoaltarna är markerade som icke samtida 
med de romanska väggarna.
Källor och kommentarer: På norra triumfbågsmurens västra 
sida, bakom grunden till sidoaltaret, påträffades en ursprung-
lig skråkantssockel i sandsten lik den som påträffades vid tri-
bunbågen. Den del av kanten som låg intill den utvidgade 
södra delen av altaret var borthuggen.

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn. 

Fundament
Storlek, äldsta altarets fundament (cm): ca 80 (n–s) × 90 
(ö–v).
Material: Sten av okänd bergart, kluven eller huggen.
Datering: Medeltid. Troligen sekundärt (se diskussionen ovan 
om det norra sidoaltaret),
Källor och kommentarer: Vid det södra sidoaltaret fanns i 
norr rester av en tillbyggd tegelkonstruktion, med två rader 
tegel, bevarat i två skift och med ett tomrum i mitten, fyllt 
med rasmassor. Tegelformatet var (cm): 27 × 13 × 9. Enligt 
undersökarens tolkning var det sannolikt rester av en skor-
sten. Andra tolkningar, exempelvis utvidning av sidoaltaret 
eller fundament för trappa till efterreformatorisk predikstol, 
kan väl inte uteslutas. 

HÄSSLUNDA
Luggude h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan är romansk med långhus, kor och absid. Under sen-
medeltiden tillkom torn och vapenhus. I samband med res-
taurering av kyrkan 2009–2010 gjordes ingrepp i golvet. 
Äldre lämningar, mestadels rester av äldre golv blottades på 
flera platser och dokumenterades (Jan Kockum 2012, otryckt 
rapport, LUHM). 

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (Figur 76).

Stipes?
Storlek (cm): ca 150 (n–s) × ca 110 (ö–v). Med eventuell 
förlängning av altaret mot norr, var det minst ca 180 (n–s).
Material, stipes: sten (mot väster och norr tuktade rakhuggna 
kanter) och kalkbruk. I norr påträffades två rader med tegel 
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Figur 76. Hässlunda kyrka. Grundstenar till sidoaltare i sydöstra delen 
av långhuset, med förmodad utbyggnad i tegel mot norr.
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i sydvästra hörnet 37 cm från väggen. Golvet i absiden och 
koret befinner sig ca 20 cm över det i långhuset.

Stipes och mensa (?)
Storlek (cm): 155 (n–s) × ca 95–100 (ö–v) × 102 (h.).
Material: Altarets baksida, som endast kan studeras i en snäv 
vinkel sett snett från söder, tycks vara uppfört av kluven och 
tuktad marksten. Översta skiftet, som kan vara mensa, tycks 
vara huggen sten (sandsten?). Murat i vitt hårt kalkbruk med 
ett ganska stort inslag av grus (1–2 mm diam.) som ballast.
Datering: Placeringen inne i absiden, frånvaron av tegel och 
det förhållandet att en relikkapsel (”Appendix II”) med inne-
håll från altaret påträffades (i dess omedelbara närhet), i bör-
jan av 1920-talet, tyder på att det är medeltida, förmodligen 
från kyrkans byggnadstid, alltså romanskt.
Källor och kommentarer: I kyrkan finns en altaruppsats från 
1724 som står på ett hårt restaurerat och kompletterat altare av 
trä. Bakom och under träaltaret syns delar av det äldre murade 
altaret. Av allt att döma är det detsamma som är avbildat från 
väster på foto från 1924 (ATA) taget i samband med kyrkans 
restaurering. Fotografiets detaljnivå medger inte några säkra-
re slutsatser om dess närmare konstruktion. Idag kan altaret 
endast observeras, med stor svårighet, ur en vinkel från dess 
sydöstra hörn och bakom träaltaret vars baksida ej är träinklätt.

dersökningen av kyrkans golv 1975. Fundamentet som låg 
i anslutning till det äldsta kalkbruksgolvet, var ”vällagt” och 
”rektangulärt”. Möjligen var det skadat i södra och västra 
kanten, där även kalkbruksgolvet var skadat. 

HÖÖR
Frosta h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Relikgömma: Ja, på altarets ovansida.
Källor och kommentarer: Carl Anton Wassberg, kyrkoherde 
i Höörs pastorat, omtalar i sin Beskrifning öfver Hörs Pasto-
rat (omkring 1843), att det ”midtpå altarbordet” fanns ”ett 
litet fyrkantigt hål med lock” som tidigare innehållet reliker 
(Lunds domkapitel, JI:2, Beskrifning s. 10, LLA; se även 
”Appendix II”). 

IGNABERGA
Västra Göinge h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: i kyrkans absid, i mittaxeln ca 55 cm från väggen, 
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Figur 77. Hästveda kyrka. Lämningar i golv. Renritning efter dokumentation 1975 (SkhbfK). Skala 1:100.
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KATTARP
Luggude h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: sidoaltare, antagligen i långhusets nordöstra hörn. 
Enligt en källa från 1729: ”… eet gammalt Altare som stod 
uti een stohl uth[med en pe]lare, uppå hvilchet Altare stod 
eet så kallat Jungfru Mariæ träbeläte” (Eng. Saml. B-VIII, 
2, 49, KB).

Mensa
Relikgömma: Ja, antagligen i mensas ovansida, jämför be-
skrivning från 1729 om att ”mit på altaret een fyrkantig hvijt 
steen, så stor som eet qvartblad; denne steen war lagd öfver 
eet hohl [stort] som tree tvärfinger, hvilchet hohl war inn-
an til fyrkantigt gandska sslät giord och hvijtmehnat” (Eng. 
Saml. B-VIII, 2, 49, KB).

Tabula
Täckskiva: Ja, en kvadratisk vit sten.

Källor och kommentarer: Altaret revs i början av 1700-talet 
i samband med att ny bänkrinredning tillkom. Fyndet av 
reliker i altaret har beskrivits av kyrkoherden Caspar Schön-
bäck 1729 (Eng. Saml. B-VIII, 2, 49, KB; jfr ”Appendix II”).

KIABY
Villands h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: koret. 

Mensa och stipes
Material: Tegelsten, förmodligen även större delen av mensa. 
Relikgömma: Ja, antagligen i mensas ovansida.

Tabula
Ja, en kvadratisk kalksten, ”Ölandzsteen”.

Källor och kommentarer: Altaret revs 1730 i samband med 
monteringen av ny altartavla: ”Wijd denna Nya Altar-Taf-
lans upsättiande uti sistledne Julii månad blef uppå Kijaby 
Kyrkio-Altare, som är af murad Tegel-sten, funnen mitt på 
altaret en fyrkantig Ölandzsteen af ½ aln i fyrkant, och då 
bemälte steen Vardt lossat och uptagen, fantz der under en 
lijten Bly-disk…” (Ivö kyrkoarkiv, CI:1, s. 335, LLA; jfr om 
fyndet av reliker i altaret i ”Appendix II”).

JONSTORP
Luggude h:d, Skåne

Kyrkan
Den till ursprunget romanska kyrkan genomgick en grund-
lig restaurering 1950–1951. Vid det tillfället revs ett äldre 
altare vari påträffades delar till medeltida altare och reliker. 
Dokumentationen genomfördes av Harald Olsson (Rappor-
ter daterade den 3 och 26 oktober 1950, SkhbfL).

Altare 1
Placering: Högaltaret.

Mensa (centralblock + möjlig kant)
Material: Sandsten, finkornig, gulgrå.
Storlek (cm): 41 × 27 × 14. 
Konsekrationskors: – 
Relikgömma: Ja, placerad i blockets västra del. 
Relikgömmans storlek (cm): 13,5 × 9,3 × ca 2,0.
Fals för tabula, storlek (cm): 23,7 × 19,6 × 2,7.
Profilering: –
Källor och kommentarer: Blocket är numera inmurat i ett 
modernt altare, i det sydöstra hörnet strax under den moder-
na altarskivan, som uppfördes vid restaureringen av kyrkan 
1950–1951. Vid restaureringen avlägsnades ett altare av trä, 
troligen från 1867, varunder påträffades ett äldre stenalta-
re. Detta altare hade, med viss sannolikhet, uppförts 1594 
i samband med anskaffandet av en altaruppsats. Altaret var 
uppfört av återanvänd kvadersten från det romanska altaret 
och gråstensblock. Omedelbart väster om altaret fanns två 
tegelsträngar, som tolkades som underbyggnad till ett podium 
av trä. Blocket med relikerna påträffades i altarets andra skift 
i söder. I samband med att blocket togs bort från altaret 1950 
splittrades dess östra parti i flera delar, som sedan har lagats. 
I blockets södra sida finns en figur som förefaller att vara en 
ristning med bokstäver; de fanns redan där 1950 men kom-
menteras inte av H. Olsson. Vid renoveringen tillvaratogs ett 
hugget stycke sandsten som enligt Olsson kan vara rester av 
altarets skiva. Profileringen är, om korrekt avbildad, atypisk 
i det att den består av platt, indrag och skråkant. 

Tabula
Material: Kalksten, grå. Ovansidan slipad. 
Storlek (cm): 23,5 × 19,5 × 2,4.

Altare 2 (sidoaltare)

Stipes
I samband med kyrkans restaurering påträffades lämningar 
av ett sidoaltare i långhusets sydöstra del. Det understa be-
varade skiftet bestod av släthuggna gråstensblock. 
Storlek (cm): 149 (n–s) × 103 (ö–v). Det understa skiftet 
var 24,5 cm högt. 
Inga planuppmätningar finns av lämningen. 
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KUNGSBACKA
Fjäre h:d, Halland

Kyrkan
Kyrkan påträffades och undersöktes 1959–1960 under öve-
rinseende av Eyvind Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet 
(Rapport angående utgrävnings- och undersökningsarbe-
ten av byggnadslämningar på Kungsbacka torg, 1960, ATA). 
Den äldsta kyrkan har varit av trä. Den medeltida stenkyrkan 
av kluven gråsten har bestått av ett långhus ett jämnbrett kor 
avslutat med en absid i öster. Den västra delen av långhu-
set har varit bredare, men ett ”sidoskepp” i söder. Kyrkans 
datering och murarnas kronologi är på flera punkter osäker 
(Unnerbäck, rapport 1960, ATA; Tornehed 1961). 

Altare 1 (högaltare)

Fundament
Storlek, grundläggning: ca 170 (n–s) × 150 (ö–v).
Material: ?
Placering: I absiden. 
Källor och kommentarer: ”I absiden återfanns vidare res-
terna av en ”utbottning” (=grundläggning) i sten för alta-
ret. Denna utbottning var emellertid alltför skadad för att 
medge några slutsatser angående altarets form och storlek” 
(Unnerbäck 1960 s. 4).

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Mitt på korväggens södra sida.
Storlek, grundläggning: ca 120 (n–s) × ca 190 (ö–v). 
Material: ?
Placering: vid korväggens södra sida
Källor och kommentarer: Altaret är osäkert och baserar sig 
på en ”utbottning” som enligt Stig Tornehed (1961 s. 21) 
var av samma utseende som den i absiden.

KVIINGE
Östra Göinge h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan är romansk med absid och i de äldsta delarna upp-
förd av sten. Under senare medeltid har ett torn tillkommit 
i väster och ett vapenhus i söder. Ett sidoskepp uppfördes i 
norr 1792. I samband med en omfattande renovering 1971 
utfördes en undersökning och dokumentation av Carl-Axel 
Mildner (SkhbfK). Endast på några ställen återstod äldre, av 
gravar, obrutna lagerföljder.

Golvundersökningen och altarna
Det äldsta golvet av lera påträffades 45 cm under 1971 års 
golvnivå. Ett yngre kullerstensgolv, senast från slutet av 
1300-talet, fanns på ca 20 cm högre nivå. Golvet i absiden 
har legat på en något högre nivå än korgolvet. I linje med 

KNUDS KIRKE
Vestre h:d, Bornholm

Altare 1 (högaltare)
Placering: mellan 42 till ca 55 cm från absidvägg.

Stipes (och mensa?)
Material: kalksten, svartgrå. Fint tuktade större ”flisor”.
Storlek (cm): 121 (n–s) × 91 (h.). Altarets storlek i östvästlig 
riktning är svårbedömt, eftersom det till större delen är dolt. 
Det kan vara upp till omkring 90 cm brett.
Datering: Murverket på altarets baksida kan vara medeltida. 
Placeringen av altaret tyder på det samma.
Källor och kommentarer: Altaret är dolt av träpanel förutom 
den östra sidan mot absidmuren. På den sidan är murverket 
synligt. Ovansidan och sidorna endast delvis synliga med 
hjälp ficklampa. Inget tecken finns på att övre delen är pro-
filerad, vilket kan indikera att mensa är borttagen (jfr även 
om altaret i DK, VII, s. 191).

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Stipes (och mensa?)
Material: Den relativt ojämna ytan talar för att murverket 
är av sten. Hela murverket är överputsat.
Storlek (cm): Nedre delen 124 (n–s) × 44 (h.), mellersta 
delen 116 (n–s) × 68 (h.) och övre delen 107 (n–s) × 106 
(h.) × 75 (ö–v). 
Datering: Nedersta och mellersta partiet medeltida?
Källor och kommentarer: Formen på murblocket, med en 
”avtrappning” i norr, indikerar att det uppförts i olika om-
gångar. Antagligen utgörs den nedre delen och kanske mel-
lersta delen av murverket av ett medeltida altare. Med tanke 
på att den norra nischens botten ligger ca 50 över nuvarande 
golv och den södra förmodligen befunnit sig på samma nivå 
(dess botten dold av predikstolens trappa), kan det indike-
ra att den ursprungliga golvnivån varit betydligt lägre. Ett 
ursprunligt eller tidigt uppfört sidoaltares ovansida har giss-
ningsvis legat i någorlunda samma nivå som nischens botten. 
Det kan också tala för att den övre delen av murverket gjorts 
i samband med att där placerades en predikstol.

Altarnischer
Triumfbågen mot långhuset flankeras av två rundbågiga ni-
scher med hjämvalv. Den norra är intakt och når en höjd 
av 295 cm över nuvarande golv. Den södra nischen har en 
motsvarande höjd av 280 cm. De är 87 respektive 88 cm bred 
och med ett djup på ca 40 cm. Den norra nischens botten 
ligger 52 cm över golvet. Den södra nischen är genombru-
ten med en ingång till predikstolen (jfr även Brunius 1860 
s. 51; DK, VII, s. 186).
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Fundament
Storlek, fundament (cm): ≥96 (n–s) × 86 (ö–v). Altarets ut-
sträckning mot norr är osäker, men nivåerna mellan altarfun-
dament och intilliggande golv tyder på att den förmodligen 
endast varit marginellt eller inte alls större. 
Material: Endast en sula eller lager med kalkbruk är doku-
menterat.

Datering: Ursprungligt? Se kommentar ovan.

KYRKOKÖPINGE
Skytts h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)

Stipes
I koret, strax väster om tribunbågen, är uppfört ett murat 
altare. Endast murverkets östra sida är synligt. Det består av 
stora kvaderstenar, förmodligen krita, vilket är ett framträ-
dande byggnadsmaterial i kyrkan. Under den tunna putsen 
ses ristningar, namn, signaturer och dylikt, vilka mestadels 
verkar vara från 1600-talet. Altarets övriga sidor är dolda av 
altaruppsats och paneler från 1631. Troligen har det mura-
de altaret uppförts av material från ett äldre medeltida altare 
som varit placerat längre österut. 

tribunbågen påträffades delar av en avsats med stora stenar. 
Sammanlagt påträffades 19 mynt, de äldsta från 1300-talet.
I långhusets nordöstra och sydöstra hörn påträffades rester 
av sidoaltaren. Undersökaren tolkade ”lagerföljden” såsom 
att sidoaltarna i kyrkan var ursprungliga. Någon särskild un-
dersökning av dem verkar emellertid inte ha gjorts att döma 
av dokumentationen. Det finns inte något undersöknings-
schakt placerat i deras direkta närhet och således finns ej hel-
ler plan- eller sektionsritningar som underlag för påståendet. 
Undersökaren har noterat att pilastrarna till de senmedelti-
da valven i långhusets nordöstra och sydöstra hörn vilar på 
sidoaltarnas fundament. Om det är korrekt innebär det att 
sidoaltarna har brutits ned i samband med att valven upp-
förts, en omständighet som inte kommenteras. Tolkningen 
att sidoaltarna i långhuset är ursprungliga förefaller att vara 
osäker och svårkontrollerad. 

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (figur 78).

Fundament
Storlek, fundament (cm): 111 (n–s) × 100 (ö–v).
Material: Sten? Tuktad eller finhuggen?
Datering: Ursprungligt? Se kommentar ovan.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Schakt 7

Schakt 1
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Schakt 2Schakt 3
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Figur 78. Kviinge kyrka. Lämningar dokumenterade 1971. Efter C.-A. Mildner i SkhbfK. Skala 1:100.
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KÄVLINGE
Harjagers h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska kyrkan med absid, kor och långhus har upp-
fl förts i mitten av 1100-talet. Dendrokronologiska prov från 
absidtaklaget har daterats till 1149–1150 (P. Jansson, munt-
ligen).

Altare 1 (högaltare)
Placering: 145 cm från absidmuren (fi gur 79).
Källor och kommentarer: Materialet i altaret utgörs till största 
delen av återanvänt material från ett romanskt altare; kvader 
fi nns i stipes och fi nhuggen profi lerad sten tillsammans med 
tegel i mensa. Enligt kyrkans räkenskaper fl yttades altaret 
längre mot väster år 1779: ”… är AltareTafl an med thess fot 
fl yttad et stycke ifrå muren, samt skrancket med Knäfallet…” 
och bakom altaret inrättades ”en liten Sacristia” (Kävlinge 
kyrkoarkiv, LIa:1 fol. 124r–v, LLA). Av allt att döma har al-
taret återuppförts i närmast identisk form efter en eller fl era 
fl yttningar. Ett tolkningsproblem är altarets två relikgömmor. 
På mensas ovansida fi nns en relikgömma under en täckskiva 

KÄMPINGE
Skytts h:d, Skåne

Kyrkan
Tillstånd för rivning av kyrkan gavs 1632. En arkeologisk 
undersökning av dess lämningar genomfördes 1987. För-
modligen har kyrkan, med ett något smalare och i öster tre-
sidigt avslutat kor, uppförts omkring 1400. I undersökningen 
påträff ades två fundament vars funktion som altaren tycks 
vara relativt säkra. Ett fundament, i koret, kan möjligen vara 
rest av ett altare. Både det nordöstra och sydöstra hörnet av 
långhuset undersöktes, men det var endast i det förra som 
ett fundament av ett altare påträff ades. Det kan dock inte 
helt uteslutas att sämre bevaringsgrad är skälet till att någ-
ra rester av ett altare ej påträff ades i söder (Mats Roslund, 
otryckt Rapport 1987, LUHM; Roslund 1988).

Altare 1 (högaltare)
Placering: Invid korets östvägg.

Fundament
Storlek (cm): ca 100 (ö–v) × ≥100 (n–s). 
Material: Den enda påtagliga resten av altaret bestod av en 
stor marksten i dess nordöstra hörn. 
Källor och kommentarer. Golvnivån i koret har varit ca 30 
cm högre än i långhuset. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: långhusets nordöstra hörn.

Fundament
Storlek (cm): ca 100 (ö–v) × ≥75 (n–s). 
Material: Marksten, stora, ca 40–60 cm. Endast ett skift 
bevarat.
Podium: Väster om fundamentet fanns en tröskelliknande 
avsats som höjde sig 7–10 cm över omgivande kalkgolv och 
sträckte sig ca 30 cm västerut.

Altare 3 (sidoaltare)?
Placering: korets norra sida invid väggen, ca 1 meter från 
korets västra begränsning.

Fundament
Storlek (cm): ca 120 (ö–v) × ≥90 (n–s). 
Material: Marksten.
Källor och kommentarer: I redogörelsen för undersökningen 
betecknades fundamentets funktion som oklar. Det kan inte 
uteslutas att det varit ett altare.
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Figur 79. Kävlinge kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.
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Mensa
Material: Granit, vitgrå, kornig, med inslag av röda ”fläckar”.
Storlek (cm): 202 × 111–115 × 14. 
Konsekrationskors: Nej. Eventuella tidigare kors kan ha för-
svunnit av nötning.
Relikgömma: Ja. Relikgömman har ingen fals för tabula, 
storlek (cm): 20 × 17 × 2 (dj.). Hålet har en ungefärligen 
central placering på skivan, men med en dragning i riktning 
mot den profilerade långsidan och ena kortsidan. 
Profilering: Ja. Profilering med hålkäl på tre sidor. En lång-
sida är grov och närmaste rakt huggen.
Källor och kommentarer: Skivan saknar konsekrationskors 
och relikgömmans utformning är ovanlig (jfr dock S:t Nik-
olai kyrka i Halmstad). Det som tydligast talar för att det 
faktiskt är en altarskiva är profileringen, som saknas på en 
långsida, samt att urtagningen för tabula ej är symmetriskt 
placerad på stenen. 

LEMMESTRÖ
Vemmenhögs h:d, Skåne

Kyrkan
Lemmeströ övergavs sedan en ny kyrka uppförts 1787 för de 
sammanslagna socknarna Börringe och Lemmeströ. Ruinen 
konserverades 1975 och i samband med det genomfördes en 
arkeologisk undersökning under ledning av Jan-Erik Augusts-
son varvid stora delar av kyrkans återstående murar framtogs. 
Kyrkans äldsta delar, med långhus, kor och absid, var helt upp-
förda i tegel i fullmursteknik. Senare västtorn och vapenhus 
var uppförda i gråsten. Beskrivningar nedan, efter Augustsson 
1975; Augustsson 1975 (otryckt rapport i SkhbfL).

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: långhusets nordöstra hörn.

Fundament/stipes
Storlek, fundament (cm): ca 80 × 80.
Källor och kommentarer: På fundamenten till sidoaltarna i 

(tabula) av grön bergart. Ytterligare en relikgömma är pla-
cerad i botten av nischen i stipes på altarets västra sida. Vad 
gäller relikgömman i mensa tyder konstruktion och mate-
rial på att den ej är romansk och ursprunglig och vad gäller 
relikgömman i botten av nischen är det givetvis den udda 
placeringen som talar för att den icke heller haft en sådan 
placering i ett romanskt, knappast heller senmedeltida, altare.
    
1. Mensa
Material: Sandsten, grov- och mellankornig och tegel.
Storlek (cm): 136 x 91 x 15.
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Ja.
Profilering: Skråkant i norr, väster och söder; rak kant i öster.
Datering: Sandstenarna är återanvända från romanskt altare. 
Nuvarande konstruktion är troligen från slutet av 1700-talet. 

Tabula
Storlek (cm): 22,5 × 17,5 × 2.
Bergart: Marmor, grönflammig.
Källor och kommentarer: Båda de stora flata sidorna är slipa-
de. På en av dessa sidor är kanterna ut mot smalsidorna något 
avrundande. Det ska noteras att Carlo Barromeo († 1584), 
ärkebiskop av Milano, i sin instruktion för utformingen av 
kyrkor och kyrkoinventarier, påpekar att stenen i portabla 
altaren på dess ovansida ska ha en halv finger bred ”smuss-
um”, alltså avfasning, av sammanhanget att döma för att den 
bättre ska kunna inpassas i den träram som han anser vara 
obligatorisk (Barromeo 1577, Lib. I, C. 15).

Stipes
Storlek (cm): 123 x 79 x 99 (inkl. mensa).
Material: kvader (förmodligen sandsten).
Konstruktion: Blockaltare, med nisch på östra sidan. Putsat.

2. Mensa (centralblock)
Storlek: på grund av täckande puts är storlek oklart, men 
troligen är det ett mindre block.
Urtagning för täckskiva (cm): 5–5–6,0 × 8 × 1,7 dj.
Relikgömma (cm): 3,5 × 4,3 × 2,0 dj.

LANDA
Fjäre h:d, Halland

Kyrkan
Den medeltida kyrkan bestod av rakslutet kor och långhus. 
Koret revs och kyrkan förlängdes mot öster 1788 (Nilsson 
2009 s. 337). 

Altare 1 (högaltare)
Placering: Ligger norr om kyrkan, på kyrkogården, där den 
enligt uppgift legat sedan 1800-talet (Persson 1982 s. 6f, jfr 
även Lindälv 1976 s. 77f ). Figur 80.
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Figur 80. Landa kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.
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en ny försegling har tagits upp sidan om de primära hålen. 
Profilering: ? Hålkäl å tre sidor. En långsida, närmast relik-
gömman, är rakt huggen. 
Källor och kommentarer: Nära en långsida sitter ett järn i 
stenen, troligen spår av någon konstruktion som samman-
hänger med dess senare funktion som trappsten. 

LUND, S:T CLEMENS
Torna h:d, Skåne

Stenkyrkan, vars äldsta delar har en tidigromansk murnings-
teknik med mycket små regelbunda stenar, undersöktes 1932 
(långhuset) och 1935 (kor och absid) av Ragnar Blomqvist. 
Någon rapport om undersökningen sammanställdes inte. 
En kortare redogörelse finns (Blomqvist 1951 s. 198–200). 
Uppgifter om kyrkan och dess altaren efter Blomqvists skisser, 
anteckningar och renritningar i Kulturens arkiv. 

Altare 1 (högaltare)
Placering: Intill den sekundära rakt avslutade östra korväggen 
uppförd av tegel. Figur 82, 83.

Mensa
Material: Sten.
Storlek (cm): 115 (ö–v) × 150 (n–s) × 13 (tj.).
Relikgömma: Inga uppgifter.
Profilering: Hålkälsprofilerad sida i väster. Rak kant i öster. 
Okänt utformning av norra och södra sidan. 
Datering: Medeltida.

Stipes
Material: Tegel.
Storlek (cm): 110 (ö–v) × ca 150 (n–s) × 115 (h. inkl. mensa).
Datering: hög- eller senmedeltid. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (figur 82).

Stipes
Material: skalmur bestående av en enstens tegelmur i hårt 
kalkbruk. Kärna med kalkbruk, gråsten och tegelkross. Ore-
gelbundna skift. 

långhusets östra hörn vilade valvpilastrar. Det skulle betyda 
att altarna har brutits ned före uppförandet av valven, vilka 
antas vara senmedeltida. Valvens datering diskuteras emel-
lertid inte närmare av undersökaren och inte heller vilka 
ingrepp i altarna som uppförandet av dem har inneburit. 

Altare 2 (sidoaltare) 
Placering: långhusets sydöstra hörn.

Fundament/stipes
Material, stipes: tegel
Storlek, fundament (cm): ca 80 × 80.
Datering: Ursprungligt. Det äldsta golvet av kalkbruk gick 
obrutet fram till fundamentet och var struket upp mot detta.

LILLA SLÅGARP
Skytts h:d, Skåne

Altarnischer
Den romanska absidkyrkan revs år 1867. På båda sidor om 
triumfbågen fanns ”halvcirkelformade” och ”rundbetäckta” 
nischer. Både triumfbågen och nischernas hörn pryddes av 
”smärta kolonner” med attiska baser och ”skyddsblad och 
”bägarlika” kapitäl. Enligt en planch av Brunius hade nischer-
na en höjd över golvet på ca 320 cm. Deras bredd uppmättes 
till ca 110 cm och djupen till ca 65 cm (Brunii samling, konv. 
15, ATA; Brunius 1850 s. 214, planch IX; notera att den 
tryckta planchen har den felaktiga rubriken Stora Slågarp). 

LOCKARP
Oxie h:d, Skåne

Kyrkan
Den medeltida kyrkan med kor (östavslutning oklar) och 
långhuset ombyggdes kraftigt 1885–1886. Det medeltida 
murverkets bevaringsgrad och karaktär är oklart.

Altare 1
Placering: Altarskivan är numera placerad i kyrkans högaltare. 
Stenen uppmärksammades 1999, då den låg som trappsten 
utanför kyrkan (Kling 2001). Figur 81.

Mensa
Material: Sandsten, grå, mellankornig.
Storlek (cm): 139 × 58 × 16. 
Konsekrationskors: Nej. 
Relikgömma: Ja. 
Relikgömma ca 11 × 11 stor och 4,0–4,5 cm dj.
Fals för tabula (ca): 15 (n–s) × 13,5 (ö–v) cm, ca 2,0–2,5 
cm dj. Täckstenen har varit förseglad med hjälp av järn som 
förankrats med bly i små hål i sidan av relikgömman. Förseg-
lingen tycks ha brutits vid något tillfälle och ytterligare hål för 

PLAN

SIDA

0

1 meter

Figur 81. Lockarps kyrka. Altarskiva med relikgömma. Skala 1:30.
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Storlek (cm): 56 (ö–v) × 92 (n–s) × ≥70 (h.; sju skift var 
bevarade).
Datering: Äldre än golv av tegelflis.
Källor och kommentarer: Altarets grundläggning är oklar. 
Schaktets djup framgår inte med tydlighet av dokumenta-
tionen.

LUND, S:T LAURENTIUS (DOMKYRKAN)
Torna h:d, Skåne

Flera beskrivningar finns av altaren i domkyrkan. Det ska no-
teras att äldre altarskivor har återanvänts i nya altaren,  både 
under medeltiden och under 1800- och 1900-talet. Hur de 
förflyttats mellan olika altaren framgår av beskrivningarna 
nedan. De bevarade altarskivorna från domkyrkan är endast 
tre (Altare 3, 4 och 6). 

Altare 1 (högaltare)
Högaltaret i korabsiden revs 1876, men korta beskrivning-
ar och teckningar finns bevarade. Samtliga uppgifter nedan 
har hämtats från de skriftliga källorna. Altarskivorna som 
ingick i det sekundära utbyggda senmedeltida högaltaret är 
bevarade och beskrivs särskilt (Altare 3 och 5). Figur 84, 85.

Placering: Under tribunbågen (jfr ritning 1833 i Teckningar 
… af Axel Nyström, i Lunds domkyrkas arkiv).

1. Mensa och stipes (primära)
Material: Sten?
Storlek (cm): Inga uppgifter.
Konsekrationskors: ? 
Relikgömma: Ja? Ett ”muradt rum”, se nedan.
Profilering: ? Inga uppgifter.
Källor och kommentarer: De enda uppgifter som finns om 
detta altares konstruktion återfinns i en journal som arkitek-
ten Helgo Zettervall förde vid restaureringen och ombygg-
naden av Lunds domkyrka 1860–1880. Den 15 oktober 
1876 har noterats följande: ”Altaret är nedtagit. Inuti fans 
det primitiva altaret 2 fot under skifvan. Mellan de båda 
altarna var ett muradt rum, hvaruti påträffades en bit af ett 
barnkranium och ett större lårben, jämte delar af en förgylld 
lagerkrans af bronz – båda ännu ej undersökta – tillsammans 
med en mängd brända trädkol. Inuti det undre altaret, hvars 
trappsteg äfven lågo kvar under det öfre altarets trappa, var 
äfen en (sic) muradt rum men det innehöll endast något rö-
daktigt grus eller jord på botten” (Zettervall, Byggnadsjournal 
s. 69, Lunds domkyrkas arkiv; jfr Rydbeck 1923 s. 296f ).

2. Mensa och stipes (sekundära)
Material, mensa: Sandsten.
Material, stipes: Sandsten.
Storlek, altare (cm): 299 (l.) × 131 (br.) × 124 (h.).
Storlek, podium för altarskåp (cm): 123 (h.). Den bör ha 

Storlek (cm): översta delen 136 (n–s) × 171 (ö–v) × ≥70; 
undre delen: 149 (n–s) × 183 (ö–v) × ca 50 (h.).
Datering: hög- eller senmedeltid.
Källor och kommentarer: Altarets västra sida var bevarad till 
en höjd av mer än en meter (11 skift). Det var anlagt över 
äldsta golvnivåer på ett golv av glaserade golvflisor. Fogarna 
på altaret, i varje fall den övre delen, var brett utstrukna och 
därpå lagd en puts som gjorde det svårt att se tegelstenarna 
i murverket. Cirka 50 cm från dess undre nivå och grund-
läggning är dess övre del indraget ca 15–20 cm i väster och 
söder. Denna indragning av altaret skulle kunna tyda på en 
senare ombyggnad, men det är inget i övrigt i Blomqvists 
dokumentation som tyder på det. Dokumentationen av det 
motsvarande sidoaltaret i söder pekar dock i den riktningen. 
Själva grundläggningen bestod, åtminstone i väster, av en en 
större gråsten intill långhusets mur men i övrigt tycks altaret 
vara murat direkt på en yngre golvnivå. I höjd med altarets 
”avsats” i väster fanns en stor gråstenshäll ca 100 × 50 cm 
stor, vilken kan ha tjänat som podium/trappsteg. 

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (figur 82).

Stipes
Material: skalmur bestående av en enstens tegelmur. Murat 
med hårt kalkbruk. Rester av puts.
Storlek (cm): översta delen 136 (n–s) × 100 (ö–v) × ≥50 (h.); 
undre delen: 159 (n–s) × 130 (ö–v) × ≥50 (h.). 
Datering: hög- eller senmedeltid.
Källor och kommentarer: I likhet med motsvarande sido-
altare i norr har konstruktionen en indragning, ca 15–20 
cm i väster och norr, ca 50 cm över lägst dokumenterade 
artificiella nivå. En skillnad tycks föreligga i tegelstenarnas 
storlek mellan den undre och övre delen av stipes. Blomqvist 
noterar endast i marginalen att två storlekar förekommer, 
30 respektive 27,5 cm långa och 10 cm höga. En närma-
re granskning av skissen med där angivna mått, pekar på 
att de längre tegelstenarna återfinns i stipes nedre del och 
de något kortare i dess övre del. De senare stenarnas längd 
och höjd stämmer väl överens med de som dokumenterats 
i mellersta och södra valvpilaster, vilket möjligen kan indi-
kera samtidighet. Enligt Blomqvist var pilastern i sydöstra 
hörnet ”förmurat” av altaret, vilket förmodligen ska tolkas 
som att dess övre del hade uppförts efter pilastern. I höjd 
med indragningen finns en avvikelse i form av att där mot 
norr inplacerats en stor gråsten. Sammantaget tycks detta 
peka på en ombyggnad av altaret, något som alltså endast 
impliceras av Blomqvists dokumentation.

Altare 4 (sidoaltare)
Placering: I långhusets mittaxel framför triumfbågen.

Stipes
Material: Tegelsten. Tegelformat 27 × 12 × 9 cm.
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Datering: Gissningsvis ombyggdes högaltaret i samband 
medatt  att det stora altarskåpet införskaffades 1398. 
Källor och kommentarer: Den förhållandevis utförliga be-
skrivningen från 1830 lyder: ”Altaret och fotställningen 
för altartaflan äro af huggen sandsten och sammanbyggde. 
Fotställningen lika lång som altaret är bredt, samt 2 alnar 1¾ 
tum hög. Altaret 5 alnar 1 tum långt, 2 alnar 5 tum bredt och 
2 alnar 2 tum högt är betäckt med 2ne större sandstenar med 
en vanlig fördjupning för reliker å hvardera. a) den till höger 
är 2 alnar 10 tum lång, 1 aln 22 tum bred och 5⅓ tum tjock. 
Ett större stycke af hörnen har blifvit i forntiden (kanske från 

sjelfva altarets anläggning) afslaget, men 
åter fatsatt med 2ne stora, i sjelfva stenen 
inhuggna jernkrampor, som blifvit kring-
gjutne med bly äfvenisom sjelfva remnan 
i stenen. b) är 2 alnar 15 tum lång, 1 aln 
16 tum bred och 8½ tum tjock”.

Altare 2 (sidoaltare i högkorets nor-
ra del)
Mensa
Kyrkoherden Jöns Espman i Tranås och 
Onslunda församling meddelade i en re-
lation år 1729, apropå altaren och relik-
gömmor, att ”… så synes och hohlen i 
steenen på St: Stephani Altare i Lunde 
öfwerste Chor, som sådanna små Eskor 
uti stådt, den mig är refererat, Professor 
Stiernberg skolat uttagit i Caroli Ximi tjd.” 
(Eng. saml., B-VIII, 2, 44, s. 19, KB; jfr 
nedan om Tranås kyrka). Om man får tro 
Espman fanns alltså S:t Stefans altare kvar 
i domkyrkans högkor ännu under 1700-ta-
lets första decennier. Relikgömman ska 

emellertid ha öppnats och kapslarna med reliker ha avlägs-
nats redan av professor Nils Wolff Stiernbergs († 1694) tid 

varit något bredare än altarskåpets predella, dvs. minst 413 
cm (jfr Liepe 1995, del 2, s. 304)
Storlek, mensa i norr (cm): 156 × 99 × 21 (tj.) (= Altare 10).
Storlek, mensa i söder (cm): 143,5 × 114 × 13 (tj.) (= Al-
tare 5).
Konstruktion: Blockaltare med anslutande podium för altart-
avla i öster. Zettervall (se ovan om det primära altaret) om-
talar att det i altaret funnits ett murat rum.
Konsekrationskors: Nej?
Relikgömma: Ja, på båda altarskivorna.
Profilering: Ja, skråkant på båda altarskivorna.

Figur 83. Lund, S:t Clemens kyrka. Sektion genom koret mot norr, 
med, från höger, äldre absidmur (b), yngre rak östgavel av tegel, (c) och 
högaltare med profilerad mensa av sten. Renritning av Ragnar Blom-
qvist. Kulturens arkiv (Ritning 4A1489). Skala 1:40.

Figur 82. Lund, S:t Clemens kyrka. Sammanställning efter ritningar av Ragnar Blomqvist (Kulturens arkiv). Kyrkan under senare delen av 
medeltiden. Skala 1:150.

Altare 1

Altare 2

Altare 3

Altare 2

10 2 meter

4
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Storlek (cm): 202 × 122 × 20,5.
Profilering: Skråkant på alla sidor.
Konsekrationskors: Ja. Fyra kors i vart och ett av mensas hörn. 
Relikgömma: Ja. På grund av att den moderna täckskivan 
är fastmurad går ej idag att fastställa utseende och djup på 
relikgömman. Joseph Braun uppger att skivan har en av de 
största relikgömmorna han påträffat. Han uppmätte urtag-
ningen för täckskivan till 33 × 35 cm och själva relikgömman 
till 18 × 20 × 8 (dj.) cm (1924, bd I, s. 596).
Fals för tabula, storlek (cm): 34 × 32. Uppgifterna stämmer 
väl med som har uppgivits av Johan Petterson (1957 s. 77). 
Han mätte relikgömmans storlek till 18 × 19 cm.
Källor och kommentarer: På östra sidan finns en stör-
re lagning. På både mensa och stipes finns äldre inskrifter 
och klotter. Exempelvis kan i mensas sydöstra hörn läsas  
NICOLAVS W. 

Stipes
Material: Sandstenskvader.
Konstruktion: Murat som ett blockaltare med stora välhugg-
na kvaderblock. Nederst finns en bred sockel med skråkant. 
Inga nischer i stipes. 
Storlek (cm): 103–119 × 182–198 × 95 (h. inkl. mensa). 
Källor och kommentarer: Den äldsta skriftliga beskrivningen 
av altaret torde återfinnas i 1830 års beskrivning av kyrkan. 
Förutom altarets storlek omtalas dess ”fördjupning för re-
likerna med nedhuggning för en locksten”. Den senare har 
av allt att döma försvunnit tidigare. Även korsen i altarski-
vans hörn omtalas (Lunds domkapitel, FIIja:43, LLA). På 
en kvadersten i stipes södra södra finns ett svagt inhugget 

i Lund. Han utnämndes till professor i Lund 1668 (Rosén 
1968 s. 181ff). Enligt Brunius fanns spår kvar av altaret i 
det slitna tegelgolvet, ävenså efter altaret i det södra kapellet 
(1836 s. 315).

Altare 3 (sidoaltare i kryptan)
Placering: I kryptans absid. Fristående. Figur 88, 89.

Mensa
Material: Sandsten 

Figur 84. Lunds domkyrka. Högaltaret. Teckning av J. G. Liljegren i 
början av 1800-talet (ATA).

Figur 85. Lunds domkyrka. Högaltaret före dess rivning 1876. Inuti altaret doldes det primära ”primitiva” altaret, allt enligt Zettervalls obser-
vationer. Teckning i J. G. Liljegrens samling, ATA.
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Profilering: Skråkant på tre sidor, ena långsidan osäker p.g.a. 
placering mot vägg.
Konsekrationskors: Nej. 
Relikgömma: Ja. Relikgömman är fylld med kalkbruk.
Fals för tabula, storlek (cm): 20,5 × 28. 
Källor och kommentarer: Altarskivans storlek överensstäm-
mer med en av altarskivorna i det tidigare högaltaret (Altare 
1). Även en måttsatt skiss av Helgo Zettervall av en av de två 
altarskivorna i högaltaret visar att att den bör vara identisk 
med en av dem. De användes senare i hans ”prydnadsaltaren” 
(Lunds domkyrkas arkiv; muntliga uppgifter Andreas Man-
hag). Domkyrkoarkitekten Eiler Graebe har i ett antecknings-
block gjort en skiss, daterad 7 januari 1963, av en altarskiva 
med följande kommentar: ”troligen från högaltaret, senast 
använd till ett av Zettervallska sidoaltarna”. Altarskivans ut-
seende och mått överenstämmer med den som idag återfinns 
i södra transeptkapellets altare. Graebe lät samma år utföra 
både ritning av ett nytt sidoaltare och en plan av domkyrkan 
där ett altare med en gammal altarskiva är utmärkt (Graebe, 
ritn. nr 348, Lunds domkyrkas arkiv).

Altare 5 (sidoaltare i kryptan)
Placering: Kryptans södra del, invid östväggen. En plan-
ritning av J. G. Liljegren från 1813 (Liljegrens samlingar, 
ATA) visar en rektangulär konstruktion i kryptans södra del, 
uppförd mot en östvägg, utanför och strax till vänster om 
ingången till det södra kapellet. Brunius uppger att det år 
1785 fanns ”tvenne” altaren i kryptan (Brunius 1836 s. 265. 
Det ena har förstås varit altaret i mittabsiden och det andra 
förmodligen det samma som Liljegren dokumenterade.

Mensa och stipes
Material: Tegel. Täckt med kalkputs. 
Konstruktion: Blockaltare. På framsidan finns en stor och 
djup nisch, 67 cm hög och 96,5 cm djup.
Storlek (cm): 158,5 (n–s) × 119 (ö–v) × 131 (h.). 
Profilering: Nej, ej enligt Liljegrens teckning (se figur 90).

tecken, av allt att döma ett stenhuggarmärke. Detta märke 
kan beskrivas som en triangel med ett kors på. En stenhug-
gare som använts detta märke, ”mästaren med kortriangeln” 
har utfört arbeten för en rad olika kyrkor i Skåne. I Lunds 
domkyrka har märket satts i förbindelse med de reparations- 
och ombyggnadsarbeten som gjordes efter branden 1234, 
förmodligen omkring mitten av 1200-talet (Cinthio 1957 
s. 82–93). Så vitt bekant har märket på just denna plats i 
kyrkan inte tidigare uppmärksammats. På en kvadersten i 
stipes södra sida finns en text i rött på fyra rader: ”[rad 1] 
[..]DS[..] [en eller två tecken före och efter dessa versaler är 
fragmentariska och oläsliga], [rad 2] Christiernus [tydligt], 
[rad 3] Petri [tydligt] Jonhtr […] [tre sista tecknen osäkra, 
därpå följer ytterligare 2–3 oläsliga tecken], [rad 4] Mai-
jus [mycket osäkert] Anno [trolig läsning] 84 [ren gissning, 
mycket otydligt]”. Bokstävernas form, särskilt skrivningen 
av versalt C och J tyder på 1500-talet. 
Datering: C. G. Brunius ansåg att altaret tillkom eller har 
intog den nuvarande platsen i samband med ärkebiskop Bir-
gers renovering av kryptan i början av 1500-talet. Skälen för 
det utvecklas inte (Brunius 1836 s. 192; 1854 s. 235). Bru-
nius gjorde egna omfattande undersökningar och arbeten i 
kryptan. Med tanke på altarets rent romanska utseende, med 
skråkantad sockel och altarskiva, förefaller det mest plausibelt 
med en datering till 1100-talet. Det finns dock indicier på 
att altaret har restaurerats eller att delar har bytts ut. På det 
finns en kvader med ett stenhuggnarmärke från mitten av 
1200-talet. Senare förändringar kan också ha skett, rentav 
en flyttning av det. 

Altare 4 (sidoaltare)
Placering: Numera placerad i ett sentida altare i högkyrkans 
södra transeptkapell. Tidigare i högaltaret och och ett av 
Zettervalls ”prydnadsaltare”. Figur 86.

Mensa
Material: Sandsten. 
Storlek (cm): 155 × 100 × 19–20.
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Figur 86. Lunds domkyrka. Altarskiva placerat på nytt stipes i södra 
transeptens kapell. Skala 1:30.

Figur 87. Lunds domkyrka. Altarskiva i Domkyrkomuseet. Skala 1:30.
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med förändringar i kryptan under ärkebiskop Birger Gun-
nersens tid. 
Källor och kommentarer: Beskrivningen från 1830 lyder 
in extenso: ”Södra Chorafdelningen vid Östra väggen. St. 
Christoffers Altare 2 alnar 16 tum långt 2 alnar bredt 2 al-
nar 5 tum högt, bygdt af mursten och öfverkalkadt, med en 
niche på framsidan 1 aln 3 tum i högd 1 aln 15 tum djup 
och bredd, men utan fördjupning för reliker” (Lunds dom-
kapitels arkiv, F II ja, vol. 43, LLA). Även altartavlan med 
S:t Christoffer på altaret beskrivs noga.

Altare 6 (sidoaltare)
Placering: Altarskivan förvaras i Domkyrkomuseeet i Lund 
(utan nummer), där den i slutet av 1970-talet (?) placerades 
i ett museialtare (figur 87). Den ska dessförinnan ha legat 
på ”Stenhuggaretomten” (muntligen meddelat av Erik Cint-
hio). Var den tidigare fanns finns inga bestämda uppgifter 
om. Skivans storlek och skick tyder på att den inte är någon 
av de två som användes i Zettervalls ”prydnadsaltaren”. Mer 
sannolikt är att den ska identifieras med en altarskiva som 
påträffades den 13 september 1939 ”mellan bänkarna och 
västportalen i cementfyllningen under golvplattorna (Lunds 
Dagblad 14 september 1939; muntligen Andreas Manhag).  

Mensa
Material: Sandsten, tät och hård.
Storlek (cm): ca 150 (n–s) × 115 (ö–v) × 19 (tj.).
Profilering: Skråkant på åtminstone tre sidor. Den ena lång-
sidan är ej synlig.

Konsekrationskors: Nej? Om sådana funnits torde de sanno-
likt ha noterats i den i övrigt ganska utförliga redogörelsen 
från 1830 (se nedan). 
Relikgömma: Nej. Enligt beskrivningen 1839 saknades re-
likgömma i mensa.
Datering: Byggnadsmaterialet i form av tegel och konstruk-
tionen tyder på att altaret inte är det ursprungliga i södra 
delen av kryptan som invigdes år 1131. Förslagsvis är det 
senmedeltida och kan möjligen ha tillkommit i samband 

Figur 88. Lunds domkyrka. Altare, förmodligen det i kryptans absid. 
Teckning från 1800-talets början av J. G. Liljegren (ATA).

Sentida 
täckplatta,
fastmurad

Lagning

10 2 meter

0 1 meter

PLAN

SIDA

Väster Söder

Figur 89. Lunds domkyrka. Altaret i kryptans absid. Skala 1:30.
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Källor och kommentarer: Altarskivan är i förhållandevis då-
ligt skick. Ovansidan är mycket ojämn och sliten, likaså sid-
orna. Hörnen saknas i stora delar. Eventuella tidigare konse-
krationskors kan mycket väl ha utplånats.

Altare 7 (sidoaltare)
Placering: I norra transepten, i ett särskilt kapell (figur 91, 93). 

Mensa och stipes
Material: Tegel och ek i mensa, enbart tegel i stipes (Lindfors 
& Reuterdahl 1841 s. 90).
Storlek (cm): 180 (6 fot) × 90 (3 fot). Lindfors och Reuter-
dahl (1841 s. 89) uppger att altaret var 3 alnar 4 tum långt, 
1, 5 alnar brett, 1 aln 15,5 tum högt. 
Konstruktion: Enligt Brunius omgavs ”altarbordet” av ”å 
framsidan och ändarna med en grof ekram” (1854 s. 182). I 
övrigt förefaller altaret ha varit konstruerat som ett blockal-
tare. Brunius omtalar ej nischer i altaret och det syns ej på 
kända teckningar. Lindfors och Reuterdahl uppger att ”dess 
öfversta rand utgjordes af en med 2.ne ändar i muren instuck-
en trädkarm, hvari det var likasom innefattadt” (1841 s. 89). 
Profilering: Att döma av planritningen och perspektivritning-
en var denna ekram profilerad, överst en platt och därunder 
en skråkant eller möjligen hålkäl, alltså precis som man van-
ligen finner på altarskivor av sten. 

Konsekrationskors: ? Skivan är hårt sliten.
Relikgömma: Ja. 
Relikgömman är något oregelbunden, storlek (cm): 7 × 7 × 
3,5–4,0 (dj.). I botten av relikgömman och i de fyra hörnen 
finns hål, ca 1 cm diameter och 3 cm djupa och något sned-
ställda, för applicering av järnklamrar till försegling. 
Fals för tabula, storlek (cm): 30 × 23 × 3–3,5. 

Figur 91. Lunds domkyrka. Planritning-
ar över de år 1833 rivna kapellen i Lunds 
domkyrkas norra (till höger) och södra (till 
vänster) transeptarmar (Lunds domkyrkas 
arkiv). Skala ca 1:100.

Figur 90. Lunds domkyrka. Altare 
i kryptans södra del med S:t Chris-
toffers bild. Avbildad 1813 av J. G. 
Liljegren (ATA).
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Andreas Sunesens grav och två gårdar till S:ta Martas altare. 
Enligt Rydbeck förefaller det ”knappast möjligt” att det 1833 
raserade kapellet uppförts under 1330-talet. Den avgörande 
indikationen finner Rydbeck i det språkband i minuskel-
skrift som fanns över Andreas Sunesens grav. Användningen 
av minuskel- istället för majuskelskrift finner Rydbeck vara 
alltför tidigt. Han medger att inskriften kan ha tillkommit 
senare, men då dessutom Brunius omvittnade att kapellet 
var vårdslöst uppfört, skulle även det tala för en senare tid 
(Rydbeck 1915 s. 156f ). Det ska tilläggas att Brunius finner 
inbyggnaden vara uppförd i ”sednaste spetsbågstil” (Bruni-
us 1854 s. 182, se även s. 435). Rydbeck finner det troligt 
att båda ”ciboriealtarna”, alltså kapellen i norra och södra 
transepten, uppförts av Adam van Düren, eller åtminsto-
ne ombyggts betydligt under dennes verksamhet (Rydbeck 
1915 s. 157f ). Kapellet användes från 1729 som arkiv för 
kyrkliga handlingar (Lunds Weckoblad, No 31, 10 juli 1833). 
Brunius beskriver det år 1833 rivna altaret och kapellet där 
det var inrymt. Kapellet, som nästan helt uppförts av tegel, 
var 386 cm (ö–v) × 321 cm (n–s) och hade en höjd av 386 
cm (i fot: 13 × 10 5/6 × 13). Den östra sidan bestod av en 
full mur, 2 fot tjock, medan det i sydvästra hörnet stod en 
pelare som var förbunden med östväggen och transeptens 
norra vägg genom järnband. Över denna fanns spetsbågar. 

Konsekrationskors: ? Brunius omtalar ej sådana.
Relikgömma: ? Brunius kommenterar det icke. Lindfors och 
Reuterdahl uppger att altaret ”innehöll inga reliker” men 
tillfogar en kommentar om et stort hål som fanns innanför 
ekramen uppfyllt av ”trådar och lump, djurben, i synnerhet 
av svin (1841 s. 90).

Kapell
Det kapell där altaret har stått bör vara identiskt med S:ta 
Martas kapell vilket omnämns första gången 1333 såsom 
grundat av ärkebiskop Esger (1310–1325) och sedan flera 
gånger under loppet av medeltiden (”Appendix VI”, L19). 
Det är emellertid oklart om kapellet med detta namn haft 
samma grundstruktur under medeltiden och åldern på den 
byggnad som revs 1833. Otto Rydbeck menade att ”kapel-
let” fanns redan vid ärkebiskop Andreas Sunesens bisättning 
1228, men att det då endast betecknade den baldakin som 
till största delen bestod av en nisch i norra transeptgaveln 
(Rydbeck 1915 s. 148, 155). Uppgiften om att en helgedom 
fanns redan 1228 som var uppkallad efter S:ta Marta torde 
återgå på en uppgift i Mogens Madsens ärkebiskopskröni-
ka där det uppges att Andreas Sunesen samma år bisatts i 
”sacellum Marthæ” (jfr Rydbeck 1926 s. 18). Det förefaller 
emellertid såsom Rydbeck ej noterat källan som uppger att 
altaret grundlagts under Esgers archiepiscopat. Brunius ansåg 
tydligen att ett altare funnits i nischen i den norra väggen 
(Brunius 1854 s. 182), men det tycks mest grundat på in-
ramningen i form av den stora nischen och bågöppningen 
i muren, som han liknar vid ”ett slags altarnisch” (Brunius 
1854 s. 435). Även dateringen av kapellet är oklar. I ärkebis-
kop Karls testamente 1334 omtalas gåvan av en baldakin till 

Figur 92. Lunds domkyrka. Kapellet med altaret i den södra transep-
tarmen (mot söder). Avbildat strax före dess rivning (Brunii samling, 
konvolut II, ritning 25, ATA).

Figur 93. Lunds domkyrka. Det år 1833 rivna kapellet i Lunds dom-
kyrkas norra transeptarm (från söder). Altaret till höger i bild. Anders 
Sunesens grav i öppningen under bågen i norra väggen (Lunds dom-
kyrkas arkiv).
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var betäckt med en gråstenshäll och på denna i sin tur en 
beklädnad med tegelsten. Själva ”altarbordets”, dvs. mensas, 
två fristående sidor, alltså den norra och västra, omgavs av en 
grov ekram. Altarets ”framsida”, vilket väl i detta fallet bör 
vara den norra sidan då Brunius med baksidan avser sidan 
mot pelaren, hade en öppning, 75 cm bred och 59 cm hög 
(i fot: 1¼ × 2), som tillslöts med en eklucka. 
Profilering: ?
Konsekrationskors: ? Omtalas ej av Brunius.
Relikgömma: I mitten av ”altarbordet” fanns en fördjupning 
24,7 cm långt och 19,7 cm brett (10 × 8 tum) och däri ett 
litet hål som Brunius ansåg vara för deponeringen av reliker.
Datering: Brunius ansåg att altaret uppförts under medelti-
dens slut på grund av den för altaret opassande platsen och 
det vårdlösa byggnadssättet.
Källor och kommentarer: Brunius förefaller ha misstagit sig 
vad gäller angivandet av altarets orientering. Enligt hans be-
skrivning skulle altarets största längd vara längs en östvästlig 
axel. Planritningen av Nyström från 1833 visar dock att alta-
ret hade en största längd i nordsydlig riktning. Enligt hans rit-
ning förefaller altaret ha haft ett podium på den västra sidan.

Altare 10 (sidoaltare)
Placering: Förkommen? Tidigare placerad i högaltaret (Altare 
1) och sedan i ett av Helgo Zettervalls två ”prydnadsaltaren”. 

Mensa
Material: Sten. 
Storlek (cm): 139 (n–s) × 111 (ö–s). Uppgifter från skiss av 
H. Zettervall.
Profilering: Skråkant.
Konsekrationskors: Inga uppgifter.
Relikgömma: Enligt beskrivning av högaltaret fanns en re-
likgömma i skivans ovansida (Altare 1).
Källor och kommentarer: En skiss av H. Zettervall visar en 
altarskiva med en spricka tvärsigenom och skador på två av 
hörnen (Lunds domkyrkas arkiv). Måtten stämmer ganska 
bra med de angivits för en av altarskivorna i det tidigare 
högaltaret (Altare). 

Altare 11?
C. G. Brunius berättar vidare om de företagna rivningarna 
i domkyrkan 1833 och nämner, möjligen, ytterligare på-
träffade altarskivor: ”Den 19 Augusti fortsättes rifningen af 
muren bakom munkstolarna den på södra sidan. Invändigt 
i denna mur som var en aln tjock, funnos flera stycken af 
en sönderslagen altarhäll, eller grafsten, alla utan inskrift” 
(Brunii samling, bd XLIV, s. 24, ATA).

Altarnischer
I mitten av domkyrkans äldsta lektoriemur är fortfarande 
till stora delar bevarad en större nisch med ett fönster som 
förbindelse till kryptan. Nischen är ca 250 cm bred och 
hälften så djup. Väster om denna lektoriemur uppfördes en 

Kapellet var alltså öppet i väster och söder. Över det fanns 
”högkupigt” korsvalv. På den östra väggen nära valvkupan 
fanns en ”mycket skadad målning” vars motiv eller karaktär 
inte kunde beskrivas av Brunius (Brunius 1854 s. 181f ). Nils 
H. Sjöborg menade, utan någon argumentation, att detta 
altare var dedicerat Johannes döparen (Sjöborg 1822–1830, 
tom. 2, s. 176). 

Altare 8 (sidoaltare)
Placering: I den södra transepten fanns ett liknande kapell 
såsom det i norr. Även det revs 1833. Figur 91, 92.

Mensa och stipes
Material: Tegel.
Storlek (cm): 178 (n–s) × 111 (ö–v) × 89 3 (h.) (i fot: 6 × 
3¾ × 3).
Konstruktion: Enligt Brunius var ”altarbordet” uppfört av 
tegel. I altaret fanns ett ”skåp” 79 cm långt och 59 cm brett 
(i fot: 2⅔ × 2). 
Profilering: Nej? Förefaller att ha haft helt raka kanter enligt 
teckningarna. 
Konsekrationskors: ? Omtalas ej av Brunius. 
Relikgömma: ? Omtalas ej av Brunius.
Datering: Enligt Brunius röjde kapellet en ”sen spetsbågstil 
och ett fuskigt arbete”. Kolonnen med tillhörande bas och 
kapitäl var enligt Brunius från en äldre konstruktion. Även 
här kunde Brunius efter kapellets nedrivning finna spår av 
en äldre altarnisch i transeptens gavelvägg (Brunius 1854 
s. 182f ).
Källor och kommentarer: Kapellet, som nästan helt upp-
förts av tegel, hade en storlek av 312 (ö–v) cm × 262 (n–s) 
cm och en höjd av 401 cm (i fot: 10½ × 8 5/6 × 13½). 
Den östra sidan bestod av en full mur, 59 cm (2 fot) tjock, 
medan det i nordvästra hörnet stod en pelare (plint, bas 
och kapitäl av sandsten och kolonnen av gråsten). Kapellet 
var öppet mot norr och väster (Brunius 1854 s. 182f ). Nils 
H. Sjöborg omtalar altaret såsom dedicerat S:ta Margareta 
(Sjöborg 1822–30, tom. 2, s. 176). Rydbeck 1926 uppger 
att det dedicerats S:ta Margretha eller S:ta Anna (s. 21). 
Carl Petter Sonnberg ansåg att altaret var identiskt med 
Johannes döparens altare i södra koret, men verkar endast 
stödja sig på att övriga alternativ uteslöts av utrymmesskäl 
(Sommelius 1755 s. 52). 

Altare 9 (sidoaltare)
Placering: Nordöstligaste huvudpelarens norra sida. 

Mensa och stipes
Material: Tegel, ”gråsten” och ek.
Storlek (cm): 153 (n–s) × 94 (ö–s) och 124 (h., förmodligen 
inkl. podium) (i fot: 5 1/6 × 3 1/6 × 4 1/6).
Konstruktion: Brunius beskriver altaret såsom i väster och 
öster uppfört på 1 fot (30 cm) tjocka tegelmurar och det där-
med bildade mellanpartiet liknas vid ett ”skåp” som ovanpå 
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som fanns rakt under det ursprungliga altaret eller åtmins-
tone i dess omedelbara närhet. Även sedan golvnivån i lång-
huset höjts och golvytan belagts med glaserade tegelflis var 
absiden påtagligt högre, ca 38 cm. Det påträffade högaltaret 
var ej det ursprungliga eftersom det byggts på det senare, 
tredje, tegelgolvet. Ekhoff antar att även det första altaret 
stod inne i absiden. Det mest spektakulära med stenkyrkans 
äldsta altaranordning var det av sten uppförda underjordiska 
rum som påträffades under absidens golv. Rummet, ca 220 
långt × 55 brett och 92 cm högt, var orienterat i nordsydlig 
riktning men något osymmetrisk placerat. Dess funktion 
tycks ha uppgivits under loppet av medeltiden; det var  
fyllt med tegelkross och annat material. Ekhoff ansåg att 
rummet varit en ”confessio”, ett förvaringsrum för heliga 
reliker. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (figur 94, 95).

Stipes (och mensa?)
Material: Primära altaret, tegel i skalmur. Material i kärnan 
oklart, förmodligen sten och kalkbruk. Senare utvidgat i väs-
ter och söder med ytterligare en tvåstensbred mur av tegel. 
Det primära altaret tycks ha varit putsat i väster och söder, 
men icke det utvidgade (foto B1408, B1411). 
Storlek (cm): Primärt, 135 (n–s) × 120 (ö–v). Storlek, ut-
byggt: 150 (n–s) × 148 (ö–v). Höjder framgår ej av ritnings-
material. Att döma av foto (B1398, B1407) har minst 11 skift 
med tegelsten varit bevarade av det utvidgade altarets södra 
sida, vilket tyder på en höjd av omkring 110 cm. Därtill 
tycks altaret, åtminstone efter denna utvidning och i söder, 
att ha haft en sockel, förmodligen två skift hög (foto B1398, 

ny i mitten av 1200-talet. Den försågs med två altarnischer, 
en i norr och en i söder, ca 200 cm breda och 100 cm djupa 
(Rydbeck 1923 s. 186ff).  

LUND, S:TA MARIA MAGDALENA, francis-
kankl.
Torna h:d, Skåne

Kyrkan 
Olika partier av kyrkan har dokumenterats i flera under-
sökningar. Kyrkan har uppförts med ett långsmalt långhus 
och ett kor med oklar utformning i öster. Koret har tol-
kats som en senare tillbyggnad, senast från omkring 1270. 
Kyrkan återinvigdes, efter att ha brandhärjats, år 1383. Vid 
en undersökning 1992 påträffades de, enligt undersökaren, 
möjliga resterna av kyrkans högaltare (Carelli 1993 särskilt 
s. 10, 46, fig. 7.)

Altare 1 (högaltare?)
Placering: ca 200 väster om förmodad grundmur till östgavel.

Altargrund?
Storlek (cm): 240 (ö–v) × ≥80 (n–s). 
Material: Flera skift med sten, de största halvmeterstora, 
tillsammans med tegelkross och tegelsmul.

LUND; S:TA MARIA MINOR
Torna h:d, Skåne

Kyrkan 
Lämningarna av en stavkyrka och därpå följande stenkyrka 
undersöktes under ledning av Georg J:son Karlin åren 1911–
1912 och 1914. Den romanska stenkyrkan med långhus, kor 
och absid förmodas att ha uppförts omkring 1100. Flera faser 
kunde iakttas i stenkyrkan, såsom flera olika golvnivåer, ett 
sekundärt vapenhus i söder och ombyggnad av absiden och 
möjligen även koret.
Den mest utförliga publicerade redogörelsen om undersök-
ningen och kyrkorna återfinns i Emil Ekhoffs Svenska stav-
kyrkor (1914-1916 s. 148–178). 

Altare 1 (högaltare)
Placering: I absiden, ca 60 cm från dess östvägg (figur 94).

Stipes
Material: Sandstenskvader (figur 95).
Storlek (cm): 240 (n–s) × 130 (ö–v). 
Datering: Medeltidens senare del. Uppfört på kyrkans tredje 
golv av tegel.
Källor och kommentarer: Golvet i den äldsta absiden låg, 
enligt Ekhoff, ca 60 cm över korgolvet. Denna osedvanliga 
höjd anser han sammanhänga med det underjordiska rum 

Figur 94. Sammanställning av dokumentationsmaterialet från un-
dersökningarna av Maria minors kyrka i Lund (Kulturen A-arkivet, 
4E.145). Skala 1:200
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Källor och kommentarer: I beskrivning av foto tolkas mur-
partiet såsom ”postament” för valv. Med tanke på dess bety-
dande längd och bredd verkar det mindre troligt. De på foto 
och ritningsmaterial dokumenterade tegelstenarna lagda i ett 
skift med tvåstens bredd väster om muren är av allt att döma 
golv. Inget tyder på kalkbruk mellan eller ovan tegelstenar-
na. Norr om altaret fanns en större sten, minst 26 (n–s) × 
110 (ö–v). Möjligen en del i grundläggningen, jfr Altare 2.

Stenkonstruktion
Placering: I triumfbågen.

Källor och kommentarer: Rakt under och i triumfbågens 
mitt dokumenterades en murkonstruktion. Endast ett skift 
av en skalmur i tegel var bevarat. Storlek: minst 160 (n–s) 
× 83 (ö–v) cm. Öster om muren och utan förband med 
denna hade uppförts ytterligare ett murparti med tegel i 
skalmur, lika långt som det förra men något bredare (ö–v) 
i norr, 55 cm, jämfört med 48 cm i söder. Muren, som 
endast var bevarad med två skift, hade uppförts över ett 
tegelflisgolv. Den förra muren kan tolkas som en vägg för 
att avdela långhus och kor. Den senare är mer svårtolkad. 
Förutom murens orientering, talar knappast heller den ringa 
bredden för att det haft funktionen av altare. Placeringen 
påminner om de svårtolkade murkonstruktioner i västra 
delen av koren som påträffats i Drottens stenkyrka och i 
S:t Stefans kyrka i Lund. 

B1407). Det kan inte uteslutas att altaret varit bevarat i sin 
fulla höjd, alltså att även mensa varit murad i tegel. 
Grundläggning: Det primära altarets grund har till stor del 
utgjorts av en eller två stora stenhällar (foto B1384, B1391, 
B1401–02). Grunden når betydligt längre mot söder och 
väster än utbredningen av ovanliggande primära stipes, kan-
ske 30–40 cm.
Datering: Tidpunkten för anläggandet av det primära altaret 
är oklart. Det utvidgade altaret förefaller vara anlagt över ett 
tegelgolv, vilket i sin tur tycks ha lagts på en nivå som mot-
svarar flera decimeters höjning från ursprunglig golvnivå, sett 
i förhållande till profilerad sockel i triumfbågen (foto B1373)
Källor och kommentarer: Vid utvidningen har ansträng-
ningar gjorts för att på vissa punkter erhålla förband med 
äldre murverk.

Altare 3
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Stipes
Material: Foto (ej numrerat) tyder på att det uppförts av 
mindre tuktade stenar och kalkbruk. Inslag av tegel kan inte 
uteslutas. På västra sidan syns förmodade rester av puts som 
täckt murverket. 
Storlek (cm): 110 (ö–v) × 140 (n–s). Höjden är svår att be-
dömma. Betydligt mindre bevarat på höjden än motsvaran-
de altare i norr.
Datering: Foto och ritningar ger få ledtrådare om altarets 
relationer, stratigrafiskt eller nivåmässigt. Det förefaller att 
vara äldre än det yngsta tegelgolvet.

Figur 95 a-b. Från undersökningarna av S:ta Maria minors kyrka i Lund 1911-12, 1914. Högaltaret uppmärkt i väntan på nedmontering för 
rekonstruktion på Kulturens museum. Under altaret anas den underjordiska ”kammaren” (till vänster). Det norra sidoaltaret. Inom den yttre, 
senare påbyggda tegelmuren, syns en äldre putsad skalmur av tegel (till höger).
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och gjorts kortare i östvästlig riktning. Endast två konsekra-
tionskors fi nns på skivans västra ända. Motsvarande står ej 
att fi nns i öster, och detta trots att inget tyder på att denna 
del har utsatts för ett större slitage. Det förhållandet att den 
östra långsidan är försedd med en liten skråkant, vilken ej 
fi nns på de andra sidorna, indikerar att denna sida har för-
kortats och kanten omhuggits. Det kan noteras att Olof 
Lindhe i en metrisk analys av altarskivan har antagit, utan 
särskild diskussion, att den är av ursprunglig storlek. Han 
har mätt dess storlek till 208 × 74 cm, vilket skulle motsvara 
fyra alnar och respektive en aln och 10 tum. Lindhe räknar 
i detta fall med ett hypotetiskt alnmått om 52 cm (Lindhe 
1977 s. 63, jfr s. 55f ).

LUND, S:T STEFAN
Torna h:d, Skåne

Kyrkan
Lämningarna av kyrkan och kyrkogården undersöktes 1977–
1978 under ledning av Anders W. Mårtensson genom Kultu-
ren i Lund. I mitten eller andra häften av 1000-talet uppför-
des en första träkyrka (S:t Stefan I). Stenkyrkan, som anses 
ha uppförts omkring 1100, bestod av långhus, kor och absid 
(S:t Stefan II). I en senare fas under 1100-talets andra hälft 
uppfördes ett västorn (S:t Stefan III) (Mårtensson 1981 s. 
82ff ). I den arkeologiska undersökningen påträff ades inga 
identifi erbara spår av högaltaret, vilket förmodligen place-
rats på högre nivå i absiden och på dess ”massiva heltäckan-
de grundplatta”, ej heller av sidoaltare i långhusets sydöstra 
hörn (Mårtensson 1981 s. 68, 77). 

Altare 1 (sidoaltare)

Sockel
Placering: Långhusets nordöstra hörn (fi gur 97).
Storlek (cm): ca 110 × 110 (Mårtensson 1981 s. 79).
Material, sockel: En skråhuggen sandsten, starkt vittrad, åter-
stod av altaret (Mårtensson 1981 s. 77).
Datering: Altaret har av Mårtensson tolkats som samtida 
med korsaltaret (Altare 2) (ibid. s. 76f ), alltså tillhörande 
S:t Stefan III. I boken om undersökningen står i en bild-
text (s. 77) om en ”Yngre sockel” med rester, därunder, av 
det ”äldsta sidoaltaret”. Endast här framförs uppgiften om 
att det funnits två faser i altaret. Förutsatt att det är korrekt 
ligger det närmast till hands att föra den senare fasen till ti-
den för de tidiga valv som uppförs i långhuset i mitten av 
1200-talet (ibid. s. 87f ).
Källor och kommentarer: På ett avstånd av 250 cm väster 
om triumfbågen och 120 cm från norra och södra långhus-
väggarna påträff ades två stolphål. Mårtensson har föreslagit 
att de burit en trabes, en förenklad form av lektorieanord-
ning, eller baldakiner över altarna (Mårtensson 1981 s. 78). 

LUND, S:T PETER, klosterkyrka
Torna h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Stenen är placerad på ett sentida stipes i östra de-
len av kyrkans kor. Figur 96.

Mensa
Material: Kalksten, grå. Ej slipad. Fin skrädhuggning längs 
med kanter i väster, norr och söder. I öster en liten skråhuggen 
kant, ca 1 cm bred och hög, vid övergången ovansida och sida.
Storlek (cm): 207 (n–s) × 73–74 (ö–v) × 8,5 (tj.). Ej helt 
säkert att skivan är hel.
Konstruktion: Hel skiva. 
Relikgömma: ? Möjligen kan den döljas av altaruppsats. 
Ett parti med kalkbruk framskymtar ungefär i mitten av 
skivan och under den del som döljs av altaruppsatsen. Det 
kan inte uteslutas att kalkbruket lagts över en urtagning för 
relikgömma.
Konsekrationskors: Ja, i skivans båda västra hörn. Ristade, 
smala och ganska djupa spår.
Profi lering: Raka sidor i alla riktningar.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: I opublicerade manuskript från 
1900-talets början beskrivs klosterkyrkan av församlingens 
kyrkoherde Lars Tynell. Hans studier i kyrkans äldre hand-
lingar visar att det år 1810 beslutades om att låta inreda 
en sakristia i öster och fl ytta altaret fyra alnar mot väster 
(Anteckningar rörande S:t Peters kloster och kyrka s. 226, 
LUB). Tynell ansåg att avsaknaden av konsekrationskors på 
altarskivans östra del och fl yttningen av altaret inneburit att 
altarskivans östra del tagits bort (S:t Peters nunnekloster i 
Lund, dess kyrka och dess församling, LUB). Baksidan av 
altarskivan och östra delen av ovansidan är idag ej tillgäng-
lig på grund av uppmurat podium för altarskåp; det senare 
skjuter något ut över altarskivan. Som Tynell redan obser-
verat pekar vissa omständigheter på att skivan har stympats 

Altarskåp

Spricka Spricka

Kalkbruk

0 1 meter

PLAN

SIDA

Figur 96. Sankt Peters klosterkyrka i Lund. Medeltida altarskiva på 
högaltaret med modernt stipes. Skala 1:30.
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Altare 2b (sidoaltare)
Placering: Över Altare 2a.

Sockel
Storlek, fundament (cm): 235 (n–s) × 85 (ö–v) (Mårtens-
son 1981 s. 86).
Material, sockel: grovt parallellhuggen sandsten (ibid.).
Datering: S:t Stefan IV, 1200–1536. Ett yngre golv täckte 
helt det äldre korsaltarets hålkälsförsedda sockel. På detta 
golv och över det gamla altarets sockel hade ett något min-
dre altare uppförts.

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Koret, vid korskrankets östra sida (fi gur 97).

Fundament/stipes
Storlek, fundament (cm): 200 (n–s) × 70 (ö–v) (Mårtens-
son 1981 s. 87).
Material, nedre del: ”Tunna hällar med rakhuggna framkan-
ter” och däremellan inklämda tegelbitar (ibid.).
Datering: S:t Stefan IV, 1200–1536. Inslaget av tegel pekar, 
enligt Mårtensson, på att altaret är sekundärt (ibid.). Alta-
rets förhållande till stratigrafi n framgår inte av redogörelsen.

Altare 2a (sidoaltare)
Placering: Vid triumfbågens västra sida (fi gur 97).

Sockel
Storlek, fundament (cm): 300 (n–s) × 150 (ö–v) (Mårtens-
son 1981 s. 74).
Material, fundament: fl era skift med tuktade kvartsitblock 
i kalkbruk (ibid.).
Material, sockel: Huggen höörsandsten med hålkälsprofi l 
(ibid.).
Datering: S:t Stefan III och 1100-talet, enligt Mårtensson. 
Viktigt för den bild av stenkyrkans kronologi som presente-
rats har, troligen, varit ett golv som täckte den ursprungliga 
västmursgrunden och hela långhuset (Mårtensson 1981 s. 
72f ). Samtida med detta golv eller därefter – de stratigrafi s-
ka förhållandena redovisas inte med någon tydlighet – har 
ett korskrank och korsaltare tillkommit. Det ska noteras att 
Mårtensson sätter tillkomsten av korskrank och korsaltare i 
förbindelse med uppförandet av det breda västtornet. Oklart 
är dock om denna slutsats bygger på en tolkning av ett slags 
funktionssamband eller om det är de stratigrafi ska förhål-
landena som varit avgörande. 
Källor och kommentarer: Om möjlig trabes eller baldakin, 
se Altare 1.

10 2 meter

Figur 97. S:t Stefans kyrka, Lund. Lämningarna efter sido-
altaren i långhuset och svårtolkad murlämning i västra delen 
av koret. Skala 1:100.
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(1996) och boken De första stadsborna (2002) presenterat de 
enda längre redogörelserna för kyrkan och kyrkogårdens kro-
nologi och utveckling. I detta sammanhang går naturligtvis 
inte att göra en självständig tolkning av kyrkans många bygg-
nadshistoriska problem. På en, i sammanhanget, viktig punkt 
skiljer sig min tolkning av byggnadsutvecklingen från den 
presenterad i Cinthios bok (2002). Utbyggnaden av kyrkan 
med transeptarmar sätter jag i samband med premonstra-
tenserklostrets utbyggnad. När dessa transeptarmar rivs och 
ersätts med ett långt kor tyder det på att klostret avvecklats 
eller fått en ändrad dignitet. Det är en tolkning som ligger 
nära den som först presenterats av Cinthio (1996; jfr även 
Blomqvist 1963 s. 76f ). Så vitt bekant har inte presenterats 
övertygande stratigrafi ska-kronologiska argument för eller 
emot någon av de båda tolkningarna. 

I den undersökta kyrkan har funnits fl era altaren. Utöver 
de altaren som redogörs för nedan har förmodligen funnits 
ytterligare, såsom i det norra kapellet, med föreslagen date-

LUND, DROTTEN (S:T TRINITATIS/
S:T SALVATOR)
Torna h:d, Skåne

Kyrkan
Lämningarna av kyrkan, som revs kort efter reformationen, 
har undersökts 1944, 1961 och, mest omfattande, 1982–
1984. En teknisk-stratigrafi sk analys av murlämningarna 
− varav stora delar är tillgängliga in situ i ett underjordiskt 
museum − och dokumentationen saknas. Lämningarna av 
kyrkan och kyrkogården berättar om fl era olika faser i de-
ras utveckling, men tolkningar och dateringar är på fl era 
punkter osäkra.

Från mitten av 1100-talet var kyrkan en del av ett pre-
monstratenserkloster. Omkring 1200 har klostret fl yttat till 
Öved, men förbindelser, åtminstone av rent ägomässig art, 
fanns mellan platserna fram till reformationen.

Maria Cinthio har i rapporten Kyrkorna kring Kattesund 
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Altare 1

Altare 2

Altare 3

10 2 meter

Figur 98. Drottens kyrka, Lund. Bearbetning 
av fältritningar över östra delarna av koren 
och absiderna. De viktigaste dragen i kyrkan 
byggnadsutveckling har markerats med färgade 
linjer. Grått: ca 1100. Grönt: ca 1150. Rött: ca 
1250. Skala 1:100.
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Altare 1 (högaltare)
Placering: Absiden, ca 150 cm öster om absidväggen. 

Stipes (primära)
Material: Skalmur av kvader av kalk- eller kritsten, samt 
sandsten. I dess inre gråstenar och tegel. Figur 98.
Storlek (cm): ≥60 (n–s) × 150 (ö–v). En approximativ be-
räkning ger en bredd (n–s) av 200 cm. 
Källor och kommentarer: Lämningarna efter altaret bestod 
av de nedre delarna av stipes och dess fundament, i två eller 

ring till början 1300-talet (Cinthio 2002 s. 188, 190), eller 
i ovannämnda transeptkapell. Samtliga lämningar av altaren 
eller förmodade altaren som redovisas nedan är från tiden 
efter kyrkans sista stora ombyggnad, som med bred margi-
nal föreslås en datering till omkring 1200. Maria Cinthio 
har pekat på åtta ställen där lämningar av altaren i denna 
fas av kyrkans historia påträff ats (ibid. s. 188). I två fall 
har tolkningen bedömts som mycket osäker. Lämningar-
na kommer att redovisas och kommenteras under rubriken 
”Grundlämning”.

Dörröppning?

Dörröppning?

Dörröppning?

Altare 4
Stenkonstruktion

Altare 5

Altare 6

Stenpackning

10 2 meter

Figur 99. Drottens kyrka, Lund. 
Bearbetning av fältritningar över 
västra delen av koret och östra de-
len av långhuset. De viktigaste 
dragen i kyrkan byggnadsutveck-
ling har markerats med färgade 
linjer. Grått: ca 1100. Grönt: ca 
1150. Rött: ca 1250. Skala 1:100.
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lämningarna tyder emellertid på en bredd av 150 cm. Med 
denna bredd blir avståndet mellan altaret och långhusets 
norra och södra vägg ungefärligen lika långt.

Fundament/stipes (utbyggnad mot väster)
Material: Kalksten, kluven gråsten och tegel i yttre muren, i 
det inre kalkbruk, tegelkross, småsten och kalktuff.
Storlek (cm), med sekundär utbyggnad: 150 (n–s) × ca 125 
(ö–v).

Baldakin? 
Invid altaret, i norr och söder, finns två partier med stenar 
vilka, förslagsvis, kan ha tjänat som underlag för en överbygg-
nad. I söder består detta ”fundament” av två kvaderhuggna 
stenar, lagda i en kvadrat, med skråkant på alla sidor. Ste-
nens ovansida bildade en ca 30 × 30 cm stor yta. På motsatt 
och norra sidan av altaret fanns en vanligt gråsten, ca 45–50 
cm i diameter. 

Altare 5 (sidoaltare)? 
Placering: Långhusets nordöstra hörn (figur 99).

Fundament
Material: Marksten.
Storlek (cm): 120 (n–s) × 80 (ö–v).
Datering: Enligt Cinthio samtida med korsaltaret, se Altare 5.
Källor och kommentarer: Av det förmodade altaret återstod 
endast grundstenar. Det kan inte uteslutas att de i själva ver-
ket representerar grundläggning till en valvpilaster.

Altare 6 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (figur 99).

Stipes
Material: Tegel i altarets skalmur. Mindre gråstenar i det inre. 
Storlek (cm): ca 125 (n–s) × ca 125 (ö–v). 
Datering: Materialet i altarets skalmur består av tegelsten, 
vilket tyder på en datering till tidigast slutet av 1100-talet. 
Altaret är uppfört kring ett äldre fundament, ca 75 × 75 cm 
stort, beläget i dess sydöstra del. Med tanke på fundamentets 
relativt ringa storlek men ändock kraftiga grundläggning, fö-
refaller det mest troligt att det är lämningar efter en pilaster. 
(På en fältritning har fundamentet tolkats som antingen rest 
av ett altare eller av en valvpilaster.) Altaret skulle därmed 
vara sekundärt i förhållande till valven i långhuset. I sam-
band med undersökningarna 1961 påträffades ett profiltegel 
till en valvribba i långhuset. Dess profil påminnner om de 
i valven i svartbrödernas kyrka i Lund (uppförd efter 1223) 
och mittskeppsvalven i Dalby klosterkyrka (ca 1250) (Blom-
qvist 1963 s. 84ff). Enligt Cinthio samtida med korsaltaret, 
se ovan Altare 2). 
Källor och kommentarer: Det är oklart om ett äldre altare 
funnits i långhusets sydöstra hörn under stenkyrkans äldsta 
tid och före valvslagningen. En omständighet som möjligen 

tre skift. Altaret var placerat på en ”mycket” plan yta inom 
absiden bestående av kalkbruk och ca 10 cm stora småstenar.

Stipes (utbyggnad mot väster)
Material: Kvader av kalksten eller kritsten och tegel.
Storlek, inklusive primära delen (cm): ca ≥60 (n–s) × ca 240 
(ö–v). Utbyggnadens storlek i förhållande till det primära 
altaret var troligen inte helt tydlig i samband med dokumen-
tationen. Det primära altarets storlek (som dokumenterades 
senare) verkar emellertid mer säker och har tagits som ut-
gångspunkt för beräkningen.
Källor och kommentarer: Vid altarets norra sida fanns ett golv 
av tegelplattor vilket förmodligen har tillkommit i samband 
med eller efter altarets utbyggnad.

Altare 2 (sidoaltare, koret)
Placering: Söder om pilaster mitt på korets norra vägg.

Stipes
Material: Skalmur av tegel. Tegelstorlek (cm), ca: 26 × 12,5 
× 8,5.
Storlek (cm): 140 (n–s) × 150–175 (ö-v) × ≥50 (h.).
Källor och kommentarer: Altarets stipes var i väster bevarat 
med fyra skift tegel. Uppfört invid och delvis runt valvpi-
lastrar (figur 98). 

Altare 3 (sidoaltare, koret)
Placering: Invid norra sidan av pilaster mitt på korets söd-
ra vägg.

Stipes
Material: Tegel i skalmur.
Storlek (cm): lämningar av nordöstra hörnet i form av tre 
tegelstenar, ca 50 × 30. Altarets storlek i ursprungligt skick 
är approximativt samma som motsvarande sidoaltare vid 
korets norra sida (figur 98).

Altare 4 (sidoaltare, långhuset)
Placering: Västra sidan om lektoriemuren i långhusets cen-
tralaxel (figur 99).

Datering: Enligt Cinthio bör altaret ha uppförts samtidigt 
med premonstratensernas sista stora ombyggnad under 
1100-talets andra hälft då kyrkans tvärskepp ersätts med 
ett nytt kor försett med ett murat korskrank. Golvet kan 
ha färdigställts omkring 1180 (Cinthio 2002 s. 140–151, 
särskilt s. 149, 151).

Fundament/stipes (primära altaret)
Material: Sandsten, kvader/kluven, i yttre murverk, obear-
betade gråstenar i det inre.
Storlek (cm): ca 150 (n–s) × 70 (ö–v). Altarets begränsning 
i norr är osäker (det är inte tydligt angivet på fältritningen, 
där det anges som minst en meter brett). Ritningarna av 
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doaltaren påträffades. Inga lämningar som kan förmodas ha 
tillhört kyrkans högaltare är dokumenterade i mittskeppet.
I Källströms artiklar (1927, 1929) kommenteras icke alls 
lämningarna av de två sidoaltarna i kyrkans östra del, utöver 
att på en planritning (1929) noteras de vara ”sannolikt fun-
damenten för sidoskeppens altaren”. I det nordöstra hörnet 
kan noteras att till det större murfundamentet eller sidoal-
taret ansluter i norr ett mindre, icke samtida, fundament. 
Det tolkas som en senare utbyggnad, kanske podium för ett 
större altarskåp. Det kan dock inte helt uteslutas att krono-
login är den omvända.

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: I kyrkans nordvästra, till sidoskepp ombyggda 
del, mot östväggen.

Fundament/stipes
Storlek, fundament (primär del?) (cm): ca 210 (ö–v) × 180 
(n–s). 
Storlek (senare utbyggnad? i norr), fundament (cm): ca 90 
(ö–v) × 150 (n–s).
Datering: 1400-talets andra hälft till 1516? Med tanke på 
sidoaltarets placering och storlek, som är analogt till det i 
södra sidoskeppet, förefaller det inte helt osannolikt att båda 
altarna tillkommit relativt nära i tid.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: I det södra sidoskeppet, mot östväggen.

Fundament/stipes
Storlek, fundament? (cm): ca 210 (ö–v) × 180 (n–s). 
Datering: Andra hälften av 1400-talet till 1516. Enligt Käll-
ströms datering har sidoskeppet i söder tillkommit i mitten 
av 1400-talet (enligt ett brev av ärkebiskop Tuve stod kyrkan 
under uppförande eller ombyggnad 1471 (LÄU IV nr 153).
Källor och kommentarer: Se Altare 1.

Altare 3 (sidoaltare)?

Fundament/stipes
Vid undersökningen av kyrkoruinen frilades, omedelbart 
innanför och väster om nordportalen, en till ”formen nu 
obestämbar klack av tegel” som låg 14–15 cm över den ur-
sprungliga golvnivån. Och i samma nivå fanns rester av ännu 
ett golv bestående av kvadratiska tegelplattor. Källström fö-
refaller att ha varit osäker på lämningarnas tolkning, men 
föreslog att de utgjorde ”foten” till ett sidoaltare (Källström 
1929 s. 24, 36).

kan tala emot det, är den portal som fanns i södra långhusets 
mur, tätt intill det östra hörnet. Placeringen av portalen är 
ovanlig och har satts i samband med kyrkans funktion i en 
klosteranläggning (Blomqvist 1963 s. 70). En samtidighet 
mellan portal och altare kan inte uteslutas, men ur en funk-
tionell aspekt kan det ha varit mindre lyckat. 

Stenkonstruktion (sidoaltare?)
Placering: I korets västra del, i kyrkans centrallinje, intill 
lektoriemurens östra vägg (figur 99).
Material och konstruktion: Av det möjliga altaret återstod 
endast tre kvaderstenar utgörande dess nedre del och östra 
sida. Den södra stenen kan ha varit ett hörn. Konstruktio-
nen har varit minst en meter i nord-sydlig riktning, medan 
dess utsträckning mot väster är oklar. Stenarna har av allt att 
döma vilat direkt mot ett golvlager innehållande kalkbruk 
och tegelkross. 
Källor och kommentarer: Stenarna har tolkas som lämning-
ar efter ett altare (Cinthio 2002 s. 188). Med tanke på att 
så litet av konstruktionen fanns kvar och dess atypiska läge, 
i väster intill lektoriemuren, får tolkningen betecknas som 
mycket osäker.
 
Stenpackning (sidoaltare?) 
Placering: Vid långhusets norra vägg, strax öster om pilaster.
Storlek (cm): 150 (ö–v) × 135 (n–s) × ca 15 (tj.).
Material: Stenhällar. Inga uppgifter om kalkbruk mellan 
stenar.
Källor och kommentarer: Maria Cinthio (2002 s. 188) menar 
att lämningarna är grundstenar till ett altare (figur 99). Det 
kan inte uteslutas, men några omständigheter kan tala emot 
tolkningen. Det ska noteras att stenarna enligt dokumenta-
tionen låg under den ”nedersta” golvnivån, vilket tyder på 
att de inte säkert kan förbindas med någon övre konstruk-
tion. Hur som helst verkar det mindre troligt att ett altare 
uppförts eller använts på denna plats efter att långhuset fått 
valv. Avståndet mellan ”altaret” och närmaste pilaster i väster 
är nämligen endast ca 50–75 cm. 

LUNTERTUN
Bjäre h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan bör ha övergivits efter att köpstaden Luntertun, en-
ligt kungligt brev 1516, förflyttades till Ängelholm. Kyrkan 
undersöktes 1925–1927 under ledning av Olle Källström. 
Äldsta delen bestod av rektangulär byggnad i gråsten. Käll-
ström daterar den till 1200-talet. Några bindande skäl för en 
sådan tidig datering förefaller emellertid att saknas. Under 
senare delen av medeltiden tillkom ett sidoskepp i söder, 
västtorn, vapenhus i söder och valv. Källström har redogjort 
för undersökningarna i en artikel 1927, något omskriven 
och utökad 1929. Lämningar efter två, eller troligen tre, si-
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na i koret och på triumfbågen, tillhörande ”Finjagruppen”, 
är stilmässigt daterade till 1125–1150 (CWP, II, s. 278ff). 
De fragmentariska kalkmålningarna i tornets emporvåning 
(ej i CWP) är, enligt konservator Våga Lindell-Andersson, 
förmodligen från samma tid som de i koret (H. Lilja 1992 
s. 14, otryckt rapport i SkhbfK). Dendrokronologiska prov 
från långhusets bindbjälkar har gett en datering till 1165. 
Bindbjälkarna är emellertid sekundära. Murremmen är kraf-
tigt brandskadad och i koret finns rest av en äldre avsågad 
bindbjälke från en äldre takstol. Tolkningen kompliceras av 
att det putslager på vilket de romanska målningarna finns 
sträcker sig upp till bindbjälkarnas undersida och därmed 
skulle vara yngre än den stilmässiga dateringen. Antingen 
är målningarna yngre eller så har takstolen byggts om och 
bindbjälkar bytts ut 1165. I det senare fallet bör branden ha 
skett före målningarnas tillkomst, eftersom de inte uppvisar 
några tecken på brandskador (ibid. s. 15ff).

Altare 1 (sidoaltarnisch i tornvåning)

Altarnisch 
Mitt på den östra väggen i tornemporen finns en rundbågig 
”altarnisch” (figur 101). Den centrala öppningen, altar-
nischen, (i cm) 76 h. × 90 br. × 62 dj., har raka smygar med 
en övertäckning liknande ett tunnvalv. På putsen i nischen 
syns rester av färg. Bäst bevarade är målningarna i nischens 
båge där en rad med stiliserade blad tydligt framträder. Ni-
schens nedre del är skadad. Längst in kan ses de bortbrutna 
resterna av nischens botten. Resten utgörs av ett skift med 
sten och stort inslag av kalkbruk. Huruvida de bortbrutna 
delarna av nischens botten varit av samma uppbyggnad är 
oklart. Murverket och putsen närmast omkring själva öpp-
ningen till nischen är mycket skadat. Det kan inte uteslutas, 
som Lilja påpekar, att det framför nischen funnits någon form 
av baldakin. Nischens rekonstruerade bottenplan befinner 
sig 130 cm över befintligt golv. 

Öppningar till långhuset
På östra väggen, på var sida om altarnischen, finns två öpp-
ningar med rundbågiga avtäckningar in mot långhuset. Båda 

LYNGBY
Bara h:d, Skåne

Altarnischer
Den romanska tegelkyrkan revs 1881. Den enda egentliga 
kända dokumentationen av dess utseende utgörs av en rad 
måttsatta skisser utförda av prosten Gustaf Strömer (ATA, 
F 1). På var sida om triumfbågen fanns en rundbågig nisch 
med ca en meters bredd, ca 2,3 meter höga (ca 320 från gol-
vet). Nischernas djup är oklart. Båda nischernas bottnar var 
försedda med målade ornamentala mönster. En skiss visar 
den norra nischens kors utfört i rött (figur 100).

LYNGSJÖ
Gärds h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska kyrkan uppfördes med långhus, kor, absid 
och ett västtorn (figur 102). I samband med restaurering 
1992 utförde Helén Lilja i en partiell murverksundersökning 
av både kyrkans inre och yttre väggar, särskilt värdefull för 
en diskussion av kyrkans datering och västpartiets utform-
ning (otryckt rapport i SkhbfK). De äldsta kalkmålningar-

Figur 100. Lyngby kyrka. Triumfbågen med altarnischer. Skiss av 
G. Strömer (ATA). Skala 1:100.

Rest av nischens botten

Golv

0 1 meter

Figur 101. Lyngsjö kyrka. Skiss av östra väg-
gen (mot öster)i emporvåningen i tornet.
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och flyttades 1751 (SvK vol. 148). I samband med en om-
fattande renovering med en planerad sänkning av golvet i 
långhuset och koret med upp till 0,6 meter genomfördes en 
arkeologisk undersökning år 1986 under ledning av Eivind 
Claesson och i regi av Lunds universitets historiska museum 
(Claesson 1992; otryckt rapport i LUHM). De arkeologiska 
schakten omfattade största delen av tornrummet och lång-
huset. I sammanhanget bör noteras ett par områden som 
ej var möjliga att undersöka närmare, nämligen långhusets 
sydöstra hörn, under predikstolen och området strax fram-
för triumfbågen där en sentida trappa till en gravkor fanns. 
Frågor om ett sidoaltare i dessa områden kunde således ej 
besvaras. I undersökningen insamlades 77 mynt vilka var 
viktiga för dateringen av lagersekvenser.

Altare 1 (högaltare)
Placering: högaltaret, antagligen placerad i absiden före dess 
rivning 1751.

Mensa och stipes
Material: sten
Relikgömma: Ja, antagligen i mensa.

Tabula
Material och storlek: Ca 15 x15 cm stor, ”marmorsten i qua-
drat ¼ alnar inmurad med hwit ren kalk”.
Källor och kommentarer: Fyndet av reliker under stenen 
beskrivs av kyrkoherden Severin Schlüter (CI:1, s. 170, Löd-
deköpinge kyrkoarkiv, LLA; jfr ”Appendix II”).

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Fundament
Material, fundament: ”Kraftigt kalkbrukslager”.
Storlek, fundament (cm): 160 (n–s) × 100 (ö–v).
Datering: Uppfört ca 1400? Pilastrarna för valven i långhuset 
var nedgrävda genom ett golv som genom myntfynd kunde 
dateras till 1400-talet. Undantaget var den nordöstra pilas-

öppningarnas nedre delar är igenmurade (östra delen av den 
norra helt igenmurad). Från tornvåningen kan iakttas att en 
yngre mur täcker ett äldre putslager i den norra öppning-
ens nedre del. I samband med att långhuset fått valv under 
1400-talet har öppningarnas nedre del hamnat under den 
västra valvbågen. I långhuset, på orgelläktaren, blottades de-
lar av den norra öppningens nedre omfattning vid restaure-
ringen 1992 (H. Lilja 1992 s. 12, otryckt rapport i SkhbfK). 
Öppningarnas ursprungliga storlek har i söder uppmätts 
till 66 cm bredd × 187 cm höjd, och i norr, 53 × 180 cm. 
Öppningarna konvergerar svagt in mot kyrkans centralaxel.
Att öppningarna på var sida om altarnischen, som av Lilja 
beskrivits som ”portaler”, ursprungligen sträckt sig längre ner 
mot golvet har, av allt att döma, ej observerats av William 
Anderson (1926 s. 39f ).

Enligt Brunius var öppningarna tvådelade genom kolon-
netter (1850 s. 141f ). Idag finns inga synliga spår av ett 
sådant arrangemang. Mot bakgrund av vissa uppenbara fel 
i Brunius beskrivning av kyrkan har Helen Lilja (H. Lilja 
1992 s. 4f, otryckt rapport i SkhbfK) framfört tanken att han 
förväxlat Lyngsjö kyrka med någon annan kyrka (möjligen 
S:ta Maria i Vä).

Rester av puts på väggarna visar att rummet har haft ett 
plant innertak. Rummets västra vägg har en nedre och en 
övre romansk fönsteröppning. Intill den förra, i putsen, finns 
en bön skriven med runor: ”gesus krist | ..ni : Þan ær mik 
: skref”, alltså ,Jesu Krist, visa nåd mot den som skrev mig, 
(Moltke 1985 s. 432f ). Inga spår finns av förvaringsnischer 
i rummets väggar. Det ska dock noteras att tornets södra 
sida är till största delen ommurad (Lilja 1992 s. 13). Den 
ursprungliga trappan antas ha funnits i tornets södra mur.

LÖDDEKÖPINGE
Harjagers h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan är till sina äldsta delar romansk, med långhus, kor 
och absid. Den senare riven på 1800-talet. Högaltaret revs 

1100-tal, etapp 1

1100-tal, etapp 2

1450-75?

1600-1800-talet

10 2 meter

Figur 102. Lyngsjö kyrka. Planritning över kyrkan. Utformningen av tornets östra 
vägg (mitttpartiet) avser utseendet på emporvåningen. Efter H. Lilja. Skala 1:200.
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Mensa
Material: Sandsten, grå. 
Storlek (cm): 222 (n–s) × 61,0–61,5 (ö–v) × 16 (tj.). 
Konstruktion: Hel skiva. 
Relikgömma: Ja. 
Relikgömman, rund, (cm): 12 (diam.) × 4 (dj.).
Fals för tabula (cm): 37 × 27 × 2,5 (dj.).
Konsekrationskors: Ja? I den sydvästra delen finns ett kors, 
något slitet. Den norra armen uppvisar en hake.
Profilering: Platt och skråkant å alla tre synliga sidor. Rak-
huggen mot väster.
Datering: Medeltid.
Källor/Kommentarer: Altarskivan har i slutet av 1500-talet 
tagits i anspråk såsom gravsten. Följande inskrift kan läsas:

HER LIGGER B[EGRAFFEN]
ERLIG MAND LAVR […]
MOGENSON SOM BOEDE
Y LOVESTAD OC CHRISTELI[…]
HENSOF VDI HERREN DE[…]
21 MAII […] MED
SIN KIERE H[V]STRVE
CHRIST [..]RS DATTER

tern som tydligen har vilat på ett äldre altare. Det nordöstra 
hörnet med altaret undersöktes något noggrannare. Enligt 
undersökaren var sidoaltaret sekundärt. Det var uppfört på 
ett lergolv som genom myntfynd daterades till tiden före 
1400-talet och med äldsta mynt från slutet av 1200-talet. 
Undersökaren lutar åt en datering av altaret något före valv-
slagningen, omkring 1400 (Claesson, Rapport, 1986 s. 8f, 
23) eller 1200–1300-talet (Claesson 1992 s. 23). 
Källor och kommentarer: Enligt undersökaren tillät ”grund-
förhållandena… inte någon djupare grävning” i området för 
altaret. I långhusets nordöstra hörn påträffades förhållandevis 
många mynt vilket sätts i samband med altarets funktion som 
plats för offer (Claesson, Rapport, 1986 s. 9, 23).

Altare 3 (sidoaltare)?
Vid den arkeologiska undersökningen 1986 påträffades 
omkring 2,0–2,5 meter väster om triumfbågen och kyrkans 
mittaxel två igenfyllda nedgrävningar, tolkade som stolphål, 
mellan ca 0,2 och 0,6 meter i diameter och 1,0 meter djupa. 
Nedgrävningarna var placerade rakt under ett hål i valvet. 
Undersökarens förslag var att det senare hålet kan ha varit 
avsett för en lina till en takryttare med klocka. De nedgrävda 
stolparna skulle i det sammanhanget varit avsedda att bära 
ett triumfkrucifix. Existensen av ett tidigare sidoaltare på 
platsen framförs som en hypotes. Inga spår påträffades emel-
lertid därav. Lagren strax framför triumfbågen undersöktes ej 
på grund av den där liggande trappan till ett eftermedeltida 
gravkor (ibid. s. 10f ). Mot bakgrund av nedgrävningarnas 
relativt stora avstånd till triumfbågen förefaller det osäkert om 
de kan kopplas samman med ett triumfkrucifix. Omedelbara 
paralleller saknas.

LÖVESTAD
Färs h:d, Skåne

Kyrkan
Den äldsta stenkyrkan bestod av kor med okänd avslutning. 
Under senmedeltid eller 1500-talet har långhuset förlängts 
mot öster. Ny kyrka uppfördes. Ett brett västtorn, förmodli-
gen romanskt, med gravar har undersökts arkeologiskt (Bru-
nii samling, Bd VIII, s. 18f, Bd XXXV s. 182f (skiss med 
mått), ATA; Olsson, Harald 1958: Rapport. Arkeologisk 
undersökning 1958, SkhbfL).

Altare 1
Placering: Altarskivan lär ha påträffats på kyrkogården 1950 
(stencil av Björn Tenghag 1973 i kyrkans församlingskontor). 
Den är numera placerad på ett modernt tegelmurat stipes i 
kyrkans gravkapell. Skivans betydande längd gör det mest 
troligt att den har ingått i kyrkans högaltare eller möjligen i 
ett ”heligkorsaltare” framför triumfbågen (figur 103).

1 meter0

PLANSIDA

Figur 103. Lövestads kyrka. Altarskiva med relikgömma. Skala 1:50.
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finns en rektangulärt öppning, ca 15 × 11 cm, och med ett 
djup av 45 cm.
Storlek (cm): 156 × 88 × 118–119 (h. inkl. mensa).
Datering: Altarets placering är ursprunglig (Sundnér 1982 s. 
28). Det mesta tyder på att konstruktionen är medeltida. Ing-
et bestämt talar emot att det är det äldsta högaltaret i kyrkan.

HVILO K […] EDE
DEN […] 09
HVES SIELE […] D […]
H […]

Längre ned på stenen följer en ännu sämre bevarad kort in-
skrift på latin.

MAGLARP
Skytts h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska tegelkyrkan är uppförd under 1100-talets 
senare hälft (Sundnér 1982 s. 30). Åren 1970–1971 genom-
fördes en omfattande restaurering av kyrkan. Stora partier 
av golvet undersöktes arkeologiskt och murverken doku-
menterades. De viktigaste resultaten är publicerade i Barbro 
Sundnérs avhandling Maglarp – En tegelkyrka som historiskt 
källmaterial (1982).

Altare 1 (högaltare)
Placering: I absiden, strax öster om tribunbågen (figur 104).

Mensa
Material: Kritsten och enstaka tegel. Ovansidan är delvis 
täckt av puts. Mensa är, åtminstone i väster, sammansatt 
av flera finhuggna block i krita. En tegelsten observerades. 
Storlek (cm): 164 × 89 × ca 8.
Profilering: Skråkant i norr, väster och söder. Rak kant i 
väster.
Konsekrationskors: Ja. I mensas nordvästra hörn är ett in-
ristat kors, men motsvarighet saknas i det sydvästra hörnet. 
Eventuella kors i öster döljs av altaruppsatsen.
Relikgömma: Ja.
Fals för tabula, storlek: ca 27,5 × 24 cm.

Tabula
Skiva av röd kalksten. Finslipad på ovan- och undersida och 
sidorna. 
Storlek (cm): 27 × 23,5 × 2,8. Stenen har vid något tillfälle 
splittrats i fyra delar som åter sammanfogats.

Stipes
Material: Tegel, inslag av sten, åtminstone i det inre (en 
gröngrå sten observerades inuti nischen på stipes framsi-
da). Tegelstenarna har en bredd och höjd på ca 14 × 9 cm. I 
den arkeologiska undersökningen 1970–1971 framkom att 
altarets fundament består av knytnävstora flintor i tre skift. 
Absiden var fylld med flintor upp till dagermurens fjärde 
skift (Sundnér 1982 s. 24). 
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. På baksidan finns 
en mindre kvadratisk nisch, storlek (cm) ca 20 × 20 × 19 (dj.).
Relikgömma: I stipes framsida omedelbart under mensan 
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Figur 104. Maglarps kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.
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(cm): 27 × 17 × ca 2,5 (djup). Mest sannolikt är 
väl att urtagningen i ovansidan är en relikgömma. 
Det kan emellertid inte helt uteslutas att den gjorts 
för att placera en bärande stolpe till en predikstol. 

Stipes
Material: Tegel.
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. 
Storlek (cm): 145 (n–s) × 94 (ö–v) × 80–82 (h. 
inkl. mensa). Med altarstöd är altaret 156 cm i 
östvästlig riktning.
Datering: Altaret måste ha uppförts efter valvslag-
ningen i långhuset. Valven har daterats till 1300-ta-
lets andra hälft på 1300- eller 1400-talet (Rydbeck 
1943 s. 210, 244; jfr Sundnér 1982 s. 24, 29).

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: I långhusets nordöstra hörn.

Källor och kommentarer: Vid 1970–1971 års un-
dersökningar konstaterades gråsten och kalkbruk 
framför den norra nischen i triumfbågsmuren, vil-
ket tolkades som förmodade rester av ett sidoaltare. 
Eftersom grundmuren låg högre än i triumfbågens 
mur antogs att detta altare tillkommit i ett ”senare 
skede” (Sundnér 1982 s. 24). 

MALMÖ, S:T PETRI
Oxie h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare?)
Placering: Skivan ligger på en stipes uppförd av korsvirke 
i grov ek. På altaret vilar en altaruppsats från 1611. Stipes 
storlek och kraftiga konstruktion talar för att den tillkommit 
när altaruppsatsen satts på plats. Stenskivans storlek tyder på 
att den även under medeltiden har ingått i kyrkans högaltare 
(figur 106). Enligt uppgifter från 1552 flyttades högaltaret 
detta år p.g.a. ”det stod tillförne till omak och obekvämt och 
med för höga trappsteg”. Det dåvarande altaret uppges ha 
varit klätt med panel. Fyra murarmästare och åtta hantlang-
are arbetade tre dagar med altarets flyttning. Altaret kläddes 
sedan åter med panel (Bager 1977).

Mensa
Material: Kalksten, röd. Inga tydliga fossiler.
Storlek (cm): 303,5 (n–s) × ca 140 (ö–v) × ca 17 (tj.). Skivans 
bredd är endast synlig från ovan med 112 cm; den fulla 
bredden synlig från det inre av stipes.
Konsekrationskors: Ja. Tre kors i tre av altarskivans hörn. Det 

Källor och kommentarer: Vid den arkeologiska undersök-
ningen påträffades två ursprungliga trappsteg av kritsten strax 
väster om tribunbågen. Absidens ursprungliga golv låg 25–30 
cm över det i koret (Sundnér 1982 s. 22, 28). Enligt Sundér 
förefaller kyrkan att ha planlagts i ett fotmått á 30 cm (Sund-
nér 1982 s. 35). Altarets mensa kan i sådana fall möjligen ha 
planerats med dimensionerna 3 × 6 fot.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: I långhusets sydöstra hörn (figur 105).

Mensa
Material: Tegel.
Storlek (cm): 147 × 95 × ca 8.
Profilering: I norr har altarets mensa, det första skiftet tegel, 
dragits ut ca 2 cm över stipes.
Konsekrationskors: Ja. Fyra kors i hörnen av mensan.
Relikgömma: Ja? Mitt på mensa finns en urtagning eller för-
djupning, med raka kanter i norr, öster och söder, och med 
en oregelbunden halvcirkelformad avslutning i väster, storlek 

0

1 meter

Ö

V

Triumfbågens södra vägg

Långhusets vägg

Figur 105. Maglarps kyrka. Sidoaltare i långhusets sydöstra hörn. Ska-
la 1:30.
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Mensa
Material: Kalksten, grönvit.
Storlek (cm): 134 (n–s) × 84–86 (ö–v). Tjocklek okänd. 
Konsekrationskors: Ja. Tre kors är bevarade. Det centrala 
korset är tydligt, det nordöstra till hälften bevarat och det i 
sydöst kan endast skönjas otydligt.
Relikgömma: Nej.
Profilering: ? 
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Stenen har förutom altarskiva haft 
funktionen av gravsten. På stenens ena långsida är följande 
inskription: ”Iste lapis pertinet gotschalk lobike et suis hae-
redibus.” Översatt: ’Denna sten tillhör Gotschalk Lobike och 
hans arvingar’. Gotschalk omnämns som rådman 1389 och 
levde ännu 1401. Centralt på stenen finns ett senare bomär-
ke som kan föras till släkten Tinkel. Enligt Einar Bager kan 
stenen möjligen vara den som omnämns 1716, tillhörande 
Lars Tinkel med nummer 57, och som då låg i tornet. Stenen 
saknar idag nummer (Bager 1958, bd I, s. 18).

Altare 3 (sidoaltare?)
Placering: Stenen återfinns i nedgången till den vid restaure-
ringen 1904–1906 anlagda källaren under Krämarekapellet. 
Stenen har 1666 märkts med numret 4, vilket enligt Bager 
kan betyda att den tillhörde de ”gravstenar” som låg i in-
gången till koret; ett gravställe förordnat prästerna.  (Bager 
1958, bd I, s. 16). Figur 107.

Mensa
Material: Kalksten, vit.
Storlek (cm): 77 × 75 (ö–v). Endast ett hörn är bevarat av 
stenen. Tjocklek okänd.
Konsekrationskors: Ja. Ett inhugget kors.
Relikgömma: ?
Profilering: ? 
Datering: Medeltid.

är plausibelt att ett fjärde och möjligen femte kors har funnits, 
men det/de torde ha försvunnit genom att skivan slitits ned. 
Relikgömma: Nej.
Profilering: Ja. Hålkäl i norr, väster och söder. Östra sidan 
har en grovt tillhuggen rak kant.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Altarskivan ”upptäcktes” i samband 
med renovering av altarrundeln och altaret 1965. Skivan är 
skadad i två hörn. På skivans ovansida och i väster finns en 
mängd ytliga och smala inristningar (ej dokumenterade av 
författaren). Einar Bager lät vid renoveringen avteckna de 
flesta ristningarna. Bland inskriptionerna såg han ett bomär-
ke vilket han attribuerade till Claus Mortensen, Malmös 
reformator, och på ett annat ställe kunde han ”med lite god 
vilja kanske” läsa hans latiniserade namn Nicolavs Martini 
(Bager 1977). Vad gäller det sistnämnda kan Bagers iaktta-
gelser varken bekräftas eller dementeras. Stenens undersida 
är åtkomlig från altarets baksida, där en lucka kan öppnas i 
stipes. Stipes är uppfört som ett fackverk av grov ek. I fram-
sidan finns rest av uppmurad tegelvägg i facken.

Altare 2 (sidoaltare?)
Placering: Skivan ligger i golvet söder om högaltare, i ko-
romgångens sydöstligaste utsprång, ca 1,5 m från kyrkans 
södra vägg (figur 108). 

10 2 meter

Altaruppsats

Senare stenskiva

0 1 meter

PLAN

SIDA

Träram

Figur 106. Malmö, S:t 
Petri kyrka. Högaltarets 
altarskiva. Skala 1:30.
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Figur 108. Sankt Petri kyrka, Malmö. Altarskiva till sidoaltare. Nu i 
kyrkans golv. Skala 1:25.
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sten (Bager 1958). Ska-
la ca 1:30.
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nordvästra enbart är skönjbart. Möjligen ska de sättas i sam-
band med en baldakin över altaret eller tidigare altarupp-
satts. I kyrkan förvaras ett antependium av trä daterad 1549. 
Storleksmässigt, 160 × 86 cm, passar det väl framför stipes. 

NEDRABY
Ingelstads h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan, som övergavs under 1600-talet, undersöktes och 
konserverades 1958–1960 under ledning av Sven E. Noréen. 
Långhuset undersöktes 1959 och koret och vapenhuset 1960 
(Rapporter av Noréen, daterade den 16 december 1959; 2 
januari 1961, ATA). Figur 110.

Altare 1 (högaltare)
Placering: Stipes är beläget ca 55 cm från korets östvägg. 

Stipes
Storlek (cm): 160 (n–s) × 100 (ö–v). Återstående höjd 75 
cm. Ursprunglig höjd med altarskiva estimerat till ca 90 cm.
Material: Murad i kalktuff och tegel. Teglet i stipes uppges 
av Noréen vara sekundärt. 
Konstruktion: Murad med kamrar i norr och söder flanke-
rande en stor från väster, troligen, öppen nisch. 

Möjlig altarskiva
Placering: Stenen finns i golvet i mittgången i kyrkan väs-
tra del.

Mensa?
Material: Kalksten, gröngrå.
Storlek (cm): 204 × 116–120.
Konsekrationskors: Inga synliga, men eventuella tidigare kors 
kan ha slitits ned. 
Relikgömma: ? Centralt på skivan finns ett kvadratiskt eller 
rektangulärt område vari lagts en mindre sten med fogmassa, 
utsmetad över stenarna. Möjligen kan det vara en utfyllnad 
av en relikgömma.
Källor och kommentarer: Använd som gravsten på 1600-ta-
let.

MÖLLEBERGA
Bara h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: ca 115–125 cm från absidväggen (figur 109).

Mensa
Material: Murad av flera stenblock: Altarets ovansida är helt 
täckt med puts och grå färg. Ytans ojämnheter avslöjar att 
skivan är sammansatt av flera stenblock. 
Storlek (cm): 173 × 110–112 × 10–14.
Profilering: Ja. Skråkant i samtliga riktningar.
Konsekrationskors: Inga synliga konsekrationskors, men kan 
döljas under puts och färg. 
Relikgömma: Ja.
Fals för tabula, storlek: ca 25 × 25 cm. Den är alltså väl till-
tagen i storlek i förhållande till den tabula som är inmurad 
i den. På grund av den täckande putsen är det oklart om 
relikgömman varit förseglat med järnkrampor. 

Tabula
Skiva av slipad sten, förmodligen av kalksten. 
Storlek (cm): 20,5 × 13. Färgen är orange med grönröda 
kristaller. Stenen är inmurad och putsad. Endast ett centi-
meterstort område är blottad av stenens yta. 

Stipes
Material: Över stipes finns flera lager med puts. Ett sentida 
putslager täcker en äldre gulare puts. I det nedre sydöstra 
hörnet saknas puts helt och där framträder ett parti av en 
kritsten. I Snabbinventeringen påstås att altaret är murat 
med tegel, något som alltså inte kan bekräftas, utan snarare 
verkar vara felaktigt.
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. 
Storlek (cm): 160 × 100 × 105 (h. inkl. mensa).
Datering: Medeltid–1700-talet?
Källor och kommentarer: I mensa finns fyra hål, varav det 
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Figur 109. Mölleberga kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.
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enstaka gråstenar. Endast grunden och enstaka stenar fanns 
kvar vid Noréens undersökning.

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (figur 110).

Stipes
Storlek (cm): 100 (n–s) × 70 (ö–v) × 102 (h.).
Material: Skalmur av tegel kring en kärna av kalkbruk med 
enstaka gråstenar.

Mensa
Material: Kalksten. I det inre hörnet är altaret med en del av 
altarskivan bevarad i fullhöjd.

Källor och kommentarer: En blydosa (”Appendix II”) på-
träffades i kulturlagren invid altaret (sektor A).

NORRA NÖBBELÖV
Torna h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.
Källor och kommentarer: En figur föreställande jungfru Ma-
ria stod 1830 till vänster vid ingången till koret (Lunds dom-
kapitel, FIIja:43, LLA).

Mensa
Material: Noréen uppger att skivan var av ”tuffsten”. Sanno-
likt är det en feluppfattning eller felskrivning för kalksten. 
I samband med att en alm borttogs följde en del av altarets 
övre delar med i rotsystemet. Noréen uppger att altarskivan 
splittrats men att materialet satt kvar i roten.

Källor och kommentarer: Noréen uppger att i den främre, 
östra delen av koret kvarlåg till största delen ett av murte-
gel lagt kalkbruksslammat golv, som har utgjort ett med ca 
20 cm förhöjt golv/podium invid altaret. Det kunde kon-
stateras att ett golv av tegel i långhuset och västra delen av 
koret fortsatte under podiet. Ett äldre golv av kalktuff fanns 
ca 15 cm under podiets nivå. I samband med att podiet 
tillkommit har altaret tillbyggts i norr med en tresidig te-
gelmur av en halv stens bredd. Noréen framför tanken att 
resterna utgör underlaget för ett ”sakramentsskåp” (Sven E.  
Noréen 2 januari 1961, ATA Dnr U 3/61). I almens rot-
system påträffades en blydosa tillhörande altaret (”Appen-
dix II”).

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (figur 110).

Stipes
Storlek (cm): ca 130 (n–s) × 85 (ö–v).
Material: Skalmur av tegel kring en kärna av kalkbruk med 

A

B

C
D

E

F

G

10 2 meter

Figur 110. Nedraby kyrka. Uppmätning av G. von Essen 1940. Dokumentation av arkeologiska lämningar av Sven E. Noréen 1959-60. Områden 
inom röda streckade markeringar betecknar olika undersökningsområden. Skala 1:125. Planritning publicerad i Wass 1998.
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NORRA ÅSUM
Gärds h:d, Skåne

Kyrkan
Den romanska kyrkan, som enligt en runsten är uppförd 
under Esbern Mulis och ärkebiskop Absalons tid, består i 
sin äldsta delar av långhus, kor, absid och ett brett västtorn. 
I samband med restaurering 1972 inbegripande en golv-
sänkning utfördes en arkeologisk undersökning under led-
ning av Magnus Lindhagen och murverksundersökning av 
C. A. Mildner genom Landsantikvarien i Kristianstads län 
(Rapporter i SkhbfK). 

Platsen för det ursprungliga och medeltida högaltarets pla-
cering kunde ej lokaliseras. I det dåvarande altaret ingick 
emellertid finhuggna kantstenar av granit som möjligen kan 
ha ingått i det. Vid murverksundersökning av C. A. Mildner, 
framkom (sidoaltar-) nischer i triumfbågen och en (sakra-
ments-) nisch i södra långhusets vägg.

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (figur 112).

Stipes/Fundament
Storlek (cm): 90 (ö–v) × 120 (n–s). Ursprunglig höjd, efter 
spår i ursprunglig puts på väggen, antas av Lindhagen ha 
varit 110 cm, alltså i underdelen till nischernas botten. Idag 
bevarade till ca 40 cm av ursprunglig höjd.
Material: Tuktade gråstenar, kalkbruk och mindre stenar, 
vilande på fundament av kullerstenar. 
Datering: Ursprungligt. Det äldsta golvet av kalkbruk är lagt 
upp mot sidoaltarna i långhuset.
Källor och kommentarer: I altarets nordvästra del påträf-
fades ett kranium och bäckenben till hälften inmurade i 
altaret. Pilastrarna till långhusets östra valv är uppförda på 
sidoaltarna som fundament. Pilastrarna är putsade vilket gör 
att materialet i deras nedre delar är okänt. Det finns dock 
inget i deras struktur som tyder på att de inte har murats 
från den nivå altarna idag är bevarade; följaktligen har al-
tarna till större delen rivits i samband med valvslagningen. 
De nuvarande valven i långhuset, som saknar bemålning, 
har bedömts att ha uppförts efter eller strax före reforma- 
tionen. De har föregåtts av äldre valv varav rester påträf- 
fades i samband med restaureringen (Lindhagen 1972 s. 
88f ).

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (figur 112).

Stipes/Fundament
Storlek (cm): 90 (ö–v) × 120 (n–s).
Material: se ovan, Altare 1.
Datering: Ursprungligt (se ovan, Altare 1). 
Källor och kommentarer: Vid murverksundersökningen 
framkom en rektangulär nisch i långhusets vägg strax väster 

NORRA VRAM
Luggude h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Kyrkans kor, ca 25 cm från kyrkans gamla östvägg.
Datering: Medeltid (mensa) och 1500-talets början (stipes).

Mensa
Material: Kalksten.
Storlek (cm): 177 (n–s) × 109,5 (ö–v) × 12 (h.).
Konsekrationskors: Ja. Tre kors synliga på den västra delen 
av skivan. Förmodligen döljs ytterligare två under altarupp-
satsen på den östra delen av skivan.
Relikgömma: Nej? Det kan inte uteslutas att en relikgömma 
döljer sig under altaruppsatsen, men det förefaller mindre 
troligt.
Konstruktion: Hel skiva (idag sprucken). Figur 111.
Profilering: Ja. Platt och skråkant i norr, väster och söder. 
Den östra sidan är dold.

Stipes
Material: Tegel. På baksidan skymtar tegel på ett ställe ge-
nom putsen i den nedre delen. På norra gaveln av altaret 
mot väster är tegel blottat, rött, ca 25–26 × 6 × 13 cm. Flera 
lager med olika puts.
Källor och kommentarer: Nedre delen av stipes är färgad med 
kimrök. En rest av röd bemålning är synlig på norra gaveln.
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Figur 111. Norra Vrams kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.
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115 cm bred och 55 cm djup. Nischens botten ligger ca 110 
cm över beräknat ursprungligt golv. Nischen når en höjd av 
ca 250 cm över nuvarande golv. Den sydöstra nsichen är 93 
cm bred och 49 cm djup och når en höjd av 225 cm över 
nuvarande golv.

NORRVIDINGE
Harjagers h:d, Skåne

Kyrkan
I samband med den romanska kyrkans renovering 1951–
1952 gjordes ingrepp i golvet. Den arkeologiska dokumen-
tationen utfördes av landsantikvarie Harald Olsson. Anteck-
ningar, skisser och fyndförteckning är bevarade men rapport 
saknas (SkhbfL).

Altare 1 (högaltare?)
Placering: Uppgifter om närmare placering ej påträff at. Av 
H. Olssons anteckningar från 1954 framgår inte explicit var 
stenen som förmodligen ingått i altarmensa då var placerad 
– den beskrivs i förhållande till norra långhusets vägg – men 
av allt att döma påträff ades den i sekundärt läge. Med tanke 
på mensas approximativa ursprungliga storlek förefaller det 
kunna uteslutas att skivan varit placerad i ett sidoaltare i 
långhusets östra hörn. Sannolikt har den legat på kyrkans 
högaltare.

om sidoaltaret. I den påträff ades en kvist av buxbom (Lind-
hagen 1972 s. 85). Om pilastrarna, se ovan Altare 1.

Altare 3 (sidoaltare)?
Placering: Under tornbågen i nordöstra delen av tornbot-
tenvåningen (fi gur 112).

Avtryck
Storlek (cm): 75 (n–s). Något säkrare östvästligt mått fi nns inte.
Material: Ej bevarat.
Datering: Med tanke på att undersökaren kopplat mynt-
fynden till altaret, torde det ha funnits på platsen under 
1300-talet.
Källor och kommentarer: Det möjliga altaret kan endast på-
visas genom rester av ett kalkbruksgolv i två områden söder 
om den norra romanska sittbänken och på var sida om torn-
bågen. Båda kalkbruksresterna har en rak kant som visar att 
de lagts mot något som befunnit sig i tornbågen, troligen ett 
fundament, som har haft en bredd på ca 75 cm. Fundamentet 
kan, enligt undersökaren, ha varit till ett altare, vilket skulle 
kunna stödjas av att i området däromkring påträff ades ett 
relativt stort antal mynt (Lindhagen 1972 s. 85f ). I anslut-
ning till ”altaret” påträff ades 36 mynt (30 brakteater, 4 kop-
parmynt, 2 silvermynt) (Rapport M. Lindhagen, SkhbfK).

Sidoaltarnischer
På triumfväggen fi nns två sidoaltarnischer. Den nordöstra är 

Tegelgolv -65

Kalkbruksgolv -65

Kalkbruksgolv -68

Kalkbruksgolv -58

Kalkbruksgolv -72

10 2 meter

Figur 112. Norra Åsums kyrka. Struktu-
rer dokumenterade vid undersökning 1972. 
Myntfynd markerade med punkter. Bearbet-
ning efter ritningar i SkhbfK. Skala 1:175.
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Storlek: 136 (n–s) × 70 (ö–v) × 85 (h. exlusive sentida al-
tarskiva).
Källor och kommentarer: Inga nischer i stipes som är täckt 
med en ganska tunn puts.
Datering: Stipes kan vara medeltida.

Altarnischer
På triumbågens sidor syns spår efter två halvcirkulära nischer. 
Efter att korbågens utvidgats finns nu endast delar av dem 
bevarade. Deras ursprungliga bredd har varit ca 85 cm. Den 
norra nischens botten har förmodligen legat ca 80–85 cm 
över nuvarande golv. Nischerna avslutas med horisontella 
utkragningar ca 260 cm över golvet (Brunius 1860 s. 152f; 
DK, VII, s. 204).

NYLARS
Vestre h:d, Bornholm

Altare 1 (högaltare)
Placering: I kyrkans kor/absid. 

Stipes
Material: Kalkstenskvader (cementsten).
Storlek (cm): ca 146 (n–s) × 90 (ö–v). Höjd över dåvarande 
golv (med mensa) 91 cm.
Nischer: I baksidan fanns en nisch. Storlek (cm): 26 (h.) × 
42 (br.) × 42 (dj.).

Mensa
Material: Kalkstensskiva (cementsten).
Storlek (cm): ca 156 (n–s) × 96 (ö–v) × 7 (tj.). 
Konstruktion: Oklart. I Danmarks Kirker uppges på ett ställe 
att mensa bestod av en (hel?) kalkstensskiva. En meddelare 

Mensa
Storlek, del av mensa (cm): 77 (n–s) × 35 (ö–v) × 18,5 (h.). 
Med tanke på relikgömmans placering bör mensa ha varit 
ca 142 cm lång.
Material: Okänd bergart.
Konstruktion: Stenen har, med tanke på relikgömmans pla-
cering, antagligen utgjort en hel skiva.
Profilering: Skråkant på två sidor (västra och södra).
Relikgömma: I ett av skivans hörn, tidigare mensas mitt, har 
Olsson noterat en kvadratisk fördjupning. Storlek (cm): 12 
× 12 × 3,5 (dj.). 
Källor och kommentarer: Stendetaljen är endast känd genom 
en anteckning och skiss av Harald Olsson. Enligt uppgift har 
det medeltida altaret av sten funnits kvar till 1897 då det er-
sattes av en trälåda (Håkansson 1954 s. 44). 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (figur 113).

Fundament
Storlek (cm): ursprungligen 95 × 95. Senare utvidgat 132 
(n–s) × 97 (ö–v). Bevarat till en höjd av 38,5 cm.
Material: Tegel och grundläggning med ”kullersten”.
Källor och kommentarer: Uppgifterna från H. Olssons an-
teckningar.

NY KIRKE
Vestre h:d, Bornholm

Placering: 106 cm från absidens östra vägg.

Stipes
Material: Tuktad sten. 

Altare

Altare, utbyggnad

10 2 meter

Figur 113. Norrvidinge kyrka. Planut-
snitt av kyrkan med det år 1951–52 på-
träffade resterna av ett sidoaltare i lång-
husets sydöstra hörn. Skala 1:100.



appendix i  |  425

pes norra, västra och södra sidor. I nischerna är tegelmurver-
ket blottat. Fogarna är gjorda med hårt vitt bruk innehållande 
ganska mycket grusig ballast. Utformningen av nischernas 
avtäckning påminner om nischerna i norra och södra kor-
väggen i Stora Råby kyrka och nischen i ett sidoaltare (S:t 
Anna) i S:t Olofs kyrka på Österlen.
Relikgömma: Nischen på stipes framsida är betydligt mindre 
än de i norr och söder och har dessutom inte en profilerad 
avtäckning. Utseendet och placering tyder på att den har 
haft funktion som relikgömma.
Relikgömmans storlek (cm): 33 dj. × 18 h. × 16,5 br.

Datering: Medeltid. Kyrkan har i sen tid fått en mindre till-
byggnad i öster som fungerar som sakristia. Valvet i koret är 
från senmedeltiden. Vid uppförandet av sakristian förefaller 
största försiktighet ha iakttagits vid nedrivandet av delar av 
den ursprungliga östgaveln, eftersom valvets gördelbåge med 
en därunder murad halvstenstjock förstärkningsmur har be-
varats. Altaruppsatsen från 1674 är något bredare än altaret; 
de tycks inte ha anpassats till varandra. 

NY VARBERG, S:T JÖRGEN hosp. kapell?
Himle h:d, Halland

Källor och kommentarer: I samband med utbyggnaden av 
motorvägen E6 påträffades grundrester till en kyrkobyggnad 
med salkyrkoplanform. Flera gravläggningar konstaterades, 
några i kyrkans inre västra del. I dess östra del, på ett avstånd 
av ca en meter från och parallellt med gavelväggen, fanns en 
rad med stolphål (Ullberg-Loh 1983, 1992). Placeringen av 
stolphålen kan tyda på att någon form av upphöjt golv fun-
nits i kyrkans östra del där högaltaret och eventuella sidoal-
taren troligen varit placerade. Det som talar emot en sådan 
tolkning är att ett sådant ”podium” skulle bli mycket smalt. 
En möjlig parallell, fastän i sten, har konstaterats i S:t Hans 
kapell i Veinge socken (se ovan).

som var med vid restaraureringen 1882 menade 1926 att 
”pladen” bestod av tre med ”fals” sammanfogade kalkstenar.
Relikgömma: Ja. 12 cm djup!
Konsekrationskors: Nej? 
Profilering: ? Skivan sköt ut över stipes på tre sidor.
Datering: Medeltid. 
Källor och kommentarer: Altaret ersattes 1882 av ett nytt i 
trä. Då altaret revs 1882 påträffades undet det ett mynt från 
Valdemar II:s regeringstid (1202–1241). Altaret är endast 
känt genom beskrivning gjord i samband med dess rivning 
(DK, VII, s. 244, 266, 273 not 4).

NYMÖ
Villands h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Korets östra del (figur 114).

Mensa
Material: Tegel?
Storlek (cm): 170 × 98 × 22.
Relikgömma: ? Ovansidan är dold av träskiva.
Konsekrationskors: ? se om relikgömma.
Profilering: Kanterna är helt raka, och med en liten skråkant 
nederst mot stipes.
Datering: Medeltid?
Källor och kommentarer: Hela mensa är dold av sentida puts 
och på ovansidan av en träskiva.

Stipes
Storlek (cm): 165 × 94 × 104 (h. med mensa).
Material: Stipes är täckt med sentida puts. Små blottade ytor, 
bl. a. i nischerna visar att den är till största delen murad med 
tegel. Tegelstorlek (cm): ca 27 × 13 × 9. I den norra nischen, 
en bit in, kan noteras en grå sten med flat yta.
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. Nischer finns i sti-

-28
-33

-30
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Norr Väster Söder
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Figur 114. Nymö kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.
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PEDERS KIRKE
Sønder h:d, Bornholm

Altarnischer
Triumfbågen mot långhuset flankeras av två halvcirkelfor-
made nischer. Den norra når en höjd av 270 cm över golvet, 
har en bredd av 84 cm och ett djup på 55 cm. Botten be-
finner sig 80 cm över golvet. Den södra nischen har en höjd 
av 280 cm, är 84 cm bred och 47 cm djup. Botten befinner 
sig ca 90 över golvet. I den norra nischens botten finns en 
skråkantsprofilerad tvådelad stenskiva som skjuter ut från 
triumfväggens murliv med 5 cm. En motsvarande profilering 
av botten i den södra nischen är inte lika välbevarad (jfr även 
uppgifter i DK, VII, s. 559).

POULS KIRKE
Sønder h:d, Bornholm

Altarnischer
På var sida om triumfbågen finns nischer med något olika 
utförande. Den norra nischen, som är större än den södra, 
har en stickbågig avtäckning som överst avslutas horison-
tellt. Dess bredd är ca 110 cm, djupet ca 50 cm. Den södra 
nischen, som genombrutits för att vara uppgång till predik-
stolen, är rundbågig. Dess bredd är ca 75 cm och djup ca 50 
cm (DK, VII, s. 540f ).

RAMDALA
Östra h:d, Blekinge

Altare 1
Placering: Stenen ligger som trappsten invid södra kyrkväg-
gens korportal (figur 116). Antagligen kommer stenen från 
högaltaret som revs och flyttades västerut omkring 1800 (SvK 
vol. 22 s. 70.

OTTARP
Luggude h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Stenen ligger mellan norra korsarmen och långhu-
set, delvis dold av en sentida avsats varpå placerats en äldre 
orgel (figur 115).

Mensa
Material: Kalksten, vit med en lite grön nyans, inslag av mer 
rena homogena vita ”linser”, ca 1–3 cm stora.
Storlek (cm): 194 (n–s) × 99–102 (ö–v). Tjocklek okänd 
(dold i golvet). 
Konstruktion: Hel skiva. Den västra delen förefaller att vara 
marginellt smalare än den östra.
Relikgömma: Nej? Ovansidan delvis dold. Snabbinvente-
ringen nämner ej något om relikgömma.
Konsekrationskors: Ja. Tre kors synliga idag. Korset längst 
i öster (med nuvarande placering) är bäst bevarat. Sämst 
bevarat är det i sydväst. Snabbinventeringen (1918–1939), 
genomförd före uppförande av podium för orgel, omtalar 
fyra kors i hörnen.
Profilering: ? Sidorna dolda i golvet.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: I Snabbinventeringen omtalas ste-
nen såsom ”Gravsten (?)” med kors i hörnen (1919), trots 
att den uppvisade alla kännetecken på att vara en altarskiva.
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Figur 115. Ottarps kyrka. Altarskiva i golvet nära koret. Ena hörnet 
dolt av podium. Skala 1:30.
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Figur 116. Ramdala kyrka. Altarskiva utanför korportalen. Skala 1:30.
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Källor och kommentarer: Valvpilastern förefaller vara place-
rad på och sekundär till sidoaltaret.

RAUS
Luggude h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Kyrkans kor.

Tabula
Material: Kalksten?
Källor och kommentarer: Jöns Espman, kyrkoherde i On-
slunda och Tranås pastorat, omtalade 1729 att ”I Råus Kyrc-
kia sees En sådan hwitsteen inlagdt i Altarsteenen…” (Eng. 
saml., B-VIII, 2, 44, s. 19, KB).

REBBELBERGA
Bjäre h:d, Skåne

Kyrkan
Den medeltida kyrkan bestod av långhus, ett långt kor, för-
modligen utvidgat mot öster, och ett torn i väster. En till 
största delen ny kyrka uppfördes 1867 på platsen för den 
gamla. Tornet och delar av långhusets västgavel är bevarade. 
En arkeologisk undersökning av den medeltida kyrkans ge-
nomfördes 1967 (figur 118). Lämningarna var förhållandevis 
svårt nedbrutna; litet återstod av golvlager och andra struk-
turer, förutom grundstenar i murarna. Koret tolkades efter 
undersökningen såsom ha varit rakslutet i öster, sannolikt 
mot bakgrund av altarfundamentets placering. 

Mensa
Material: Kalksten, vitgrå med något inslag små fossiler samt 
mindre rödaktiga ovala ”linser”.
Storlek (cm): 230 (n–s) × 104–106 (ö–v) × 14 (tj.). 
Konstruktion: Hel skiva. 
Relikgömma: Nej.
Konsekrationskors: Nej. Skivan och eventuella kors kan ha 
slitits ned. 
Profilering: Platt och hålkäl å alla sidor förutom en långsida 
som är rakhuggen.
Datering: Medeltid.

RAMSÅSA
Färs h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Strax framför tribunbågen (figur 117).

Mensa
Material: Kalksten, svart.
Storlek: 144 × 50 × 6,5 cm. Finhuggen men ej slipad.
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Ja. Inga spår av försegling med järnkrampor.
Relikgömman, storlek (cm): 5 × 4 × 2 (dj). 
Fals för tabula, storlek (cm): 12,5 × 11 × 3,0–3,5 (dj). 
Profilering: Skråkant.

Stipes
Material: Materialet är okänt p.g.a att stipes är kalkstruket. 
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. Nischer saknas. 
En murad vägg bakom altaret uppfördes vid restaureringen 
på 1950-talet.
Storlek (cm): 128 × 105 × 102 (h. inkl. mensa).
Datering: Placeringen framför tribunbågen kan tyda på att 
altarets placering är sekundär.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Stipes
Storlek (cm): ca ≥70 (ö–v) × ≥50 (n–s) × 70–80 (h. över 
nuv. golv).
Material: Marksten? Sekundära lagningar med tegel.
Källor och kommentarer: Valvpilastern förefaller vara place-
rad på och sekundär till sidoaltaret.

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Stipes
Storlek (cm): ca ≥75 (ö–v) × ≥100 (n–s) × 30 (h. över nuv. 
golv).
Material: Marksten?
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Figur 117. Ramsåsa kyrka. Altarskiva utanför korportalen. Skala 1:30.
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medeltiden. Stenarna i altaret är, åtminstone delvis, medel-
tida och romanska.

Mensa
Material: Höörsandsten, grågul/gulgrå.
Storlek: 153 (n–s)× 87 (ö–v)× 15–17 cm.
Konsekrationskors: Ej korsmärkt.
Relikgömma: ? På ovansidan är ett avjämnande lager med 
kalkbruk vilket döljer eventuell relikgömma.
Profilering: Skråkant i väster, norr och söder.
Konstruktion: Skivan består av minst fem sammansatta ste-
nar. Samtliga sidor av mensa har skråkant. Ovandelen av 
skivan är i öster dold av altaruppsats.

Stipes
Material: Stipes är putsad med en tunn vit kalkputs eller 
slamning. Under denna framträder huggna eller tuktade ste-
nar. I en kant på mot väster framskymtar en liten bit av en 
röd tegelsten. 
Storlek (cm): 143 (n–s) × 75 (ö–v)× 80–82 (h.). Altarets to-
tala höjd med mensa: 97 cm.

Altare 1 (högaltare)
Storlek, fundament (cm): 200 (n–s) × 97 (ö–v).
Material: Kalkbruk.
Datering: Medeltida?

RESLÖV
Onsjö h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Källor och kommentarer: I prästrelationerna 1691 meddelas 
att på ”dhen norra sijdan utför prädijkiostohlen är itt lijtet 
altar; deruppå står Maria medh Christi beläte i famnen…” 
(PR 1690 s. 114). Vid samma tid nämns också högaltaret 
och ett mataltare. År 1688 anlitades en murare för att mura 
en ny ”footh” till högaltaret och att ”Eth et gammalt Matt 
Althare att bortaga, och inmuura faathen ! i dess ställe” (Res-
lövs kyrkoarkiv, LI:1, LLA). År 1691 meddelas att mataltaret, 
som av allt att döma varit placerat i koret ”vidh dhet rätta” 
altaret, hade 1686 ersatts av en dopfunt. På det stod en bild 
av Anna-själv-tredje (PR 1690 s. 114).

RISEKATSLÖSA
Luggude h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare) 
Placering: Altarets mitt och östra sida befinner sig 155 cm 
från absidmuren i öster (figur 119).
Datering: Det relativt stora avståndet till absidmuren, kan 
tyda på att altaret har flyttats västerut, möjligen redan under 
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svarande mot ett löp med tegel. Även i öster, under altarupp-
satsen bör mensa delvis vara murad. Med stor sannolikhet 
har funnits ett parti i norr som varit murad med tegel, men 
tagits bort vid en ombyggnad (se om stipes).
Relikgömma: Nej.

RONNEBY
Medelstads h:d, Blekinge

Kyrkan
Under 1100-talet uppfördes en kyrka med absid, kor och 
långhus. En rundbågig öppning i västgaveln över valven kan 
eventuellt indikera ett tidigare romanskt torn. På 1200-talet 
uppfördes två korsarmar med absider. Under 1300-talet eller 
omkring 1400 tillkom en korförlängning. Sakristian vid korets 
norra sida tillkom under hög- eller senmedeltiden och tornet 
under 1400-talet (Jacobsen 1982a; 1982b; SvK vol. 85).

Altare 1
Placering: Kyrkans kor, ca 1 m från dess rakslutna östvägg 
(figur 120).

Mensa
Material: Kalksten, vitgrå.
Storlek (cm): Enbart stenskivan: 212 (n–s) × minst 108 (esti-
merad 116) × 139 (ö–v) × 14 (tj.). Storleken, inklusive mura-
de partier, är (cm): 239 (n–s) × 139 (ö–v). Altaret hade, före 
ombyggnaden i norr, en estimerad längd (n–s) på 265 cm.
Konstruktion: Hel stenskiva. Söder om stenskivan finns ett 
mindre parti av mensa som murad, ca 26 cm (n–s), antagligen 
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Figur 120. Ronneby kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.

Figur 121. Ronneby kyrka. Sidoaltare i sakristia. Skala 1:30.
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Konstruktion: Hel skiva. 
Relikgömma: Nej.
Konsekrationskors: Ja, fyra kors. Ett femte döljer sig troligen 
under utskjutande vägg.
Profilering: Skivans kanter består överst av en platt och run-
dad, ganska grov, kant som övergår i undersidan.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Skivans östra sida är delvis dold 
av ytterväggen. Det får antas att vägg- och fönsterparti har 
byggts om efter altarets tillkomst. Det är tänkbart att fönstret 
föregåtts av en nisch i väggen, möjligen även med ett fönster. 
För att rista de båda korsen längst i öster (varav ett helt dolt) 
har väggen antingen varit smalare, nischen bredare eller har 
skivan primärt legat på ett annat altare.

Stipes
Material: Stipes har en tunn puts under vilket framträder 
en murad tegelyta.
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. Inga nischer finns. 
Hörnen är avrundade. 
Storlek (cm): 173 (n–s) × 52 (ö–v) × 88 (h. inkl. mensa). 

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Sydväst om triumfbågen (enligt Sveriges Kyrkor 
med hänvisning till Gravställsboken).
Källor och kommentarer: Christopher Cronholm omtalar 
att ”Utom ordinära altaret är 2ne smärre, nu obrukbara”. 
Enligt Sveriges Kyrkor användes detta altare som mat-altare. 
Förmodligen är det samma altare som raserades före 1790 
och vars innehåll beskrivs av N. H. Sjöborg (”Appendix II”).

RUTS KIRKE
Nørre h:d, Bornholm

Altarnischer
Triumfbågen mot långhuset flankeras av två rundbågiga ni-
scher med hjälmvalv, vilka i höjd sträcker sig ca 337 cm över 
nuvarande golvnivå. Botten på nischerna befinner sig ca 100 
cm över golv. Deras bredd är ca 100 cm och djupet ca 50 cm 
(Brunius 1860 s. 163; DK, VII, s. 306).

RÖKE
Östra Göinge h:d, Skåne

Altare 1
Placering 
Ursprunglig placering okänd.

Mensa
Material: Sten.
Källor och kommentarer: Frits Uldall noterar från sitt besök 
1896–1897 i Röke kyrka: ”Dæksten af det gamle Alterbord 

Konsekrationskors: Ja, fem kors, slarvigt inhuggna, ej gjorda 
samtidigt med gravtexten. Även i Sveriges Kyrkor antas att de 
är gjorda senare (SvK vol. 85, s. 90–93)
Profilering: Skråkant eller svagt framträdande hålkäl i norr 
och väster (de sidor som är tydligt observerbara). 
Datering: Medeltid. Förmodligen efter 1354.
Källor och kommentarer: I Sveriges Kyrkor (vol. 85 s. 90) lä-
ses inskriften såsom: ”Anno domini mcccviii (?) feria sexta 
post festum pentecostes obiit johannes holebeke”, alltså ´I 
Herrens år 1308 den sjätte dagen (dvs. fredagen) efter pingst 
dog Johannes Holebeke´. Läsningen av årtalet kan starkt ifrå-
gasättas. Tidigare har årtalet lästs som mcccliiii, alltså 1354 
(Engström 1951). De sista tre ”iii” är inte säkerställda på 
grund av att de delvis täcks av altaruppsatsen. Det förefaller 
emellertid inte finnas något skäl till att läsa den första delen 
i årtalet som annat än ”mcccli”.

Stipes
Material: Stipes är putsad, men blottade ytor, bl.a. i nischer 
visar att den är murad med tegel. På baksidan av altaret var 
tegelstorleken ca 28 ×. 8 cm. 
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. En djup nisch 
finns i södra sidan. Till ett rum? På den östra sidan mot 
norr finns en nisch. Dess placering, långt ut mot den nor-
ra kanten, visar att denna del av altaret har förkortats och 
ommurats. Möjligen ska förändringen sättas i samband 
med den ombyggnad av altaret av Carl Murmestere som 
omnämns i kyrkans räkenskaper 1653. Ombyggnaden för-
anleddes av installationen av den nuvarande altaruppsatsen 
(SvK vol. 85 s. 66). 
Storlek (cm): 228 (n–s) × 132 (ö–v) × 100 (h. inkl. mensa). 
Före altarets avkortning i norr estimeras stipes längd (n–s) 
till 254 cm.

Datering: Altarets mensa är medeltida, tidigast från 1350-ta-
let. Den övriga konstruktionen är troligen även den medel-
tida, ehuru ombyggd och förkortad, troligen 1653. Sveriges 
Kyrkor uttalar sig inte om dateringen.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: I kyrkans sakristia, på murat stipes (figur 121).
Datering: Altarets mensa är medeltida och rummet är av allt 
att döma från början uppfört för att hysa ett altare. Sveriges 
Kyrkor gör bedömningen att sakristian uppförts i början av 
1300-talet (SvK vol. 85 s. 36). Henrik Jacobsen menar med 
ledning av blinderingsgaveln till omkring 1500 (1982b s. 16).
Källor och kommentarer: Sakristian är inrättad för att hysa 
ett altare. På östväggen söder om altaret finns en inbyggd 
piscina och på norra sidan finns en förvaringsnisch. Även i 
sakristians norra vägg mot öster finns två nischer.

Mensa
Material: Kalksten, röd.
Storlek (cm): 177 (n–s) × ≥92 (ö–v) × 16–18 (tj.). 
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Linné besöker kyrkan i 1749 och gör då följande notering: 
”Utom det stora altaret, och des altartafla, woro äfwen 3 små 
altare, det ena midt i Kyrkan förestälte Gud Fader och den 
korsfäste Christum; det andra bakom södra Kyrke-dören, 
Anna, som hade i sitt knä Jungfru Maria, och Jungfru Ma-
ria Christum. Det tredje altaret stod gent emot Predikstolen, 
med sina bilder” (Linnæi 1751 s. 155). C. G. Hilfeling, som 
reste i denna del av Skåne 1777 för att avteckna fornläm-
ningar, skriver att i kyrkan ”… har endnu til Eftermæle fra 
forrige Tiider 5 Altere i sig…” (Hilfeling 1777 s. 41). Samuel 
Follin, som utkom med en avhandling om S:t Olofs socken 
år 1816 omtalar fyra altaren i kyrkan, men refererar till en 
uppfattning att en gång funnits sju altaren (övers. s. 16 och 
not 49). Slutligen kan omnämnas Carl A. Wassberg som 
1819 i en beskrivning av socknen omtalar sex altaren men 
att ”… att i Storkyrkan warit ännu 3 till, eller tillsammans, i 
hela Kyrkan, 9 Altaren… men hwar de 3 öfriga warit beläg-
na, känner man nu icke så säkert…”, men han vill ändock 
”… försöka uppgifwa deras platsar” (Wassberg 1819 s. 35). 

Altare 1 (högaltare)
Placering: koret  (figur 122), ca 110 cm från östväggen.
Källor och kommentarer: Wassberg uppger om ”Stor-altaret” 
i ”Chorkyrkan” att ”… är ett litet fyrkantigt hål, betäckt med 
en marmorsten, hwaruti skall, förra tider stått en Blyask, i 
hwilken legat några Reliquier efter S. Olof, men nu finnes 
här hwarken ben, naglar, hår, linne eller bly, utan endast litet 
stoft” (Wassberg 1819 s. 35, 37). På altaret står ett stort altar-
skåp med flygeldörrar från 1400-talets första hälft. I corpus 
centrum finns Kristi korsfästelse (Liepe 1995, bd II, s. 331f ).

ligger i Chorets Gulv (Uldall s. 42, ATA). Kyrkan revs någ-
ra år därefter; en ny kyrka stod klar 1906. Altarskivan har 
ej gått att återfinna.

SALOMONS KAPELL
Nørre h:d, Bornholm

Altare 1 (högaltare) 
I ruinerna finns spår av altare tätt intill korväggen, kapellet 
kan vara från början av 1300-talet (DK, VII, s. 329ff).

SANKT OLOF
Albo h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkans äldsta delar består av ett rakslutet kor och långhus. 
Tegelomfattningar kring långhusets igensatta portaler tyder 
på en datering till tidigast 1200-talet. Ett större långhus har 
byggts väster om det gamla. Med ledning av valven, som 
bör ha uppförts samtidigt, har föreslagits en datering av till-
byggnaden till ca 1425–1450 (Rydbeck 1951 s. 92f ). Kyrkan 
och dess altaren har inte närmare undersökts i modern tid. I 
samband med kyrkans restaurering 1949–1950 togs en del 
av golvet upp. Endast några foton ger en uppfattning om 
ingreppen och högaltarets skick vid denna tid. 

Flera beskrivningar av kyrkan och dess altaren gjordes un-
der 1700- och 1800-talet. De skiljer sig något från varandra, 
exempelvis vad avser antalet altaren (figur 123). Carl von 
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Figur 122. Sankt Olofs kyr-
ka, Österlen. Högaltaret (Al-
tare 1). Skala 1.30.
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Altare 2
Placering: korets nordöstra hörn. 

Mensa och stipes
Material: Tegel.
Storlek (cm): 95 (n–s) × 94 (ö–v) × 114 (h.).
Konsekrationskors: Nej
Relikgömma: Nej.
Källor och kommentarer: Samuel Follin omtalar hur det i 
främre delen av koret tidigare fanns två mot varandra stående 
altaren (väl snararare altarbilder), vars ena bild ännu kunde 
betraktas stående på ett annat ställe. Denna bild beskriver 
han som en man, klädd i mantel, med rikt böljande skägg, 
krona på huvudet, i högra handen en stridslur och i den 
vänsta en kruka. Det andra motstående altaret utsmyckades 
inte av någon särskild bild. Follin hade inga uppgifter om 
altarnas vigning. Den omtalade bilden finns ej längre kvar 
(Follin 1816, övers. s. 17). Altaret omtalas såsom ett ”Wrå”-
altare i ”Chorkyrkan” (Wassberg 1819 s. 35, 37).
Datering: Hög- eller senmedeltid.

Altare 3
Placering: Korets sydöstra hörn.

Mensa och stipes
Material: Tegel.

Mensa och stipes
Material: Tegel. 
Storlek (cm): 208 (n–s) × 154 (ö–v, 100 exkl. altarskåp) × 
134 (h., 110 från podium).
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Ja. Storlek (cm): ca 36 × 36. Den är placerad 
med en tydlig dragning mot söder.
Konstruktion: Hela altaret, förutom baksidan, har i sen tid 
täckts av ett utjämnande lager med tjock puts. På baksidan 
finns en tunnare puts.
Datering: 1400-talets första hälft till 1536.

Tabula 
Material: Skivan är målad med en helt täckande röd färg och 
fastmurad. På ett mindre parti fritt från färg framträder en 
grönaktig slipad sten, förmodligen kalksten av något slag.
Storlek: ca 36 × 36 cm.

Nischer
På östra sidan, mot söder, finns en nisch till en inre kam-
mare. Den äldsta öppningen har varit något lägre än den 
nuvarande. Sekundärt har altarets östra sida påmurats med 
ett skal av tegel med en halvstens bredd och en ny öppning, 
något förskjuten mot söder, har tillkommit. Enligt en skiss 
av Brunius fanns tidigare en mindre öppning i altarets norra 
sida mot väster (Brunii samling, bd 30 s. 119, ATA). 

Altare 4
S:ta Maria

Altare 5
Trefaldigheten

Altare 6
S:t Anna

Altare 1
Högaltaret

Altare 8?

Altare 9?

10 meter

Altare 2

Altare 3

Altare 7
“Rökaltaret”

0 10 meter

0 10 meter

Figur 123. Sankt Olofs kyrka, Österlen. Plan över kyrkan med altaren. Bearbetning efter planritning av Mathiesen 1899 (orig. i Nationalmuseet 
i Köpenhamn). Skala 1.250.
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Storlek (cm): 112 (n–s) × 106 (ö–v) × 128 (h.).
Konsekrationskors: Nej
Relikgömma: Nej.
Källor och kommentarer: Altaret omtalas så-
som ett ”Wrå”-altare i ”Chorkyrkan” (Wassberg 
1819 s. 35, 37). Se Altare 2 angående eventuella 
bild på altaret.
Datering: Hög- eller senmedeltid.

Altare 4 (sidoaltare)
Placering: I långhusets nordöstra hörnet (fi-
gur 125).
Källor och kommentarer: Follin omtalar detta 
altare såsom invigt jungfru Maria. Han upp-
ger att det kallades ”dopaltare”, av det skälet 
att sakramentet förvaltades där (Follin 1816, 
övers. s. 17). Wassberg ansåg att ”S. Mariæ 
Altare” varit ett ”Smörjelse-Altare” (Wassberg 
1819 s. 19, 35). Detta på grund av den stora 
skålformade fördjupningen i mensa. I en be-
skrivning av kyrkan från 1830 omtalas ”en vid-
lyftig ihålning, och deruti ett stort mässingsfat 
ganska noga derefter afpassadt” (ATA). Jämför 
här uppgfiten från Reslövs kyrka (se detta ap-
pendix) 1688 då ett mataltare togs bort och i 
dess ställe inmurades ett fat. På ett uppbyggt  
podium på altaret står ett helgonskåp med den 
tronande madonnan från 1400-talets första 
hälft (Liepe 1995, bd II, s. 333f ).

Pelare

Träbänk

Pelare

Träbänk

Mensa

Podium

Podium

Figur 124. Sankt Olofs kyrka, Österlen. Trefal- 
dighetsaltaret (Altare 5). Skala 1.30.

Figur 125. Sankt Olofs kyrka, Österlen. S:ta Maria altare (Altare 4). Skala 1.30.
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hade många dolda och låsta utrymmen, ansåg Follin tidigare 
ha innehållit reliker (Follin 1816 övers. s. 18). Även Wass-
berg betecknar det som ett Trefaldighetsaltare, också kallat 
”Offer-Altare”, mitt i kyrkan vid pelaren (Wassberg 1819 s. 
35, 41, 44). På ett särskilt uppbyggt podium på altaret står, 
åtminstone sedan 1700-talet, ett helgonskåp föreställande nå-
dastolen, vars datering bedömts till första hälften av 1400-ta-
let (Liepe 1995, bd II, s. 330f ). På pelaren invid altaret är 
inristat med runor ”Sante Ole, bed för mig”. Altarskåpet är 
bredare än podiet det vilar på. Nils Boström och Thure Helm 
har i en kyrkobeskrivning (1971 s. 12f ) framfört att denna 
omständighet skulle tala för att ett annat altarskåp, nämligen 
ett numera förlorat, med S:t Olof varit uppställt där före bi-
skopsvisitationen 1627. En annan indikation de pekar på är 
den ovan nämnda runinskriften med en bön riktad till Olof 
på pelaren bakom skåpet. Det kan dock ifrågasättas om de 
ovannämnda omständigheterna är så tungt vägande att en 
sådan tolkning kan göras trolig. 

Mensa och stipes
Material: Tegel.
Storlek (cm): 156 (n–s) × 153 (ö–v) × 94 (h. inkl. mensa). 
Höjd med podiet 156 cm. 
Storlek på mensa (cm): 156 (n–s) × 54 (ö–v) × 8 cm. Inräk-
nat tillbyggnaden i öster är mensa 84 cm bred.
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Nej. 
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. Nischer saknas. En 
sekundär utbyggnad av stipes och mensa har gjorts i öster. 
Det kalkbruk som använts i fogarna är snarlikt det som an-
vänts i primära delen. På den norra sidan var skillnaderna i 
utförandet mer tydligt. Kalkbruket i östra tillbygget är något 
mer gråaktigt. I den östra, primära, delen är fogarna ritsade, 
men icke så i väster. Altaret är täckt med puts på mensa och 
på ovansidan av podiet som bär altarskåpet. Mensas ovansi-
da består av vit puts, likartad den som finns på ovansidan av 
podiet. Vissa lagningar har gjorts av mensas ovansida. Enligt 
uppgift har en värmeugn tidigare stått intill altaret.
Datering: 1400-talets första hälft till 1536.

Altare 6 (sidoaltare)
Placering: I långhuset, vid södra väggen, strax väster om syd-
portalen (figur 126).
Källor och kommentarer: Altaret kallades av Follin även för 
”mataltare”, av det skälet att kvinnor efter barnsbörd och ef-
ter de sedan första gången gick i templet placerade mat till 
prästen på altaret (Follin 1816, övers. s. 18). Wassberg kall-
lade altaret ”Kyrkegångs-Altare” och ”Mat-Altare” (Wassberg 
1819 s. 40). På altaret står sedan lång tid ett helgonskåp med 
Anna-själv-tredje med en datering till 1400-talets första hälft 
(Liepe 1995, bd II, s. 334). Genom den nuvarande placeringen 
av S:t Anna, mot långhusets södra vägg, ger altaret intrycket 
av att ha en en nordsydlig orientering med celebrantens sida i 
norr. Under förutsättning att fördjupningen i altarets västra del 

Mensa och stipes
Material: Tegel. Storlek (cm): 26–27,5 ×. 12–13 × 7,5–8,5.
Storlek (cm): 157 (ö–v) × 160 (n–s) × 98 (119 podiets ovan-
sida). Bredden på själva mensa 98 cm (n–s). Efter tillbygg-
naden i norr blir mensa 84 cm bred.
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Nej. 
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. På altaret, i norr, 
är murat ett podium för altarskåpet. Hela altaret är täckt 
med puts, på stipes ganska tunt lager, medan det på podiet 
och och på mensa (översta skiftet) är tjockare och ”slarvi-
gare” utfört. Fogarna i stipes är ritsade medan de i podiet 
är utsmetade. Nischer saknas. Podiet förefaller således vara 
uppfört i en teknik med generellt bredare fogar än i stipes, 
vilket tyder på att det är sekundärt.
Storlek (cm): 160 (n–s) × 157 (ö–v) × 98 (h. inkl. mensa). 
Höjd med podiet 119 cm. 
Datering: 1400-talets första hälft till 1536. Det murade po-
diet är sekundärt, möjligen icke medeltida.

Altare 5 (sidoaltare)
Placering: I långhuset, centralt invid östra valvpelarens väs-
tra sida (figur 124).
Källor och kommentarer: Altaret betecknas av Follin såsom 
ett trefaldighetsaltare. Han omtalar en kista vid altarets fot 
i vilken varje år skänktes mycket pengar. Altarskåpet, som 

0

Söder

Södra långhusväggen

Figur 126. Sankt Olofs kyrka, Österlen. Sidoalttare i långhuset Ska-
la 1.30.
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Altare 9 (?)
”Det Nionde Altaret har, utan twifwel, warit i sydwestra hör-
nan, wid uppgången till hwalfwet, der den stora Dopfunten 
ligger omkull, hwilket dels kan liksom synas på wäggen, som, 
der Altaret troligen stått, är mycket ojemn, och dels kan slu-
tas af Dopfunten, ty icke har denna Coloss hwarken blifwit 
förd, eller buren, eller wältrad hit ifrån något annat ställe i 
Kyrkan” (Wassberg 1819 s. 36).

SARITSLÖV
Vemmenhögs h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan och socknen Saritslöv lades ner strax efter reforma-
tionen. En första ”provundersökning” av ruinkullen utfördes 
1955 av Harald Olsson, Skånes hembygdsförbund. Under tre 
säsonger, 1990–1992, undersöktes kyrkan av studenter under 
ledning av Mats Anglert och inom ramen för seminariegräv-
ning och led i utbildning vid Arkeologiska Institutionen i 
Lund. Studenterna skrev en rapport efter 1990 års undersök-
ningar. Kortfattade rapporter med fyndsammanställningar 
om respektive säsong gjordes 2010 av Fredrik Larsson och 
Sara Lind (otryckt rapport i LUHM).
De ursprungliga delarna av kyrkan har bestått av långhus, 
kor och absid. Under senare delen av medeltiden utvidga-
des kyrkan två gånger mot väster, eventuellt kan det ha varit 
fråga om ett eller två torn, och ett vapenhus tillkom i söder.
Vid 1990 års undersökning påträffades ett ”fundament” i 
skalmurskonstruktion med tegel ytterst vid långhusets norra 
sida och rakt över området där dess västra mur varit belägen 
före den äldsta utvidgningen av kyrkan mot väster. I rappor-
ten tolkades fundamentet som ett altare. Begränsningarna 
för fundamentet verkar emellertid oklara. Storleken, på de 
delar som var blottade, var ca 120 (ö–v) × 100 (n–s) cm. 
I kyrkans södra del och i den äldsta västförlängningen, men 
med en något östligare placering än ovannämnda fundament 
påträffades en samling med gråstenar i fyrkant med storle-
ken ca 180 (v–ö) × 150 (n–s), vilken mest kan liknas vid en 
packning eller grund av något slag. Det finns inga uppgifter 
om kalkbruk som bundit stenarna. Inga försök till tolkning 
finns i rapporten eller i det övriga dokumentationsmateri-
alet. Det kan inte uteslutas att det är fråga om fundamentet 
till ett altare, men andra tolkningar är också möjliga, även 
av profant slag. Kyrkan användes en tid efter reformationen 
som verkstad och eventuellt bostad; en stor mängd slagg 
påträffades tillsammans med yngre rödgods. 
I undersökningarna har insamlats sammanlagt 44 mynt, de 
flesta daterade från 1300- till 1500-talet. Ett mynt var från 
Olaf Hungers tid (1086–1095). 

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn (figur 127).

är en relikgömma och nischen i altarets norra sida varit en för-
varingsnisch förefaller det mest troligt att altarets ursprungliga 
orientering varit den sedvanliga, alltså med celebranten i väster.

Mensa och stipes
Material: Tegel.
Storlek: 132 (n–s) × 135 (ö–v) × 90,5–92 cm (h. över nu-
varande golv).
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: ? I altarets ovansida mot väster finns en rek-
tangulär fördjupning, ca 40 × 30 (40) cm stor och 4 cm 
djup. Den västra kanten är oregelbundet formad, möjligen 
efter skada. Fördjupningen är placerad närmare altarets södra 
begränsning än dess norra. På grund av täckande puts är det 
svårt att uttala sig med bestämt om det är spår av en relikgö-
mma i altarets ovansida. Placeringen, särskilt dess dragning 
mot väster (som är den sedvanliga framsidan), talar för det.
Konstruktion: Murat som ett blockaltare. På altarets nor-
ra sida finns en nisch. Storleken på nischen och att den är 
profilerad talar för att det rör sig om en förvaringsnisch och 
icke en relikgömma. Även placeringen på norra sidan talar 
för det. Altaret är helt övertäckt med puts men genom det 
framträder murverket tydligt. Fogarna i altaret är ritsade. 
Tegelstorlek i altaret är ca 27 × 3–14 × 8 cm.
Datering: 1400-talets första hälft till 1536.

Altare 7 (sidoaltare)
Placering: långhusets sydöstra hörn.
Konstruktion: Blockaltaret med förvaringsnisch?
Bakgrund: Ett altare har tidigare funnits i långhusets sydöstra 
hörn men uppges ha rivits ned 1802: Follin omtalar att inga 
spår fanns kvar av detta altare, som han kallade ”rökelsealta-
re” och omtalar därvid en rökelsepanna av koppar som där 
funnits (Follin 1816, övers. s. 17). Wassberg beskriver det 
mer utförligt: ”År 1802, då Predikstolen flyttades, blef ett 
Altare, som stod i sydöstra hörnan, öfwerst wid södra Stol-
raden, inunder Predikstolen, nedbrutit. Detta kallades Rök-
Altare och hade en Rökugn med dertill hörande Rökelsekar 
och Kjettlar, hwilka senare blifwit på Auction försålda, men 
Rökelsekaret ses här ännu” (Wassberg 1819 s. 35). Förmod-
ligen är den ”Rökugn” som Wassberg omtalar en nisch eller 
ett rum i altaret för förvaring. 
Datering: 1400-talets första hälft till 1536.

Altare 8 (?)
”Säkerligen har åter ett Altare warit wid den igenmurade 
norra dörren, midt emot S. Annæ Altare. Till denna förmo-
dan har man största anledning; ty först och främst har här 
warit en ingång till kyrkan, lika stor med den i söder, hwilket 
kan tydligen synas i muren, och sedermera, efter öfwerst i 
hörnorna warit 2 Altaren, midt emot hwarandra, och här, 
midt emot hwarandra, 2 lika stora dörrar, så skulle det sett 
mycket besynnerligt ut, om icke, då all annan ordning warit 
ett Altare” (Wassberg 1819 s. 35f ).
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sida påträffades två mynt (Magnus Eriksson 1354–1363 och 
en tjurhuvudbrakteat från Mecklenburg). 
Källor och kommentarer: På en ritning från undersökningen 
1991 kan noteras att, norr om den kant som förefaller att 
vara altarets ursprungliga och norra begränsning, finns två 
större stenar varav den västra ligger över ett tegelgolv. Det 
kan inte uteslutas att de är grundstenar i utökning av altaret 
mot norr, möjligen efter det att kyrkan har fått valv i lång-
huset och pilastrarna tagit en del av altarnas yta i anspråk. 
Något tecken till att det ovannämnda norra sidoaltaret utö-
kats finns ej i materialet.

SIMLINGE
Vemmenhögs h:d, Skåne

Kyrkan
Simlinge kyrka är romansk, uppförd i tegel, med kor, absid 
och långhus. I samband med omläggning av golven 1971 
gjordes en arkeologisk undersökning av Aina Mandahl 
(LUHM). I kor och långhus schaktades ca 30 cm bort av 
golv- och jordlagren utan antikvarisk medverkan. Under-
sökningarna omfattade fem schakt, två i koret (I–II) och tre 
i långhuset (III–V). Figur 128.

Stipes/fundament
Storlek (cm): 85 (ö–v) × 85 (n–s). 
Material: Gråstenar i skalmuren och gråstenar och kalksten 
i kärnan.
Datering: Ursprungligt? dvs. ca 1200 eller senast början av 
1300-talet. I dokumentationen saknas ritningar eller uppgif-
ter om stratigrafiska relationer mellan altare och golvlager. I 
en planrekonstruktion antas sidoaltarna vid triumfbågen vara 
ursprungliga. Vid altarets västra och södra sidor, på ”golv 1” 
och ”golv 2”, påträffades 11 mynt från 1300- och 1400-talet. 
Det framgår emellertid inte om äldre golvlager funnits eller 
om schaktet grävts ned till steril undergrund.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (figur 127).

Stipes/fundament
Storlek (cm): ca 80 (ö–v) × 78 (n–s). Altaret begränsning 
mot öster är oklar. 
Material: Tuktade/kluvna (?) gråstenar och sandstenar i skal-
muren och knytnävstora stenar i kärnan. 
Datering: Ursprungligt? omkring 1200 eller senast mitten av 
1300-talet? jämför diskussion ovan om Altare 1; de stratigra-
fiska relationerna är även i detta fall oklara. Vid altarets västra 
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schakt V. Lagerföljden i detta schakt förefaller inte ha gett 
undersökaren några tydliga hänvisningar om altarets date-
ring. Något väldefi nierat golvlager framkom ej. I fyllningen 
ovanpå och mellan grundstenarna för altarfundamentet på-
träff ades tre mynt: en brakteat (obestämbar), ett obestämt 
mynt och ett danskt mynt från Christoff er II:s tid (1319–
1332) (LUHM 29294). Det kan noteras att enligt ett foto-
grafi  från undersökningen ligger de norra grundstenarna på 
en nivå över de första skiften i långhusets dagermur. Det kan, 
liksom i fallet i Maglarps kyrka, tyda på att altaret ej är ur-
sprungligt, utan från en senare tid då golvnivån varit högre. 

SIMRIS
Järrestads h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Under tribunbågen, från altarets mitt och östra 
sida ca 190 cm till absidmuren (fi gur 129).

Mensa
Material: Svartgrå kalksten (komstadtyp), enstaka småbit 
tegel.
Storlek (cm): 158 (n–s) × 68–74 (ö–v) × 12 (tj.).
Konstruktion: Den synliga östra delen är murad med tre 
profi lerade stenar och en sten som möjligen är profi lerad. En 
bred fog i söder (1) består av gulbrunt smuligt bruk med ett 
inslag av en tegelbit. Stora delar av stenarna är täckta med 
ett hårt vittgrått bruk (2) med ballast med små sten (ca 1 

Altare 1 (högaltare)
Placering: Det ursprungliga högaltaret var placerat öster om 
tribunbågen i absiden (fi gur 128). 
Material, fundament: Schakt I i 1971 års undersökning om-
fattade nordöstra delen av koret och norra delen av absi-
den. Absiden täcktes helt av 15–20 cm stora 
fl intor, vilka ej avlägsnades. I koret fördes 
undersökningen ner till ursprunglig lera. 
Mitt i absiden påträff ades en sten och öster 
om denna ett ca 10–15 cm tjockt lager med 
små fl intor lagda i kalkbruk. Lagret var lagt 
på ett tunt lager med mylla och därunder 
ovannämnda packning med fl intor. Flint- 
och kalkbrukslagret tolkades som nedersta 
delen av ett altare.
Datering: Romanskt, ursprungligt.
Källor och kommentarer: I koret, strax väster 
om altaret och i kyrkan mittaxel påträff ades 
en trapetsformad tegelkista med huvudnisch. 
Kistan var formad med tegel av samma for-
mat som i kyrkans romanska delar. På grund 
av tidsbrist blev graven ej närmare undersökt. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.
Storlek (cm): ca 150 (n–s) × 100 (ö–v).
Material, fundament: upp till 0,5 meter stora 
stenar. Figur 128.
Datering: Intill och strax väster om de fram-
komna grundstenarna till altaret förlades 
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sten av förvaringsnischer i norr och söder och den fina listen 
längs med nischens botten förefaller det troligt att ett tidigare 
altare varit fristående och av mycket ringa storlek. 

Öppningar in mot långhuset
På var sida om altarnischen har funnits rundbågiga öppning-
ar, tvådelade med kolonett. Den norra av dessa förstördes i 
samband med att en ny trappa till orgelläktaren installera-
des 1905. Den intakta öppningen i söder har, liksom altar-
nischen, en finhuggen omfattning av kalksten. Storlek, cm: 
150 (h.) × 88 (br.). Högsta höjd över golv ca 180 cm. Mitt 
i öppningen finns en kolonn med attiskt kapitäl och bas. 
Partiet bakom kolonnen, mot öster, har murats igen. Äldre 
ritningar och uppteckningar visar att den norra öppningen 
varit utformad på liknande sätt.

Förvaringsnischer
Inuti nischen i norr och söder och nära dess botten och ca 70 
cm över nuvarande golv, finns två förvaringsnischer.

Öppningar mot kyrkans utsida
Rummet har upplysts av rektangulära gluggar i norr och 
väster.

SIMRISHAMN, S:T NICOLAI
Järrestads h:d, Skåne

I samband med kyrkans restaurering 1964 avlägsnades hela 
golvet. Den antikvariska dokumentationen gjordes av Gustaf 
Åberg och tycks mestadels ha bedrivits som en slags schakt-
ningsövervakning. Den bevarade fältdokumentationen be-
står i stor sett endast av fotografier med korta beskrivningar. 
Något av fyndmaterialet, såsom mynt, tillvaratogs (nu i Ös-
terlens museum, Simrishamn). Därtill ska läggas en artikel 
i tidskriften Ale (Åberg 1965) och enstaka tidningsartiklar 
(exempelvis signaturen Craka 1964). 

När en äldre träpanel kring högaltaret togs bort blotta-
des rester av ett äldre stenaltare, ca 150 (n–s) × 100 (ö–v). 
Framsidan var raserad och det saknade mensa. Baksidan med 
hörnen var välbehållen, byggd av huggna block av kalkstens-
flis. Altarets västra del kan enligt Åberg ha blivit raserat i 
samband med ombyggnad av altarringen, vilket bör ha skett 
efter 1757 eftersom ett par gravstenar som omnämns i en 
då utkommen avhandling (av Arvid Holmström) varit dold 
av densamma. Åbergs datering av altaret är något svävande. 
Han menade att altaret tidigare hade stått precis framför en 
gravsten efter borgmästaren Oluf Ibsøn, gravsatt 1599. Det-
ta mot bakgrund av en kant som bildats vid dess östra sida. 
Till det kan tilläggas att altarets placering i mitten av koret, 
ca 320 cm från dess östra vägg, talar emot att det var platsen 
för det medeltida altaret. 

mm). Mensa är mycket ojämnt murat och bruket har an-
vänts som utjämning.
Profilering: Skråkant i norr, söder och öster. Östra sidan ej 
tillgänglig.
Relikgömma: ? Ingen relikgömma på den del av mensa som 
är synlig. 
Konsekrationskors: Ja. Ett kors i mensas sydöstra hörn.
Datering: Medeltid och eftermedeltid.

Stipes
Storlek (cm): 148 (n–s) × 68–74 (ö–v, synlig del). Höjd, sti-
pes och altarskiva (cm): 100.
Material: Sten? På grund av puts går materialet i stipes ej att 
se, men den ojämna ytan talar för att det är uppfört av sten. 
Konstruktion: Blockaltare. 
Datering: Medeltid och eftermedeltid?

Källor och kommentarer: Altarets västra sida och dess västra 
ovansida döljs av en sentida trälåda och dels av en träskiva. I 
samband med att konvektorer år 1995 installerades i kyrkans 
kor gjordes en arkeologisk dokumentation av två golvpartier 
längs med korets norra och södra innerväggar. Det framkom 
då att koret varit indelat i två partier, där det östra befunnit 
sig på en högre nivå. Rester av ett ”trappsteg” fanns mitt i 
koret (Lilja 1995). 

Altare 2 (sidoaltare i tornempor)

Altarnisch i öster
I tornets andra våning, mitt den på den östra väggen, finns 
en stor nisch: 157 cm hög × 98 cm bred × ca 80 cm djup). 
Den övre delen av nischen når en höjd av 193 cm över be-
fintligt golv. Omfattningen består av finhuggen kalksten med 
profilerat vederlag för rundbågen. Basen utgörs av en fotlist 
med skråkant, som även fortsätter runt hela nischen inre del. 
Fotlisten vilar på ca 40 cm höjd över befintligt golv. Den 
skjuter fram i väster på ett sätt som visar att ett murat parti 
mellan denna och golvet måster ha tagits bort. Nischens inre 
östra del är rundsluten. 

Otto Rydbeck ansåg att nischens inre blivit ombyggd, möj-
ligen i samband med att långhuset fått valv (Rydbeck 1901–
1903 s. 107). William Anderson, kommenterar inte detta, 
men skriver att en rektangulär glugg ursprungligen funnits 
i nischens östvägg (Anderson 1926 s. 65). Nischens nuva-
rande tillstånd visar att en lagning eller förstärkning skett i 
sen tid, med grått cementbruk, i nischens övre och östra del. 
I den nedre delen i öster finns en lagning eller tillmurning 
med rött tegel. Fotografier av långhusets västra gavel, tagna 
vid dess rivning 1904 visar en stor vertikalgående spricka i 
kalkputsen mittför området för altarnischen, vilket kan tyda 
på en igenmurad öppning (ATA).

I nischens inre finns inga spår av någon altarkonstruktion. 
Nischens botten är emellertid mycket skadad vilket gör att 
eventuella spår kan ha försvunnit. Med tanke på förekom-
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venteringen 1918–1939 (ATA) antas att skivan kan vara en 
omhuggen äldre romansk häll eller altarskiva. Vid denna tid 
kunde läsas delar av en starkt sliten inskrift i versaler: ”Her 
ligger begraven…”. Mitt på stenen fanns en starkt sliten in-
ritad sköld och därunder: ”C G E – JENSEN”. Stenen kan 
vara en altarskiva. Det som kan tala emot är att den är relativt 
lång men samtidigt smal, saknar profilering och att korsen 
är relativt djupt ristade och tydliga i förhållande till hur sli-
ten skivans yta är i övrigt. Stenen förefaller alltför lång för 
att ha varit del i kyrkans romanska högaltare och passar inte 
heller som sidoaltarskiva i något av långhusets östra hörn. 
Storleksmässigt kan den ha passat bättre i ett fristående altare 
rakt framför triumfbågen. 
 

SKÅRBY
Ljunits h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare i söder)
Placering: långhuset sydöstra hörn, under predikstol.

Stipes
Material: Marksten i tunna skift, bundet av gulvitt kalkbruk.
Storlek (cm): 80 (ö–v) × ≥60 (n–s) × ≥70 (h.).
Datering: Sekundärt i förhållande till kalkputsen på långhu-
sets mur; med tanke på att altarets kalkbruk ligger an mot 
detta. Altaret är förmodligen äldre än valvet ovanför, med 
kalkmålningar och text med årtalet 1347.

Altare 2 (sidoaltare i norr)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Stipes
Material: Marksten i tunna skift, bundet av gulvitt kalkbruk.
Storlek (cm): 80 (ö–v) × ≥62 (n–s) × ca 90 (h.).
Datering: Med tanke på att stora delar av altaret borttagits – 
men att återstoden bildar en slags ”kon” upp mot valvpilas-
tern    – är det troligt att valvet utnyttjat altaret som fundament. 

SPIDLEGÅRDS KAPELL (Åker sn)
Sønder h:d, Bornholm

Kyrkan
Ruinerna av kapellet, som undersöktes 1918, består av en 
enkel rektangulär byggnad (salkyrkoplan) murad av tuktad 
kalksten och marksten. Hospitalet omtalas första gången 
1334. Kyrkan kan ha uppförts redan under 1200-talets se-
nare del (DK, VII, s. 573ff).

Altare 1 (högaltare)
Placering: Omkring 80 cm från östgaveln.

Altare 1
Placering: Södra sidoskeppet (senast kända placering).

Mensa
Material: Kalksten.
Konstruktion: Hel skiva.
Profilering: Ja, platt med hålkäl.
Källor och kommentarer: Altarskivan omnämns i en artikel 
om kyrkan av Gotthard Gustafsson. Han noterade att i södra 
sidoskeppet låg en rektangulär stenhäll av kalksten med fem 
inhuggna kors, ett i mitten och fyra i hörnen (Gustafsson 
1926 s. 129). I samband med kyrkans restaurering 1964, då 
hela golvet i kyrkan togs bort, fotograferade Gustaf Åberg, 
museichef på Österlens museum, en altarskiva eller delar 
därav i golvet. Av fotot kan endast utläsas att skivans kant 
bestod av en platt med hålkäl. Skivan har eftersökts men ej 
kunnat återfinnas.

SIREKÖPINGE
Rönnebergs h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare i norr)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Stipes
Material: Sten? Konturerna som framträder genom putsen 
antyder att det är kvadersten eller kluven sten.
Storlek (cm), största: 60 (n–s) × 67 (ö–v) × 112 (h.). 
Källor och kommentarer. Ansträngningar har gjorts för att 
ta bort altaret. Möjligen har fullständigt borttagande förhin-
drats av att valvpilastern förmodligen har altaret som fun-
dament.

Möjlig altarskiva
Placering: Stenen ligger på en sentida tumbaliknande kon-
struktion på kyrkogården invid kyrkans norrvägg.

Mensa?
Material: Sandsten. Stenen har mindre ”porer”, ca 0,5–1,0 
stora.
Storlek (cm): 205 × 64,0–65,5 × 13–15. 
Konsekrationskors: Ja? Två tydliga kors, med förhållandevis 
smala och djupt ristade skåror, finns vid ena skivans kortän-
da. Kan misstänkas vara koordinatpunkter för lantmäteriet. 
Relikgömma: Nej.
Profilering: Raka kanter på kortsidor och en långsida. En 
långsida ligger in mot kyrkväggen. De delar av skivans kort-
sidor som kan ses är avsmalnande.
Datering: Medeltid?
Källor och kommentarer: I skivan finns två hål som fyllts med 
kalkbruk. Hålen kan, förslagsvis, ha gjorts för att förankra 
järn, exempelvis för ledstolpar i en trappa eller i portal. Ski-
vans ovansida förefaller vara mer sliten i väster. I Snabbin-
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relikgömma är det troligen i denna som fyndet gjordes (”Ap-
pendix II”). Altarskivan uppmärksammades 1911 då den låg 
som trappsten vid norra ingången. Ett av de avslagna hörnen 
anträffades som golvfyllning. På 1920-talet var skivan place-
rad på ett underrede av ek och användes som bord i sakristian 
(Snabbinventeringen). 

Altare 2 (sidoaltare i söder?)
Placering: nordöstra delen av koret. Altarskivan omnämns 
i Snabbinventeringen. Den låg redan då på en murad stipes 
av storstenstegel i östra delen av koret/sakrististian. 

Mensa (figur 130)
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 100 (n–s) × 66 (ö–v) × 12–13 (tj.).
Konsekrationskors: Ja. Två kors, mycket svåra att urskilja, 
syns på skivan. I Snabbinventeringen omtalas tre kors. 
Relikgömma: Nej.
Profilering: Skråkant å ena kortsidan och ena långsidan.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Skivan förefaller att vara något 
osymmetrisk; en långsida är kortare. Med tanke på att ski-
van har skråkant endast på två av sidorna har den troligen 
ingått i ett sidoaltare placerad i ett hörn, i detta fallet i söder.

STORA HAMMAR
Skytts h:d, Skåne

En dendrodatering har utförts av Alf Bråthen på en ursprung-
lig takbjälke ovan valven, vilken visar att kyrkan med stor 
sannolikhet har invigts på 1150-talet (Rosborn 2002). Högal-
taret i kyrkan är murat. Murbruket, ett mycket löst gult bruk, 
tyder på eftermedeltida datering. Det kan dock inte uteslutas 
att äldre delar finns i altarets inre.

Altarnischer
Enligt Theodor Wåhlins beskrivning av kyrkan 1903 har på 
ömse sidor om triumfbågen funnits ”altarnischer” av vilka 
spår ännu syns på vinden (Wåhlin 1903 s. 364f ). 

Stipes
Material: Tuktad marksten?
Storlek (cm): 160 (n–s) × 108 (ö–v). Höjden oklar.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Salkyrkans nordöstra hörn.

Stipes
Material: Tuktad marksten?
Storlek (cm): 140 (n–s) × 120 (ö–v).

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Salkyrkans sydöstra hörn.

Stipes
Material: Tuktad marksten?
Storlek (cm): 150 (n–s) × 120 (ö–v).

STEHAG
Onsjö h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare?)
Placering: Altarskivan låg före ca 1830 på högaltaret.

Mensa (figur 130)
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 144 (n–s) × 95 (ö–v) × 15–16 (tj.).
Konsekrationskors: Ja. Fyra kors i altarskivans hörn och ett 
kors på skivans ena långsida (västra sida).
Relikgömma: Ja. 11–12 × 9–10.
Profilering: Rakt avslutade kanter. 
Datering: Medeltid. Enligt en tidigare inskrift på altarupp-
satsen ska altaret ha invigts under ärkebiskop Birger Gun-
nersens ämbetstid. Antagligen har det varit en återinvigning 
som kan ses i samband med en mindre tillbyggnad öster om 
koret (Helgesson 1922 s. 72; ”Appendix II”).
Källor och kommentarer: Skivan är skadad i två av dess hörn. 
Reliker påträffades vid en ombyggnad omkring 1830 i högal-
taret. Eftersom denna skiva är den enda i kyrkan som har 
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Figur 130. Stehags kyrka. Altar-
skiva med relikgömma (vänster) 
och utan relikgömma (höger).
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Material: Stipes är putsad, men i nisch på baksidan syns 
tegelstenar.
Konstruktion: Blockaltare. På baksidan är en rektangulär 
nisch, placerad rakt under skivan (cm): 36 (h.) × 60 (br.). 
Datering: Stipes kan vara medeltida, tidigast från slutet av 
1200-talet. Något som möjligen kan tala emot detta är den 
enkelt utformade nischen.

STORA RÅBY
Torna h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Altarskivan är placerad på en stipes uppförd i 
samband med kyrkans renovering 1909 (figur 132). Före 
renoveringen var altaret uppfört framför en brädvägg som 
avskärmade ca två meter av korets östra del som sakristia. 
Thedor Wåhlin meddelar före renoveringen endast att ”Al-
taret är muradt” (Theodor Wåhlin, Anteckningar angående 
Skånska kyrkor, bok II, s. 176, LUHM). På en bild från 1909 
av koret har altaret rivits. Altarskivan ligger till höger i bild 
(Wåhlins fotosamling, LUHM).

Mensa
Material: Gulgrå sandsten? Hela altarskivan, förutom ett par-
ti i relikgömman, är överdragen med vit kalkfärg och puts.
Storlek (cm): 165 (n–s) × 83 (ö–v) × 14–15 (tj.).

STORA KÖPINGE
Ingelstads h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan uppfördes med kor (absid?), långhus och torn i kö-
pingesandsten. I ett senare skede rivs koret och långhuset 
förlängs med en bredare travé i öster och ett nytt kor med 
absid uppfört huvudsakligen i kalksten med tegel. Enligt 
dendrodatering har denna ombyggnad skett tidigast 1285±5 
(Sundnér 1989 s. 200).

Altare 1 (högaltare)
Placering: I koret, 75 cm från absidens vägg (figur 131).

Mensa
Material: Kalksten (komstadstyp), svartgrå, slipad.
Storlek (cm): 190 (n–s) × 140–146 (ö–v) × 12 (tj.).
Konsekrationskors: Ja, fem kors.
Relikgömma: Nej.
Profilering: Ja. Skråkant i norr, väster och söder. Rakt av-
slutad i öster. 
Datering: Medeltid.

Stipes
Storlek (cm): 180 (n–s) × 134 (ö–v). Höjd, stipes och altar-
skiva (cm): 120 cm över nuvarande golv; 104 över träpodi-
um framför altaret.
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Figur 131. Stora Köpinge kyrka, högaltare. Principskiss.
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Halland, s. 55). Hembygdsforskaren Bror Jansson har funnit 
samma uppgift av Uldall i Nationalmuseum i Köpenhamn. 
Hans försök att återfinna altarskivan har varit resultatlösa 
(1985a s. 48). 

SVENSKÖP
Frosta h:d, Skåne

Kyrkan övergavs efter invigningen av den nya kyrkan 1864. I 
samband med konservering av ruinen 1951 gjorde landsanti-
kvarie Harald Olsson vissa undersökningar och iakttagelser 
av kyrkans murverk och golv (PM av Olsson 1951 och 1957 
i Rignell 1988; dokumentation i SkhbkL).

Altare 1 (högaltare)
Placering: Intill korets östra vägg. 

Stipes
Storlek (cm): 125 (n–s) × 110 (ö–v). Högsta bevarade höjd 
över äldre golv, 57 cm.
Material: Gråsten och tegel i lerblandat kalkbruk. Åtminsto-
ne fasaden mot väster tycktes ha varit murad helt med tegel, 
alltså i en slags skalmurskonstruktion.
Datering: Medeltida? Undersökaren Harald Olsson kom-
menterar inte explicit altarets ålder. Hans beskrivning av det 
och omgivande golvlager motsäger dock inte att det väsent-
ligen är medeltida och från kyrkans uppförande. 
Källor och kommentarer: Ett golv av kalkbruk, förmodli-
gen det äldsta, påträffades 57 cm under altarets nordöstra 
del, därovan ett yngre av gråsten och ytterligare ett av tegel. 
I kulturlagret närmaste intill altaret påträffades ca 35 mynt, 
varav nio silverbrakteater. 

SÄBY
Rönnebergs h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkans äldsta delar består av ett långhus med ett rakslutet 
kor. Dagermurarna består av gråstenar från grunden till ca 
en meter ovan marknivån och därovan av tegel. Triumfbå-
gens omfattning består i sin helhet av tegel. I väster har fun-
nits ett runt torn (rivet 1850). I litteraturen dateras kyrkan 
till slutet av 1100-talet eller 1200-talet (Samuelsson 1982 s. 
248ff). Säkra hållpunkter saknas.
I samband med inre renovering innefattande omläggning 
av golv genomfördes 1978 en en arkeologisk undersökning 
av Karna Jönsson (Rapport i Skhbf och kopia i LUHM). 
En frågeställning i undersökningen handlade om huruvida 
absid funnits, varför ett schakt placerades på den plats där 
ett medeltida högaltare förväntades. I undersökningen in-
samlades 7 mynt.

Konsekrationskors: Nej. Inga kors kan skönjas genom den 
täckande vita kalkfärgen.
Relikgömma: Ja. På västra sidan kan skönjas genom putsen 
två hål och i sydväst ytterligare ett, otydligare. Troligen döljer 
sig ytterligare ett i sydöst. Alltsamman är spår av fästanord-
ning för försegling av relikgömma. En äldre träbit, troligen 
av ek, används som lock.
Relikgömma, storlek (cm): 5,5 (ö–v) × 8,0 (n–s) × 5,0 (dj). 
Fals för tabula, storlek (cm): ca 11,5 (ö–v) 14,0 (n–s) × 3,0 
(dj.).
Profilering: Skråkant på tre sidor. Östra sidan är förmodli-
gen rakt avslutad.
Datering: Medeltid.

STORA SLÅGARP
Skytts h:d, Skåne

Altarnischer
Två stora rundbågiga nischer med hjälmvalv finns på var sida 
om triumfbågen. Hembygdsforskaren Olof Christoffersson 
meddelade 1936 (s. 478) att nischerna varit helt igenmurade 
men att de påträffats för 60–70 år sedan. Nischernas höjd 
över nuvarande golv är i norr ca 277 och i söder 266 cm. 
De har en bredd på 112 cm i norr respektive 106 cm i sö-
der och ett djup av 65 cm i norr och 68 cm i söder. Botten 
på nischerna befinner sig 77 cm över nuvarande golv i norr 
och i söder 68 cm. Senare valvpilastrar täcker största delen av 
nischernas norra respektive södra hälfter. Det ska noteras att 
planch IX i C. G. Brunius Skånes konsthistoria för medeltiden 
(1850), som avbildar triumfväggen i Lilla Slågarps kyrka, har 
fått den felaktiga rubriken Stora Slågarp.

SVARTRÅ
Faurås h:d, Skåne

Den danske forskaren Frits Uldall observerade vid ett besök 
i Svartrå 1896–1897 en altarskiva med relikgömma utanför 
kyrkan, och noterar:”Dækstenen af det gamle Alterbord lig-
ger vest for Taarnet. I samme findes hugget et Rum til Reli-
kviegjemme” (ATA, Uldall, Optegnelser om Kirker i Skaane og 
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Figur 132. Stora Råby kyrka. Högaltarets stenskiva. Skala 1:30.
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Datering: Förvaringsnischerna i långhusets södra mur kan 
tala för att altaret är ursprungligt, alltså tidigaste slutet av 
1100-talet, troligen senare. 
Källor och kommentarer: Altaret utgjorde fundament till pre-
dikstolen och hade på så vis till stora delar bevarats. I långhusets 
södra vägg kan på ritningar och foto noteras två ”nischer” med 
raka smygar, mellan 120 och 180 cm från triumfbågens vägg 
och ungefär 100 cm ovan dåvarande golv. Nischerna kommen-
teras inte i rapporten, men det rör sig antagligen inte om skador 
i murverket ej heller bomhål, för vilka de förefaller för stora. 
Nischernas storlek och placering stämmer väl överens med en 
funktion som förvaringsnischer och kan ses i sammanhang 
med sidoaltaret. På triumfbågen, långhusets östra vägg, note-
rades en nisch, av allt att döma sekundärt uppbruten i muren.

SÖVESTAD
Herrestads h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Strax väster om tribunbågen.

Stipes
Storlek (cm): ca 150 (n–s) × ≥53 (ö–v) × ca 120 (h.).
Material: svartgrå kalkstenskvader.
Datering: Med tanke på att framsidan av altaret består av kva-
drar i svartgrå kalksten, utan inblandning av tegel, samt att 
fogarna förefaller bestå av ett hårt gulvit kalkbruk, får det anses 
troligt att denna del är en rest av det romanska altarets västra del.
Källor och kommentarer: I samband med en renovering av 
kyrkan 1956 påträffades ett altare av sten på insidan av det 
träaltare som tjänat som fundament åt en altaruppsats från 
1700-talet. Stenaltaret, som idag endast med svårighet kan ses 
genom springor på träaltaret, dokumenterades samma år av 
Gunnel Sylvan. Altaret är endast 53 cm djupt. På dess östra 
del vilar fortfarande delar av en senare murad vägg mellan 
absid och kor. Framsidan var enligt Sylvan uppförd av kva-
drar i kalksten; hörnkedjor saknades. ”Sockeln” [= Stipes] 
uppges ha varit helt överputsad. Uppgifterna förefaller att 
stämma väl med de observationer som är möjliga att göra 
idag. Altaret saknar altarskiva.

Sylvans rapport är motsägelsefull. Det heter än att ”det 
finns knappast något som tyder på att sockeln i sitt nuvaran-
de skick skulle ha ingått i ett medeltida altare”, men längre 
fram påstås att ”i den nuvarande sockeln ingår delar av det 
medeltida altaret, vilket emellertid stympats och omändrats 
vid restaureringen på 1720-talet. Bl.a. har ett stort parti av 
altarets östra långsida huggits bort så att, sedan väggen upp-
förts, blott en så bred ”klack bebihållits som behövts som stöd 
för väggen.” Den östra sidan uppvisade enligt Sylvan, efter 
nedknackning av delar av putsen, en lagning med medeltida 
tegel. I det omändrade skicket ansåg Sylvan att sockeln knap-
past hade ”antikvariskt intresse” (Gunnel Sylvan, Rapport 
den 8 oktober 1956, SkhbfL A 831/1956). 

Altare 1 (högaltare)
Placering: Intill korets östra vägg (figur 133). 

Fundament
Storlek på fundament (cm): 120 (n–s) × 90 (ö–v). Tydlig be-
gränsning i söder och väster, i norr avtryck efter kantstenar 
och i öster sönderbruten.
Material: Fundamentet bestod av ”sten” i kalkbruk ( kanter 
i sandsten).
Datering: Enligt undersökaren ”verkade” det som om altaret 
var ursprungligt. 
Källor och kommentarer: Undersökaren tolkade lagerbilden 
såsom att golvet i korets östra del sannolikt varit högre än i 
dess västra del. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn (figur 130).

Stipes
Storlek (cm): 100 (n–s) × 90 (ö–v) × 70–90 (h.). 
Material: Tegel i skalmuren. ”Gråsten” i kärnan.

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

L

LL

L

L L

L

L

L
L L

SAND

GRUNDMUR

L

L

L

T

SIDOALTARE

T

T
T

T
1

2 3
2

1

T

T

Cement

SIDOALTARE SIDOALTARE

TRIUMFBÅGETRIUMFBÅGE FÖNSTER

PUTS

10 2 meter

SEKTIONER
Långhusets
sydöstra hörnMot söder Mot öster

Figur 133. Säby kyrka. Plan över lämningar i golv och murverksob-
servationer i samband med undersökning 1978 (bearbetning efter rit-
ningar i SkhbfL)



444  |  konstruktionen av det heliga

ande höjd och och bredd kan det inte uteslutas att altaret 
flyttats mot väster redan i slutet av medeltiden. Under sen 
tid (1900-talets första hälft?) har altaret fått delvis nytt puts-
bruk och lagningar på vissa delar. Relikgömman täcks av en 
skifferplatta, med putsbruk överst och annat kalkbruk på 
undersidan, förmodligen tagit ifrån kyrkans tak som under 
1800-talet fick skiffertak. 

Källor och kommentarer: Kyrkoherden Pehr Simonsson om-
talar i sin beskrivning av kyrkan 1830 följande: ”Altarbordet 
muradt af sten, bland hvilka en, urholkad och tillsluten med 
jernkrampor, innesluter en liten blylåda…” (Lunds domka-
pitel, FIIja: 44, LLA). Theodor Wåhlin har noterat helt kort 
i en anteckningsbok: ”Altarets stenbord har bibehållits…” 
(Theodor Wåhlin, Anteckningar angående Skånska kyrkor, 
bok II, s. 172, LUHM). C. G. Brunius noterade i förbigående 
att ”altarbordet” var murat i tegel (1850 s. 539).

TORHAMN
Östra h:d, Blekinge

Altare 1
Placering: Altarskivan låg i början av 1900-talet utanför den 
nya kyrkan, invigd 1885 (SvK vol. 22 s. 93). Den är nume-
ra placerad på en träställning i kyrkans kor och tjänar som 
högaltare (figur 135). Dess ursprungliga placering är oklar.

Mensa
Material: Vitgrå kalksten, innehållande upp till flera cen-
timeter stora tätare områden, mörkare och ofta rödaktiga. 
Bergarten påminner om den i en altarskiva tillhörande Ram-
dala kyrka.
Storlek (cm): 196 (n–s) × 110–111 (ö–v) × 12 (tj.).
Konsekrationskors: Ja. Fem likarmade kors.
Relikgömma: Nej
Profilering: Hålkäl på tre sidor. Den östra sidan förefaller att 
vara ganska grovt huggen men med hålkäl. Placeringen i ett 
träbord gör det svårt att tydligt se altarskivans sidor. 

TOLÅNGA
Färs h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering; Omedelbart väster om tribunbågen (figur 134). 
Altarets placering kan tyda på att det flyttats från en hypo-
tetisk ursprunglig placering i själva absiden. 

Mensa
Storlek (cm): 145 (n–s) × 93 (ö–v) × 10 (tj.).
Konstruktion: Den täckande putsen gör att endast delar av 
materialet i mensa tydligt framgår. Helt klart är att det cen-
tralt finns ett stenblock med relikgömma samt i nordvästra 
delen flera tegelstenar. Centralblocket är röd sandsten, för-
modligen övedssandsten.
Centralblock med relikgömma, storlek (cm): 28 × 28. 
Relikgömma, storlek: 8,3 (n–s) × 9,0 (ö–v) × 3,0 (dj.) cm. 
Omtalas 1830 som förseglad med ”jernkrampor” (se anmärk-
ningar). Rester av förseglingens järnkrampor finns kvar. Om 
relikerna, se ”Appendix II”.
Fals för tabula, storlek: 12 (n–s) × 13 (ö–v) × 1,5.
Profilering: I norr, väster och söder är mensa profilerad med 
överst en platt och därunder en svagt konvex skråkant in mot 
stipes. Denna profilering förefaller att, åtminstone delvis, 
vara uppbyggd av kalkbruk.

Stipes
Material: Tegelsten? Helt överputsat. 
Storlek: 140 (n–s) × 90 (ö–v) × 113 (inkl. mensa).
Konstruktion: Blockaltare.
Datering: Altaret innehåller stendetaljer från medeltida al-
tare, förmodligen romanskt, i form av centralblocket. Med 
tanke på det på altaret stående medeltida altarskåpets betyd-
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Figur 134. Tolånga kyrka. Högaltaret. Skala 1.30.
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Figur 135. Torhamns kyrka. Altarskiva placerad på modernt
altare. Skala 1:30.
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Mensa
Material: Gråvit kalksten med inslag av lätt rödaktiga om-
råden. Slipad.
Storlek (cm): 263 (n–s) × 158 (ö–v) × 12 (tj.). 
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Nej.
Profilering: Svag hålkäl. 
Datering: Medeltid 1500–1600-talet.
Källor och kommentarer: Altarskivan, som är i god kondi-
tion, har varken relikgömma eller konsekrationskors. Det kan 
naturligtvis inte uteselutas att konsekrationskors har funnits, 
förutsatt att de nötts bort om stenen fungerat som golvplatta.

Altare 2 (sidoaltare?)
Placering: Skivan är numera inbyggd i en träställning utgö-
rande ett modernt sidoaltare. Altarskivans relativt lilla stor-
lek talar för att den har ingått i ett sidoaltare (figur 136). 
Lokalhistoriken Anders Lindal har föreslagit att skivan ska 
identifieras med en ”svart marmorskifva” som påträffades vid 
kyrkans radikala omstöpning år 1881 (Lindal 1956 s. 29f ). 

Mensa
Material: Grönaktig kalksten. Gotländsk? Slipad.
Storlek (cm): 129 (n–s) × 75 (ö–v). Tjocklek oklar.
Konsekrationskors: Ja. Fem stycken. Det centrala är påtagligt 
större än de i hörnen.
Relikgömma: Nej.
Profilering: ? Går ej att se. 
Datering: Medeltid.

TRYDE
Ingelstads h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Mensa
Relikgömma: Ja, i det år 1798 nedbrutna altarets ovansida. 
Täckskivan uppges ha varit av brungrå marmor och var ca 
20–23 cm (8–9 tum) i kvadrat (se ”Appendix II”).

Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Spår av kalkbruk på ovansidan, 
mellan nordvästra och centrala korset.

TORRLÖSA
Onsjö h:d, Skåne

Altare 1
Placering: ? Ursprunglig placering är oklar. Altarskivans be-
skrivs 1925 (PM av Otto Rydbeck med beskrivning av Gott-
hard Gustafsson 1925, Kyrkoarkivet, LUHM). Den har inte 
kunnat återfinnas.

Mensa
Material: Grågul–röd sandsten.
Storlek (cm): ≥110 (n–s) × ≥40–44 (ö–v) × 14 (tj).
Konsekrationskors: Ja, minst två likarmade kors. Det vänstra 
korset var otydligt. Skivan har troligen haft fyra kors.
Relikgömma: Ja. 
Relikgömma (cm): 4 × 3. Djupet anges till 1,5 cm,vilket 
antagligen avser endast själva relikgömman.
Fals för tabula, storlek (cm): ca 11 × 8.
Profilering: Minst en sida profilerad med skråkant. 
Datering: Medeltid. Romansk?
Källor och kommentarer: I en skrivelse till Riksantikvarieä-
mbetet 1925 angående Torrlösa kyrka omtalar Otto Rydbeck 
följande: ”Den gamla altarskivan med relikgömma och kors 
står utvändigt vid södra tornväggen och kan supplerad åter-
bördas till altaret”. En teckning av altarskivan utförd samma 
år av Gotthard Gustafsson är bilagd skrivelsen (LUHM). 
Altarskivan har förgäves eftersökts på kyrkogården och i kyr-
kan. Det nuvarande altaret, av stort format, har en underdel 
bestående av en tät låda av trä från 1929. Insidan ska enligt 
meddelande från församlingen vara tom. 

TRANÅS
Ingelstads h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Mensa
Relikgömma: Ja, dess placering på altaret oklar. I en beskriv-
ning av kyrkan från 1830 omtalas att en relikdosa påträffats 
”under Altarbordet” (Lunds domkapitel, FIIja: 45, LLA; jfr 
”Appendix II”).

TRELLEBORG, S:T NICOLAI
Skytts h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare?)
Placering: På högaltarets sentida murade stipes i koret.
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Figur 136. Sankt Nikolai kyrka, Trelleborg. Altarskiva på modernt 
stipes i kapell. Skala 1.30.
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TÖRRINGE
Oxie h:d, Skåne

Kyrkan
Altaret undersöktes i samband med en arkeologisk under-
sökning 1989 föranledd av en renovering av altarring och 
podium. Altaret, åtminstone dess stipes, var inklädd med trä-
panel som avlägsnades. Fundamentstenarna för altarringen, 
som troligen ska dateras till 1700-talet, blottades. Ett dju-
pare grävt undersökningsschakt togs upp intill altaret, vil-
ket grävdes ned till en äldre golvnivå, ca 35 cm under 1989 
års golvnivå i koret, varvid altarets sockelstenar framkom. 
Massorna i undersökningen sållades. Inga mynt framkom 
(Otryckt rapport av P. Jansson, SkhbfL).

Altare 1 (högaltare)
Placering: Övergången mellan absid och kor (figur 137). 

Mensa
Material: Kritsten?
Storlek (cm): 164–167,5 (n–s) × 75–77 (ö–v) × 14 (tj.).
Konsekrationskors: ? Puts över mensae.
Relikgömma: Ja.
Relikgömma, storlek (cm): 6 (n–s) × 4 (ö–v) × 1,8 (dj.).
Fals för tabula, storlek (cm): 19 (n–s) × 15–20,5 (ö–v) × 
2,0 (dj.).
Profilering: Skråkant i norr, väster och söder.
Datering: Stenarna i altarskivan är romanska och altarets 
nedre del med sockel är ursprungliga. 
Källor och kommentarer: Altaret är helt täckt med puts, men 
både oregelbundenheter och foto tagna i samband med res-
taureringen 1989 visar att altarskivan är sammansatt av flera 
stenblock. Skivans västra sida består av tre större och ett mindre 
block. De är finhuggna och profilerad mot kanterna men i öv-
rigt oregelbundna. Altarskivans östra sida består av mindre och 
mer oregelbundet formade och mot ovansidan flata stenblock. 
Det kan inte uteslutas att altarets övre delar har ommurats, 
såsom påtalas av Jansson, efter en brand. Vad som skulle kun-
na tala för det är de spår av sot som iakttogs på ett par ställen 
på altarskivan och i andra delar i kyrkan vid undersökningen 
1989. Därtill kan noteras att altaret är ovanligt högt, 135 cm 
från ovankant till ursprungligt golv, vilket antingen tyder på 
att det anpassats för en annan golvnivå eller för ett podium 
framför altaret. Något spår av äldre podium framkom inte vid 
undersökningen 1989; det kan dock inte uteslutas att eventuella 
rester därav kan ha tagits bort vid senare inbyggnad av podium 
på 1700-talet. Vid 1989 års undersökning konstaterades att al-
tarskivan har haft en röd avfärgning av vilka inga spår ses idag.

Stipes
Storlek (cm): 152 (n–s) × 70–74 (ö–v). Höjd (cm): 135 
cm över ursprungligt golv; 116 över nuvarande golv i koret.
Material: Sockeln eller grundläggningen består av stora grå-
stenar, ca 40–50 cm långa som skjuter ca 5 cm ut från ovan-

TÅSTARP
Norra Åsbo h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Altarets östra sida ligger nästan precis i linje med 
tribunbågens östra kant; den skjuter endast ca 5–10 cm in 
i absiden.

Mensa
Material: Finhuggen sandsten, åtminstone delvis. De delar av 
altaret som inte döljs av altaruppsats och frontale har kalkputs.
Storlek (cm): 164 (n–s) × 119 (ö–v).
Konsekrationskors: ? (ovansidan nästan helt täckt med tjock 
puts).
Relikgömma: Ja.
Relikgömma, storlek (cm): 7,5 (n–s) × 5 (ö–v) × 6,5 dj.). 
Fals för tabula, storlek (cm): 17 (n–s) × 13,5 (ö–v) × 3,0–3,3 
(dj.). 
Profilering: Nej? Ej profilerad i norr och söder. Västra sidan 
är skymd av träfrontale. 

Tabula
Material: Kalksten, svartgrå. Slipad på ovansida och sidor. 
Undersida grovt planhuggen. Sidorna och kanterna är ore-
gelbundna, troligen skadade.
Storlek (cm): 16,5×. 13,2 × 3,2.

Stipes
Material: Sten? Ytstrukturen är ojämn vilket tyder på ett an-
nat material än tegel.
Storlek (cm): 164 (n–s) × 119 (ö–v) × 120 (h.). 

Datering: Eftermedeltida, men uppförd med återanvänd 
medeltida sten. Sannolikt har altaret murats på platsen un-
der eftermedeltid, möjligen i samband med tillkomsten av 
altaruppsatsen, antagligen från 1600-talets första hälft. Några 
indicier som pekar på det är: placeringen – utanför absiden, 
altarets form och att mensa saknar profilering, (något som 
nästan alltid förekommer under medeltiden). I samband med 
att altaret flyttats västerut har stenar från det äldre medeltida 
altaret använts i det nya och delvis (åtminstone för central-
blocket med relikgömma) i ett liknande arrangemang.
Källor och kommentarer: Altarets relikgömma påträffades 
år 2006 i samband med att kyrkans altaruppsats genomgick 
en restaurerering och konservering; då avlägsnades en trä-
skiva som dolt stenaltarets ovansida (Lotta Eriksson 2007, 
otryckt rapport i SkhbfK). Altarets ovansida väster om alta-
ruppsatsen har en gråvit puts och över denna en grå-gråblå 
slamning. I mensas centralblock och i urtagningen/falsen 
för täckskivan kan, längs med sidorna och delar av botten, 
ses vit kalkbruk som använts för att binda täckplattan. Spår 
efter underliggande färg kan ses på ett parti på altarets östra 
sida mot söder och invid golvet. De delar av altaret som ej 
varit täckta med träpanel har en vit puts. 
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Konstruktion: Blockaltare. Nischer saknas. Podium eller nå-
got utskjutande grund konstaterad i väster. 

ULLSTORP
Ingelstads h:d, Skåne

Altare 1
Placering: Altarskivan ligger i golvet i tornet (figur 138).

Mensa
Material: Kalksten, gråsvart. Av typen Komstad.
Dimensioner: (cm): 148 × 94. 

liggande stipes murliv. De nedersta skiften i stipes består mes-
tadels av kritsten. Stenarna ligger i ett kalkbruk som är myck-
et likt det i kyrkans äldsta murverk och i det äldsta golvet. 
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Fundament
Material: Gråsten.
Storlek (cm): ca 175 (n–s) × 150 (ö–v).
Källor och kommentarer: Norr och söder om altaret, ca en 
meter från östväggen påträffades en kallmur med halvme-
terlånga stenar i två skift (50 cm h.) lagda i nordsydlig rikt- 
ning.

VIBY
Villands h:d, Skåne

Altare 1

Mensa (centralblock)
Storlek (cm): 25 × 28 × 15 (h.) .
Material: Kalksten, gråvit. 
Relikgömma: Ja. Relikgömma, storlek (cm) 10 × 7 × ca 3 
(dj.). 
Fals för tabula, storlek (cm ): 19 × 16 × 3,3 (dj.).

Tabula 
Material: Mörk bergart (bedömning utifrån äldre foto). Täck-
skivan kan ej återfinnas. I Snabbinventeringen 1918–1939 
(ATA) omtalas att täckskivan är en ”granitplatta”. 
Storlek: Endast några millimeter mindre än falsens storlek, 
se ovan.
Datering: 1100–1200-talet?

Konsekrationskors: Inga kors synliga. Kan ej uteslutas att 
sådana har funnits. Skivans yta är ojämn.
Relikgömma: Ja. Hela urtagningen (fals med relikgömma) 
är fylld med kalkbruk. I vart hörn av relikgömman finns hål 
med rester av järn och bly efter uppbruten försegling.
Fals för tabula, storlek (cm): 18 × 13.

VALLEBERGA
Ingelstads h:d, Skåne

Altarnischer
På båda sidor av triumfbågen finns höga rundbågiga ni-
scher med hjälmvalv. Nischerna når en höjd över golv på 
ca 400 cm. Deras bredd och djup är 103 respektive 50 cm. 
Nischernas botten ligger ca 68 cm över nuvarande golv. I 
väggarna i norr och söder finns fyrkantiga nischer, antag-
lingen för förvaring. Den södra nischen är 50 cm bred 48 
cm hög och har ett djup av 46 cm. Botten ligger 54 cm 
över nuvarande golv. Den norra nischen är 63 cm bred, 47 
cm hög och 40 cm djup. Botten befinner sig 40 cm från 
nuvarande golv. I väggarna strax väster om nischerna finns 
ytterligare två rundbågiga nischer avtäckta med hjälmvalv, 
ca 70 cm breda och 34 cm djupa. Den norra nischen, 145 
cm hög, når helt ned till golvet och den södra, 154 cm 
hög, börjar 8 cm upp från det. De små avstånden mellan 
botten och golvet i samtliga nischer talar för att det höjts 
från ursprunglig nivå med ca 40–50 cm. De rundbågiga 
nischerna i väster kan ha haft funktion som sittnischer. 
Avståndet mellan triumfmuren och dess nischer och den 
västra väggen är endast 123 cm. Det är möjligt att altaren 
varit uppförda framför nischerna i triumfmuren, men an-
tingen har dessa varit av betydligt mindre bredd än vanligt 
eller så har prästen i praktiken stått intryckt mellan dem 
och väggarna i väster.

VEINGE, S:T HANS KAPELL
Höks h:d, Halland

Kyrkan
Kapellet undersöktes och restaurerades i etapper under pe-
rioden 1865–1869. Den arkeologiska dokumentationen ut-
fördes under ledning av Lennart Lundborg. Kapellets murar 
var till stora delar uppförda av stora rektangulära stenblock 
med inslag av av tegel. På två ställen framkom partier av te-
gelgolv lagt i fiskbensmönster. Utanför kapellets nordvästra 
hörn ligger en källa uppkallad efter S:t Hans. Inga spår fanns 
av sidoaltaren (L. Lundborg, Rapport till Riksantikvarieäm-
betet 1969, kopia i LUHM). 

Altare 1 (högaltare)
Placering: Intill östra väggen.

Figur 139. Viby kyrka. Centralblock med relikgömma. I relikgömman 
har placerats en blykapsel med relik från Linderöds kyrka (KM 2996). 
Foto i Kulturen, Lund. Ej skalenlig.
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Fundament/Podium
Storlek: ? Fundamentet, av allt att döma överst utgörande 
kalkbruk, uppmättes av Graebe till 230 × 180 cm.
Konstruktion: Ej möjligt att bedöma. Viss tvekan finns om 
fundamentet rätt avspeglar stipes och altarets storlek. Altaret 
framstår som ovanligt stort för ett högaltare vid denna tid. 
Möjligen kan det förklaras mot bakgrund av kyrkans övri-
ga arkitektur, vilken onekligen talar för en högre dignitet. 
Det kan dock inte uteslutas att fundamentet är ett raserat 
podium för högaltaret. De båda sidoaltarna i långhuset  
och altaret i västtornets andra våning har befunnit sig på 
podier, vilket kan tala för att så också varit fallet med hög- 
altaret.
Datering: År 1121? I den relikdosa som påträffades sekun-
därt i altaret från 1674 kan på en pergamentssedel läsas år-
talet 1121. Årtalet avser högst sannolikt tidpunkten för en 
högaltarets konsekration. Det går inte med säkerhet säga att 
årtalet ska förbindas med det äldsta altaret (1a) eller det som 
uppförts i absiden (1b).
Källor och kommentarer: Möjligen kan det bevarade cen-
tralblocket med reliker redan ha funnits i detta äldsta altare 
och sedan ha återanvänts i det nästkommande.

Mensa?
Se Altare 1b

Altare 1b
Placering: I absiden. Avståndet mellan altarets östra sida, från 
dess mitt, till absidväggen är 85 cm. 

Mensa (endast centralblocket). Figur 140.
Material: sandsten, grå. Höörsandsten?
Dimensioner (cm): 40 × 29 × 11,5 (tj.). 
Konsekrationskors: –
Relikgömma: Ja.
Relikgömma, storlek (cm): 9 × 9 × 3 (dj.).
Fals för tabula, storlek (cm): 17 ×10 × 2–2,5 (dj.). I blockets 
yta på var sida om relikgömmans långsida finns ett hål med 
rest av bly och järntråd, för försegling av relikgömman. Yt-
terligare spår av försegling finns i själva urtagningens botten 
och fyra hörn i vilka återfinns runda hål, snedställda i diago-
nalernas riktning. Inga spår av järnklamrar.

Tabula
Material: Enligt ett manusutkast till Sveriges Kyrkor av Hen-
rik Graebe (ATA) täcktes relikgömman av en bit tegel, av allt 
att döma inte den ursprungliga förslutningen.

Datering: 1120-talet? Kalkmålningarna i koret och absiden 
är utförda under första hälften av 1100-talet. Flera forskare 
anser att en rimlig datering är 1120-talet.
Källor och kommentarer: Blocket med relikgömma och re-
liker (”Appendix II”) påträffades inmurat i det altare från 
1674 (Altare 1c) som revs 1966 vid kyrkans restaurering. 

Källor och kommentarer: Centralblocket med relikgömma 
förvaras i Kulturens museum i Lund (KM 2996). Den skrevs 
in i accessionskatalogen 1885. Stenblocket med relikgömma 
saknar idag täckplatta, men en sådant finns på ett fotografi, 
antagligen tagit i samband med att William Karlson år 1939 
publicerade en notis om fyndet i Kulturens årsbok (figur 139). 

VÄ, S:TA MARIA
Gärds h:d, Skåne

Kyrkan
S:ta Maria kyrka i Vä uppfördes med långhus, kor, absid och 
västtorn under första hälften av 1100-talet. På en av de per-
gamentssedlar som påträffades i en relikdosa i högaltaret år 
1965 kan läsas årtalet 1121 (”Appendix II”). Kalkmålning-
arna i kyrkan dateras i senare forskning till första hälften av 
1100-talet; möjligen från 1120- eller 1130-talen (Ahlstedt 
Yrlid 1976 s. 67; Kaspersen 2003 s. 105). Målningarna i 
kyrkan S. Georg i Prüfening, invigd 1119, anses ha sin när-
maste innehållsmässiga parallell i just S:ta Maria kyrka i Vä 
(Stein-Kecks 2006 s. 395f ). Den mest omfattande undersök-
ningen av kyrkan genomfördes av Henrik Graebe 1963–1966 
i samband med dess restaurerering. Resultaten har redovisats 
i en monografi i serien Sveriges Kyrkor.

Altare 1a–c (högaltare)
Högaltaret har genom århundradena haft tre olika placeringar 
(a–c)i koret och absiden.

Altare 1a
Placering: intill det äldsta, planerade eller uppförda, rakslut-
na korets östmur.

Figur 140. Vä, S:ta Maria kyrka. Centralblocket med relikgömma 
från det äldre högaltaret. Skala ca 1:5.



450  |  konstruktionen av det heliga

baldakinens bärande element i nordöst. Av den fristående 
kolonn som bör ha funnits i baldakinens nordvästra hörn 
finns inga spår. Baldakinens tunnvalv har nått ca 300 cm 
över podiets ovansida.

Mensa?
Material: ”Marmor” (slipad kalksten?).
Storlek (cm): 42 × 40 × 8 (tj.).
Placering: Påträffad, antagligen vid renoveringen 1960-talet, 
i sandfyllnaden framför södra sidoaltaret eller baldakinen. 
Var stenen idag förvaras är oklart.
Källor och kommentarer: I Skånes hembygdsförbunds arkiv 
i Kristianstad förvaras en odaterad förteckning på byggnads-
material i Vä kyrka, upprättad i samband med en sommarut-
ställning. I den förtecknas såsom nr 11: ”Del av altarskiva? 
marmor, helt slät. Storlek: ca 42 × 40 cm. Tjocklek: 8 cm. 
Fyndplats: Framför södra sidoaltaret i sandfyllnaden”.

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn. I likhet med förhål-
landena i långhusets sydöstra hörn finns inga direkta spår 
av altaret, men starka indikationer på deras tidigare närvaro.
Storlek, altare: Spännvidden på baldakinens tunnvalv har va-
rit något mindre, ca 125 cm (n–s), i jämförelse med i södra 
hörnet. Troligen har altaret inte varit bredare.
Datering: Primärt. Samtida med altarbaldakinen i sydöstra 
långhusets hörn. 
Podium med baldakin: Lämningarna är ej så väl bevarade 
som de i långhusets sydöstra hörn. Spåren i väggarna och i 
golvet, med en bas för en halvkolonn i den rivna baldakinens 
nordöstra hörn, tyder på en snarlik konstruktion som 
baldakinen i söder. Baldakinens tunnvalv har nått ca 280 
cm över podiets ovansida.

Altare 4 (sidoaltare i torn)
Placering: Kyrkans romanska torn, i emporvåning.
Datering: 1120-talet? I altarnischen över altaret och i den 
återstående öppningen in till långhuset samt på östväggen 
intill altaret finns fragment av romanska kalkmålningar. De 
är av liknande stil och med en färgskala som starkt påminner 
om de romanska målningarna i kyrkans kor. På väggen söder 
om emporens altarnisch finns också spår av den intensivt blå 
färg som är ett så påtagligt element i korvalvets målningar. 
Graebe (1971 s. 62) medgav att kalkmålningarna i koret 
och emporen stod ”nära” varandra. Sannolikt är alltså kalk-
målningarna i koret och emporen samtida; de förstnämnda 
dateras i senare forskning till första hälften till 1100-talet, 
möjligen 1120-talet. 
I monografin över kyrkan i Sveriges Kyrkor har Henrik Graebe 
framlagt en hypotes om att altaret med baldakinanordningen 
är sekundär. Den östra väggen ska i sitt ursprungliga skick, 
enligt Graebe, ha bestått av tre likartade galleriöppningar in 
mot långhuset, varav den centrala ersatts med altaret. De två 
skäl som Graebe anför är att med den nuvarande anordning-

Denna del av mensa bör ha ingått i det äldre högaltaret och 
möjligen också det i det allra äldsta. Blocket förvaras sedan 
2011 i kyrkans emporvåning.

Stipes
Konstruktion: Endast nedre delen av altaret återstår och kan 
än idag ses i kyrkans absid.
Storlek (cm): De idag synliga resterna i golvet kan uppmä-
tas till 160 (n–s) × 68 (ö–v). En tydlig kant finns i öster och 
söder. I väster finns en mer otydligt kant (avtryck) i kalk-
bruket som kan vara altarets västra begränsning och strax 
väster om denna finns rester av en plan yta med kalkbruk 
som kan vara rester av det romanska golvet. Altaret bör i 
sådana fall ha haft en bredd av ca 95 cm. Mer exakta upp-
gifter om altarets storlek meddelas ej av Graebe (SvK). På 
en planritning över kyrkan har Graebe (1971, figur 49) dels 
ritat in de ovan nämnda befintliga resterna, men också med 
en streckad linje skissat på ett betydligt större altare, ca 225 
(n–s) × 94 (ö–v) på denna plats. Det är oklart om och i så-
dan fall vilka materiella spår som Graebe stödjer sig på i en 
sådan rekonstruktion. Möjligen kan han ha ansett det troligt 
att det senare romanska altaret borde ha varit lika stort som 
det primära i koret.

Altare 1c
Placering: i tribunbågen på det nuvarande altarets plats.

Mensa och stipes
Datering: uppfört 1674
Källor och kommentarer: Altaret revs 1966 och på samma 
plats uppfördes ett mindre murat altare.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn. Inga säkra lämningar 
finns av själva altaret, men lämningarna efter podium och 
baldakin talar otvetydigt för att ett altare varit placerat där. 
Enligt Graebe (1971 s. 63) får det ”antas” att altaret varit fri-
stående under baldakinen; detta eftersom det på fondväggen 
finns spår av ursprunglig puts. 
Storlek, altare: Spännvidden på baldakinens tunnvalv har 
varit 140 cm och dess totala längd (ö–v) uppskattningsvis ca 
100 cm. Troligen har altarets storlek inte överstigit dessa mått. 
Datering: Primärt, ca 1120.
Podium med baldakin: I golvet finns lämningar av ett rek-
tangulärt podium, ca 230 × 150 cm. Podiet har höjt sig ca 
45–50 cm över det ursprungliga långhusets golv. Av balda-
kinen finns lämningar och spår i golv och på väggarna. På 
den södra väggen finns en ornamenterad sten (138 × 38 cm) 
infälld i väggen. Mot golvet vilar den på en profilerad bas. 
Upptill finns en profilerad sten, horisontell infälld i väg-
gen, vilken har fungerat som det södra vederlaget för det 
rivna tunnvalvet. Mot den östra sidan, triumfbågens vägg, 
kan ses lagningar efter det bortbrutna tunnvalvet och den 
halvkolonn som tillsammans med en profilerad bas har varit 
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Podium
Podiet är, liksom baldakinen, skadat, inte minst av det sena-
re valv som slagits över tornets bottenvåning och som utgör 
golv i emporvåningen. Det ursprungliga golvet i emporvå-
ningen har troligen varit ett trägolv och har legat ca 70 cm 
under galleriöppningarna. Golvnivån har indirekt framgått 
av undersökningar av bottenvåningens väggar där, strax un-
der valvet, den igenmurade öppningen från trappan och in 
till emporvåningen har dokumenterats i söder. På den norra 
väggen har påträffats kalkmålningar (numera överkalkade) 
från 1400-talet som av allt att döma haft sin övre begräns-
ning mot det försvunna trätaket (Uppmätningar av Graebe 
i SkhbfK; Graebe 1971 s. 94). Det ursprungliga golvet har 
legat ca 160 cm under altarets ovansida, vilket innebär att 
podiet i sin tur legat ca 70 cm över golvet (80–90 cm enligt 
Graebe 1971 s. 62. Rimligt bör ett eller två trappsteg har 
funnits mellan golvet och podiet.

Förvaringsnischer
I den södra och västra väggen i emporvåningen finns kvadra-
tiska nischer, antagligen för förvaring. Storlek (cm): 40 (l.) 
× 40 (br.) × 30 (h.) respektive 40 × 40 × 30. Det finns inga 
spår av någon nisch i rummets norra vägg. 

VÄSTERSTAD
Färs h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: Avstånd till absidvägg, 60 cm (figur 141).

Stipes
Material: Kvader i sandsten och marksten? Oklart vad som 
eventuellt är ursprungligt i rekonstruktionen.
Storlek (cm): 140 (n–s) × 95 (ö–v) × 95 (h.) inklusive ”altar-
skiva”, en gravsten från 1700-talet (10 cm tj.).

en ”korresponderar inte nischbågen i mitten på något sätt 
med sidoarkaderna”, och för det andra att han finner altarets 
höga placering anmärkningsvärd (Graebe 1971 s. 62f ). Det 
är emellertid mycket tveksamt om dessa omständigheter ska 
ges sådan betydelse att det motiverar en tolkning där altaran-
ordningen är sekundär. Direkta spår i murverket som tyder 
på en ombyggnation i romansk tid anförs inte. Tvärtemot 
talar de tidiga kalkmålningarna och förekomsten av två för-
varingsnischer i våningen för att arrangemanget är ursprung-
ligt. Tvivel kring Graebes tolkning har tidigare framförts av 
Søren Kaspersen (2003 s. 122 not 24).

Mensa
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 110 × ≥60 × 20.
Relikgömma: Ja.
Relikgömmans storlek (cm): 4 × 4 × 4. 
Fals för tabula, storlek (cm): 6 × 6 × 0,5–1,0.
Konstruktion: Sammansatt av flera välhuggna block.
Konsekrationskors: Nej.

Stipes
Beteckningen stipes har valts även i detta sammanhang trots 
att altarskivan vilar i själva väggens murverk och inte utgör 
en helt eller till stora delar fristående del. I likhet med alta-
ret och dess inramande baldakin är även murverket direkt 
under altarskivan skadat. Stenarna i detta murverk är delvis 
blottade, men på stora delar av ytan finns kvar ett utslätat 
lager med kalkputs. Stipes, och därmed också altarskivan, 
har alltså inte fortsatt längre österut. I stipes norra sida och 
övre del ses en svagt och fint inristad femuddig stjärna (pen-
tagram). Tecknet användes under medeltiden som symbol 
för Treenigheten, läst som tre inskrivna trianglar, och jungfru 
Maria (Karlsson 2009 s. 308–311, Skånberg 2003 s. 166).

Altarnisch 
Den östra delen av baldakinen och själva altaret är beläget 
i en nisch i tornmuren. Det är oklart hur den östra de-
len av nischen ursprungligen varit utformad. I den finns 
idag en tegelmur som har tillkommit i samband med att 
långhuset fick valv under 1200-talet. Enligt Graebe har 
långhuset ursprungligen haft ett plant trätak vilket skulle 
innebära att nischens övre del har befunnit sig över taket. 
En eventuell öppning i altarnischen in till långhuset bör i 
sådana fall ha varit av mindre dimensioner och placerad i 
nischens nedre del.

Baldakin
Den västra delen av baldakinen är skadad, vilket gör att dess 
utsträckning åt det hållet osäker. Dess största bredd (n–s) 
är 170 cm. Tunnvalvet som har utgjort baldakinens tak har 
en spännvidd av ca 115 cm. Baldakinens höjd, från podiets 
ovansida till tunnvalvets hjässa är ca 205 cm.

5 meter

Romanskt, primärt

Romanskt, sekundärt

Gotiskt, 

Renässans, 

Efter 1660

10 2 meter

Figur 141. Västerstads kyrka. Planritning efter H. Olsson (SkhbfL).
Skala 1:200.
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Källor och kommentarer: På stenblockets östra, västra och 
södra sidor finns spår av vitt kalkbruk. På den norra sidan 
finns ganska stora partier vit kalkputs, vilket kan tyda på att 
denna sida varit en kant i altaret, i sådana fall förmodligen 
den östra kanten, eftersom endast den är rakhuggen. 

Tabula 
Material: Svartgrå kalksten, förmodligen komstadkalksten. 
Plattan är slipad på ovansidan och på kanterna. Undersidan 
är grovt planhuggen. 
Storlek (cm): 25,–25,7 × 22 × 3 (tj.).

Stipes
”Altarbordet” beskrivs i förbigående av C. G. Brunius som 
uppger att det var uppfört av tegelsten (1850 s. 529).

VÄSTRA SALLERUP
Harjagers h:d, Skåne

I den till ursprunget romanska kyrkan genomfördes 1951 en 
begränsad undersökning i form av att flera schakt grävdes. 
Dokumentationen är kortfattad och ibland svårtolkad (Rap-
port, Bengt Arne Persson 1951, LUHM). I ett äldre manus 
om kyrkan (outgivet) i serien Sveriges Kyrkor står att ”I RÄK. 
1700 omtalas, att man huggit ut ett gammalt ”Munke Al-
tare” som stod i vägen för stolarna”. Denna uppgift har ej 
återfunnits i kyrkans räkenskaper. 

Mensa?
På baksidan av stipes, en kallmurad rekonstruktion, finns en 
profilerad flat sten som kan vara rest av mensa i ett altare. 
Storlek (cm): 47 × ca 40 × 15. 
Profilering: Hålkäl på ena sidan. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: långhusets nordöstra hörn.
 
Stipes
Material: Kvader i sandsten och marksten? Oklart vad som 
eventuellt är ursprungligt i rekonstruktionen.
Storlek (cm): 110 (ö–v) × 145 (n–s) × 80 (h.).
Källor och kommentarer: Nisch i långhusets norra vägg, ca 
150 cm från triumfväggen och 65 cm över golvet. Storlek 
(cm): 34 (br.) × 31 (h.) × 44 (dj.).

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: långhusets sydöstra hörn.

Stipes
Material: Kvader i sandsten och marksten? Oklart vad som 
eventuellt är ursprungligt i rekonstruktionen.
Storlek (cm): 110 (ö–v) × 140 (n–s) × 85 (h.).

VÄSTRA HOBY
Torna h:d, Skåne

Kyrkan
Den medeltida kyrkan av sten var uppförd med kor, absid och 
långhus. Absiden var, enligt C. G. Brunius, sekundär 
(Brunii samling, vol. VIII, s. 46, ATA). I den nya kyr-
kan från 1886 är bevarat ett senmedeltida torn och 
förmodligen rester av långhusets romanska västgavel.

Altare 1
Placering: Numera i kyrkan och tornets bottenvå-
ning (figur 142). Altaret uppges ännu 1830 ha stått 
i absiden (Lunds domkapitel, FIIja:43, LLA).
Datering: Medeltid, förmodligen romanskt.

Mensa (endast centralblocket)
Material: sandsten, grå.
Storlek cm): 47 × 40 × 16,5 (h.).
Profilering: Planhuggna sidor, även undersida. 
Relikgömma: Ja. 
Relikgömma, storlek (cm): 11 × 11 × 4 (dj.).
Fals för tabula, storlek (cm): 27–26 × 23 × 3 (dj.). 
På mensas ovansida och vid relikgömmans fyra hörn 
finns uthuggna runda hål, ca 2,5–3,0 cm i diameter 
och minst 3 cm djup. I hålen finns blygjutningar 
och i dessa finns rester av något mer än centimeter-
breda järnband.

Figur 142. Västra Hoby kyrka. Centralblock med relikgömma. Förmodligen från 
det äldre högaltaret. Skala ca 1:5.
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framför altaret. Den kan ha placerats där vid en renovering 
1831. När den påträffades vid restaureringen 1953 låg den 
ca 30 cm under golvet. Runt skivan ska ha funnits en text i 
svart färg i gotiska minuskler (Jansson 1985b s. 10, 16, 1992 
s. 150f ). Skivans södra del har vid något tillfälle splittrats i 
flera stora bitar.

Stipes
Material: Nedre delen av tuktad marksten med inslag av 
tegel. Flera fragmentariska lager med olika slags puts. Övre 
delen av tegelsten, oputsat. 
Storlek (cm): 163 (n–s) × 82 (ö–v) × 77 (h. exkl. mensa).
Relikgömma: Ja? Se anmärkning.
Datering: Nedre del, medeltid? Övre del från 1953.
Källor och kommentarer: Enligt Bror Jansson fanns det äldre 
medeltida högaltaret till stora delar bevarat i koret före 1953 
års stora renovering. Av detta ska stipes nedre tegelmurade 
del återstå. Detta altare, som han ska ha ritat av, hade på 
framsidan ”ett skåp i murningen” och var försett med kalk-
målningar (Jansson 1985 s. 10, 16, 1992 s. 150f ). Om denna 
observation är korrekt är det tänkbart att nischen i altarets 
framsida ursprungligen tjänat som relikgömma, en sådan hy-
potes korresponderar med att en sådan saknas i altarskivan. 
Fotografier eller annan dokumentation av det äldre altaret 
har tyvärr ej påträffats. Att döma av fotografier tagna före 
renoveringen (i ATA) bestod altarets exteriör av träpanel, det 
murade altaret har således endast kunnat studeras i samband 
med renoveringen 1953 då panelen togs bort.

Altare 1 (högaltare)
Källor och kommentarer: Det medeltida altaret 
finns inte längre kvar. I Statens Historiska Museum 
förvaras en piscina (SHM 22304) som enligt en 
anteckning i ett äldre manus till kyrkans beskriv-
ning i serien Sveriges Kyrkor (LUHM) är av sand-
sten och ”som varit infälld i det medeltida altaret, 
säkerligen från det ’gotiska altarrummets’ tid…”. 
Piscinan har inte närmare undersökts. Om upp-
giften är korrekt är det den enda kända piscinan 
i stiftet som suttit på altarstipes. En datering till 
1300-talet, tiden för korets tillbyggnad, är rimlig. 

Altare 2 (sidoaltare) 
Placering: Långhusets nordöstra hörn.

Fundament/stipes
Vid en undersökning 1951 av nordöstra hörnet av 
långhuset framkom på ett djup av 24 cm under 
dåvarande golv (30 cm från östra schaktkanten) 
resterna av ett sidoaltare murat i gråsten med en 
vackert tillhuggen sandsten som ”hörnsten”. På denna sten 
låg två silvermynt daterade till 1621 och 1641. I anslutning 
till sidoaltaret (i väster?) på ett djup av 50 cm låg en ca 35 
cm bred trapplikannde anläggning av gråsten.

Altare 3 (sidoaltare) 
Placering: Långhusets sydöstra hörn.

Fundament/stipes
Ett schakt grävdes 1951 även vid långhusets sydöstra hörn. 
I schaktets östra kant, 80 cm från triumfbågen, framkom 
stenar, troligen efter ett sidoaltare. Beskrivningen är mycket 
kortfattad. I anslutning till triumfbågens början framkom 
ett ”podium” (till dopfunt, mataltare?) ca 45 × 30 cm stort 
och murat av tegel. 

YSBY
Höks h:d, Halland

Altare 1 (högaltare)
Placering: Skivan ligger på en delvis gammal, förmodligen 
medeltida, stipes, ca en meter från korets östra vägg (figur 143). 

Mensa
Material: Ljust grön kalksten med röda och mörka ovala 
fält. Slipad.
Storlek (cm): 189 (n–s) × 99 (ö–v) × 18–19 (tj.).
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Nej.
Profilering: Hålkäl på alla sidor.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Altarskivan låg tidigare i golvet 
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Figur 143. Ysby kyrka. Högaltaret. Skala 1:30.
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Stipes
Storlek (cm): 280 (n–s) × 95 (ö–v).
Material: Skalmur av tegel.
Konstruktion: Halvkolonn på den östra sidan. Bevarad till 
en höjd av 70 cm över golvyta.

YSTAD, S:T PETRI fr. kloster
Herrestads h:d, Skåne

I samband med restaurering av klosterkyrkan, som berörde 
stora delar av dess inre och äldre golvlager, genomfördes 1966 
en arkeologisk dokumentation. Rapport från undersökning-
en saknas. Ritningsdokumentation, foto och anteckningar 
ger viss ledning om lämningar och fynd. Två artiklar bygger 
delvis på resultat från undersökningarna (Gustafsson 1967, 
1989). Ett altare påträffades i det södra kapellet/sidoskeppet 
och möjligen ytterligare ett centralt i långhuset östra del.

Altare 1 (sidoaltare) 
Placering: Södra kapellets/sidoskeppets östra del, intill ga-
velväggen (figur 144).

Fundament/stipes

YSTAD, S:T JÖRGEN, hosp. kyrka
Herrestads h:d, Skåne

Kyrkan
Vid undersökning av F. W. Grönvall 1899 strax utanför Öst-
erport påträffades grunder och murar efter en svagt rektang-
ulär murad byggnad, ca 15 × 13,8 meter stor, samt en mängd  
gravar. Förmodligen har byggnaden varit hospital och/eller 
hospitalskyrka. I en senare författad redogörelse över läm-
ningarna (Jönsson 1941) finns icke samstämmiga uppgifter 
om byggnadens orientering. Möjligen har byggnaden, som 
av allt att döma varit kyrklig, haft en avvikande oriente-
ring, vilket bidragit till förvirring. I den del av byggnaden 
som bedöms vara den östra delen dokumenterades mitt på 
golvet ett rektangulärt stenfundament på vilket murats en 
tegelkonstruktion. En mindre liknande konstruktion fanns 
i byggnadens södra del intill muren. I grävningsberättelsen 
föreslås att den senare är en inre strävpelare, medan den större 
friliggande konstruktionen tolkades som en pelare.

Altare 1 (högaltare)
Fundament
Storlek (cm): ca 380 (n–s) × 150 (ö–v).
Material: Stora gråstenar.

Figur 144. S:t Petri klosterkyrka i 
Ystad. Plan över östra delen av söd-
ra kapellet/sidoskeppet. Lämning-
ar påträffades vid den arkeologis-
ka undersökningen 1966 (SkhbfL). 
Skala 1:50.
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men något ojämn. Fossiler ej förekommande eller fåtaliga. 
På sidorna i norr och söder samt i mindre mån i öster ses 
spår av kalkbruk och tegel. På västra sidan är en mindre 
inhuggning, möjligen för upphängning av antependium. 
Samtliga sidor av altarskivan är profilerade med en hålkäl. 

Stipes (rivet)
Den medeltida altarskivan ligger på en tegelmurad stipes 
tillkommen vid restaureringen av kyrkan år 1905–1906. Det 
medeltida altaret var placerat längre österut och i korförläng-
ningen. Dess utseende och placering framgår någorlunda väl 

Storlek (cm): ca 180 (n–s) × 150 (ö–v).
Material: Tegel.
Konstruktion: Att döma av fotografier var en-
dast de nedre skiften bevarade. Det går inte 
att avgöra om de bevarade lämningarna en-
dast representerar grundläggning och stipes 
eller om i dess västra del också kan ha funnits 
rest av podium.
Datering: Efter ca 1430. Kapellet anses ha upp-
förts i samband med eller kort tid efter tillkom-
sten av det nya koret, vilket invigdes någon gång 
under perioden 1323–1346. I undersökningen 
framkom att kapellet var anlagt med en under-
jordisk gravkammare med nischer i väggarna. I 
samband med en utvidgning av kapellet i väster 
omkring 1430 har kammaren fyllts igen och 
på det nya golvet i öster uppfördes ett altare. I 
undersökningen dokumenterades flera gravar. 
I kapellet påträffades ett sigill tillhörande Jakob 
Axelsen Thott till Krageholm som avlidit vid 
1400-talets början och vars gravsten också finns 
i kyrkan (Gustafsson 1967 s. 61; 1989 s. 128).

Altare 2? (sidoaltare) 
Placering: Centralt i östra delen av långhuset.

Fundament
Storlek (cm): 210 (n–s) × 220 (ö–v).
Material: Stora gråstenar.
Källor och kommentarer: På renritad ritning 
betecknas lämningarna som rest av altare. För-
utom dess storlek och placering, vilket hypo-
tetiskt skulle kunna indikera samband med ett 
stort krucifix, finns inget som direkt pekar på 
att det är lämningar av ett altare. Andra plau-
sibla tolkningsalternativ saknas.

ÅHUS, S:TA MARIA
Villands h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare)
Placering: altarets östra sida ca 3 meter från korgavelväggen. 

Mensa
Material: Kalksten, gröngrå (figur 145).
Storlek (cm): 302 × 200 × 13 cm.
Konsekrationskors: Nej.
Relikgömma: Ja. 
Relikgömma (cm): 7 (ö–v) × 6 (n–s) och 2,5 cm dj.
Fals för tabula, storlek (cm): 26 (ö–v) × 20 (n–s) × 2,5 cm dj. 
Profilering: Hålkäl å samtliga sidor.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Skivan är slipad på ovansidan 

0 1 meter

Figur 145. Åhus, S:ta Maria kyrka. Högaltaret i början av 1900-talet. 
Foto av Thedoor Wåhlin (LUHM).

Figur 146. Åhus, S:ta Maria kyrka. Högaltarets stenskiva med relik-
gömma. Skala 1:30.
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en höjd av  225 cm över golvet. Dess bredd är 135 cm, djupet 
60 cm.  Övertäckningen, ett tunnvalv, formar en hoptryckt 
rundbåge. På den norra motsatta sidan finns en liknande 
nisch med en bredd på 140 cm och ett djup på 880 cm.

ÅHUS, S:T ANNA, hosp. kyrka
Villands h:d, Skåne

Kyrkan
Inför en konservering av kyrkoruinen genomfördes 1948 en 
arkeologisk undersökning. Till synes har en yngre golvnivå 
rensats fram och därefter har äldre lämningar och ”nivåer” 
undersökts genom upptagande av provschakt.
Kyrkan har bestått av ett rakslutet kor och långhus. Enligt un-
dersökningsberättelsen av Bengt Järbe (1949) har den kyrka 
som idag kan ses som ruin börjat uppföras 1525 som en del i 
den nya hospitalsstiftelsen S:ta Anna, vilket var en reeorgani-
sering av det gamla Helgeandshuset. Sankt Annas kyrka upp-
fördes enligt Järbe till ”sin gamla form och utseende” (Järbe 
1949 s. 83). Den äldsta kyrkan, tillhörande Helgeandshuset, 
dateras av Järbe till omkring 1400. Helgeandshuset omtalas 
första gången i skrift 1398. Järbes tolkningar av byggnads-
utvecklingen och kronologin förefaller på flera punkter vara 
osäker eller vag. Vid undersökningen tillvaratogs 20 mynt. 
Järbe tolkar en halvcirkelformad stensträng vid långhusets 
sydöstra hörn och i ett äldre golv som en markering av läget 
för ett sidoaltare. Det får betraktas som ett mycket svagt in-
dicium för ett altare, varför det ej redovisas nedan.

Altare 1 (högaltare)
Placering: Vid korets östvägg.

Storlek, sockeln (cm): 136 (n–s) × 176 (ö–v) (Järbe 1949 s. 
93). ”Sockeln” till altaret nådde 44 cm ned under stenplatt-
golv från 1500-talet och bevarad del ca 25 cm ovan (ibid. 
s. 84).
Material, sockeln: Gråsten med stenfyllning (ibid.).
Datering: 1525? Ej före omkring 1400.

Altare 2 (sidoaltare)?
I långhuset påträffades, enligt uppmätningsplaner, en rad 
med stenar, ca 1 meter, invid norra väggen, som höjde sig 
med ca två decimeter över det senast lagda golvet, samt vid 
triumfbågens norra sida, ca 1,5 (n–s) × 1,2 (ö–v). Motsva-
rande stenar påträffades, av allt att döma, ej på motsvarande 
sida i söder. Stenarna kan vara lämningar av en stenbänk och 
altare. I artikeln lämnar Järbe ingen tolkning av stenarnas 
funktion. 

av äldre foton. Stipes har varit murat av tegel (figur 146). 
Möjligen kan stenarna och fogarna ha varit målade, åtmins-
tone har en sådan färgläggning skett av altarskivans nedre del. 
Mitt på stipes framsida fanns en en kvadratisk öppning, ca 20 
× 20 cm stor. Sannolikt har denna öppning tidigare dolt en 
relikgömma. Altarskiva och stipes behöver inte vara samtida. 
Källor och kommentarer: Altaret omtalas i en beskrivning av 
Åhus kyrka från 1729: ”Emedan nu sielfwa Körkians Byg-
ning är mäkta lång, så är i sahliga magister Petri Petræ tijd 
1636 ett nytt altare ok ny altare tafla satt ok bygdt wijd pas 
20 Steeg fram bättre i Wester från gamla altaret. På samma 
tijd är ok Prädikestolen flött från södra Wäggen ok satt wijd 
en Pelare mit i Körkian. Men baak om det nya altaret står 
ännu det gamla betäkt med en tiok ok tämmeligen grof mar-
morSteen” (Eng. saml., B VIII, 2, 41, KB).

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Kyrkans södra kapell

Fundament
Enligt Theodor Wåhlin har grunden till ett altare påträffats 
i Skomakarekapellet. Hans anteckning daterad den 14 ok-
tober 1903 lyder: ”I Skomakarekapellet upptäcktes vid käl-
larutgräfningen en rektangulär grundläggning intill östra 
muren, tydligtvis lagd som grund för ett altare” (Theodor 
Wåhlin, Anteckningar angående Skånska kyrkor, bok II, s. 
160, LUHM). Altaret fanns kvar fram till åtminstone första 
hälften av 1700-talet. I en beskrivning av kyrkan från 1729 
omtalas: ”På södra sijdan af Körkian tätt uptill Wapnhuset 
på des östra sijda är upbygdt ett Capell med ett lijtet Alta-
re uti. Detta Capell säijes wara upbygt af Skomakare här i 
Åhuus uti de Catholska tijder, på det några så kunde der 
med Bequämligheet hålla sina mässor ok gudztienst” (Eng. 
saml., B VIII, 2, 41, KB).

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Vid långhusets västra pelare.

Inskrift
På den västra pelaren i långhusets mitt mot söder finns en 
fragmentarisk målad inskrift som relaterar till en altarkonse-
kration, förmodligen 1480. Texten lyder in extenso: ”Anno 
domini millesimo : quadringentesimo, octogesim[o hoc el-
ler istud] / altare consecratum est in honore[m] sancto/rum 
apostolorum petri et pauli confessoris et sancti [c]hri[stof ]ori 
dominica proxima post festum / sancte t[r]initatis”. På den 
västra sidan av pelaren finns en äldre målning (1275–1300) 
av Kristus på korset flankerad av Maria och Johannes (CWP, 
II, s. 240–245). Förmodligen har altaret som inskriften om-
nämner varit uppförd vid pelaren. Jämför ”Appendix VII”.

Sidoaltarnischer
I långhusets båda östra hörn finns sidoaltarnischer. Den södra 
nischens botten befinner sig 78 cm över golvet. Nischen når 
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Å KIRKE
Søndre h:d, Bornholm

Altare 1 (sidoaltare)?
Placering: Uppmurat i vapenhuset, vid östra väggen, strax 
innanför vapenhusets portal (figur 147). 

Mensa och stipes
Material: Kalksten. Hela murblockets yttre är täckt med tjock 
puts. Inne i nischen på altarets västra sida kan endast ses 
kalkstensflis. Altarets ojämna sidor tyder på att sten är det 
enda eller helt dominerande materialet.
Storlek (cm): 175 (n–s) × 65–75 (ö–v) × 85–95 (h.).
Konsekrationskors: Nej. Helt putsat!
Relikgömma: Oklart. Mitt på murpartiets västra sida, ca 22 
cm från ovansidan, finns en 36 cm bred och 18 cm hög rek-
tangulär nisch med ett djup av 70 cm. Nischens ansenliga 
storlek och djup gör att den skiljer påtagligt från både hur 
relikgömmor i stipes brukar se ut. En annan möjlighet är att 
det inrättats som förvaringsnisch. Men för det förefaller den 
vara omotiverat djup.
Profilering: På altarets västra sida finns en antydan till att det 
översta skiftet (mensa), utförts med en profilering, den synes 
vara endast något utskjutande från nedre delen av muren, 
möjligen med en inskjutande undre kant. Från omkring 44 
cm över golvet och uppåt blir muren något smalare (ö–v), 
ungefär med ca 2 cm. Tydligast är detta i norr, längst i söder 
märks det inte. Den nedre delen av muren kan liknas vid en 
hög sockel. Men eventuellt kan formen också förklaras av 
att murpartiet inte uppförts vid ett tillfälle.
Datering: Medeltid?

ÅHUS, S:T JÖRGEN, hosp. kyrka
Villands h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan, som enligt skriftlig källa övergavs 1549, undersöktes 
1946 under ledning av Mats Peterson (senare Malmer) genom 
Lunds universitets historiska museum. Kyrkan har bestått 
av långhus, kor och ett vapenhus/sakristia vid långhusets 
norra sida. Lämningarna av kyrkan bestod till största delen 
av grundläggningen, rester av golv och gravläggningar. Den 
äldsta kyrkans byggnadsmaterial kunde inte fastställas med 
bestämdhet, men den västra gaveln på långhuset var sanno-
likt uppförd i sten. Kyrkan har enligt Peterson uppförts kort 
före 1252. Undersökningarna av koret gav inga upplysningar 
om altare. 197 mynt påträffades. Enligt Peterson tyder de-
ras fördelning på att kyrkobesökare före ca 1360 ej har haft 
tillträde till koret och efter denna tidpunkt har de icke alls 
haft anledning därtill eftersom det tillkommit ett sidoaltare 
centralt i långhuset (Peterson 1948).

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Västra sidan om mittpelare i långhuset.

Fundament
Storlek, fundament (cm): 150 (n–s) × 75 (ö–v). 
Material, fundament: Tuktade kalkstensblock.
Datering: Enligt undersökare kort efter 1360. Dateringen 
bygger på ett resonemang som inbegriper fundamentets nivå 
i förhållande till ett tegelstensgolv och myntens spridning. 
Under altaret påträffades två gravar, vilket säkert visar att 
det är sekundärt. 
Källor och kommentarer: Enligt Petersson kan altaret vara 
samtida med ett tillbygge vid 
långhusets norra sida som av 
denne icke tolkas som ett va-
penhus. Istället menar han att 
det funnits ett funktionellt 
sammanhang mellan denna 
”sakristia” och altaret, vilket 
skulle visas av att från bygg-
naden finns en fri siktlinje till 
altaret. Tillfälliga besökare till 
kyrkan, som icke önskat eller 
haft tillstånd att gå in i långhu-
set, de sjukas del, har på så vis 
kunnat delta i mässan. 
 

Figur 147. Å kirke. Interiör från 
vapenhuset i söder med altarlik-
nande konstruktion i sydöstra 
hörnet.
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Harald Olsson omnämner endast rester i nordöstra hörnet 
(LUHM; SkhbfL). 

ÄSPÖ
Vemmenhögs h:d, Skåne

Kyrkan
Enligt C.G. Brunius noteringar och uppmätningar fanns två 
sidoaltaren på var sida om triumfbågen. Uppgifterna om dem 
utgörs av en skiss där ett penndrag och ett mått indikerar 
förekomsten av en mur, samt en renritad plan där Brunius 
på ett schematiskt sätt ritat in två altaren (Brunii samling, 
bd XXXIII s. 21f och konvolut XI, ATA).

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: i långhusets nordöstra hörn.
Storlek (cm): 90 (n–s) x 75 (ö–v).
Källor och kommentarer: I Prästrelationationer av år 1624 
(s. 117)omtalas att ”Vdj Espøe kiercke findis thuende waa-
ben opmalett, wed vor fru Alter en vgle, Och ved S: Nicolaj 
Altter de vgeroppers waaben”. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: i långhusets sydöstra hörn.
Storlek (cm): 90 (n–s) x 75 (ö–v).
Källor och kommentarer: Kallas S:t Nikolaus i 1624 års präst-
relationer (se Altare 1). 

Altarnischer
Nischerna vid triumfbågens sidor hade enligt Brunius en un-
gefärlig höjd av ca 205 över dåvarande golv, en bredd på ca 
90 cm och ett djup av ca 50 cm. Botten i den södra nischen 
befann sig ca 72 över dåvarande golv. Den låga höjden in-
dikerar att golvet höjts från ursprunglig nivå med ca 30 cm. 
Utformningen av nischernas avtäckning är oklar.

ÖRKELLJUNGA
Norra Åsbo h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare?)
Placering: Skivan är sedan kyrkans restaurering 1928–1929 

Källor och kommentarer: Mitt på östväggen i vapenhuset 
finns en rätvinklig nisch, ca 80 (br.) × 48 (h.) × 18 (dj.) Jfr 
även uppgifter i DK, VII, s. 150.

ÄLVSÅKER
Fjäre h:d, Halland

Altare 1
Placering: Skivan påträffades under golvet i koret vid restau-
reringsarbeten 1963 (figur 148). Den är sedan 1985 inmu-
rad i ett modernt högaltare (Lindälv 1971; 1976 s. 79–81).

Mensa
Material: Bergart, tät och hård, förmodligen gnejs eller dia-
bas, gissningsvis lokal.
Storlek (cm): ≥150 × ≥75. Tjocklek okänd
Konsekrationskors: Ja. tre? ”kryckkors”. 
Relikgömma: Ja. Relikgömma (cm): 3,0 (ö–v) × 3,5 (n–s) 
× 2,5 (dj.). Det bör noteras att ingen fals finns för tabula.
Profilering: ?
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Det är oklart om någon ursprung-
lig kant är bevarad på altarskivan. Sidorna är ej tillgängliga. 
Skivans ytan är ojämn, ej slipad. Det kan noteras att relikgö-
mman är ovanligt liten, saknar fals för täckskiva och därtill 
asymmetriskt placerad i förhållande till korsen. 

ÄSPINGE
Frosta h:d, Skåne

Möjligt altare
Placering: Två profilerade stenar vilka förmodligen tillhört 
samma konstruktion ligger som trappsteg utanför en i sen 
tid upptagen portal i södra sidan av absiden. 

Mensa?
Material: Sandsten.
Storlek (cm): 93 × 53 × 11 (sten 1); 33 × 50 × 11 (sten 2).
Profilering: På båda stenarna finns överst en platt yta (4 cm), 
och därunder en hålkäl (3,5 dj.). Sten 1 har hålkäl längs 
långsidan. Sten 2 har hålkäl på kortsidan, men endast på 
hälften av sidan. Båda stenarna ligger tätt intill varandra 
som trappsteg. Med tanke på att formen på stenarna bildar 
perfekta raka vinklar får man anta att de primärt utgjort två 
stenar och inte en sten som, av någon anledning, spruckit.
Konsekrationskors: Nej. Inga andra tecken på stenen, ex-
empelvis sådana som kan tyda på att de varit en gravsten. 
Källor och kommentarer: Vid en undersökning av kyrkans 
golv 1952 påträffades ett trappsteg mellan kor och absid. 
Grundstenar, vilka tolkades som rester av sidoaltaren påträf-
fades i långhusets nordöstra hörn och möjligen även i det 
sydöstra. Erik Cinthio omtalar grundrester i båda hörnen. 
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Figur 148. Älvsåkers kyrka. Altarskiva placerad i det nuvarande högal-
tarets nya mensa. Skala 1:30
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kan fram till rivningen av absiden år 1817. På planritningar 
över kyrkan från 1780 och 1803 var altaret placerat under 
tribunbågen eller strax framför (Bringéus 1997 s. 24, 36, 66). 

ÖRSJÖ
Vemmenhögs h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn, under predikstol. En-
dast västra sidan synlig (figur 150). 

Mensa
Material: Tegel. Putsad.
Storlek (cm): ≥100 (n–s) × 96 (ö–v) × ca 9 (tj.). 
Profilering: Nej. Mensa skjuter ca 3 cm ut över stipes. 

Stipes
Material: Sten? Tjock puts gör att murverket ej kan skönjas. 
Den ojämna ytan kan tyda på att den är i sten.
Storlek (cm): 132 (n–s) × 92 (ö–v) × 86 (h.).

ØSTERLARS
Øster h:d, Bornholm

Altare 1 (högaltare)
Placering: Altarets östra sida, nu riven, har troligen varit pla-
cerad ca 50–75 cm väster om absidmuren.

Stipes
Material: Kalksten, mörk. Fint tuktade kvaderblock.
Storlek (cm): 151 (n–s) × ≥60 (ö–v) × 99 (h.).
Källor och kommentarer: Av altaret återstår endast stipes 
västra del. Den östra delen har ersatts i senare renovering 

placerad på ett modernt uppmurat stipes i den återuppförda 
absiden/sakristian, intill östväggen och delvis dold av denna 
(figur 149). Altarskivan hade dessförinnan tjänat som trapp-
sten i en skola uppförd 1870 mitt emot kyrkan. Flera år före 
restaureringen hade Carl Krook (kyrkoherde 1919–1934) 
låtit placera den utanför kyrkan. Altarskivans avsaknad av 
profilering i norr skulle kunna tyda på att den ingått i ett 
sidoaltare vid en norrvägg. I samband med att stenen sattes 
på sin nuvarande plats antog antikvarie Olle Källström att 
den avkortats i ena kortsidan (förmodligen avsågs den norra) 
med 10–15 cm; detta på grund av att den verkade för kort i 
förhållande till sin bredd (Bringéus 1997 s. 66). Relikgöm-
mans placering, med en dragning mot söder med ca 13 cm, 
indikerar snarare att den raka kanten i norr är ursprunglig. I 
annat fall skulle relikgömman ursprungligen ha varit placerad 
i en än mera assymetrisk position. Altarskivans förmodade ur-
sprungliga placering på ett sidoaltare vid triumfbågens norra 
sida utesluter inte att den senare kan ha legat på högaltaret.

Mensa
Material: Tät och hård bergart. Svart. Diabas? Gissningsvis 
lokal bergart.
Storlek (cm): 156 × ≥88 × 18. Stenens fulla bredd är 104 
cm, enligt O. Källströms uppgifter (Bringéus 1997 s. 66).
Konsekrationskors: Nej. Kan ha slitits ned.
Relikgömma: Ja. 
Relikgömma (cm): 5,0 (n–s) × 3,0 (ö–v) × 1,5 (dj.). Relik-
gömman är inte symmetriskt placerad på skivan; den har en 
tydlig dragning mot söder.
Fals för tabula (cm): 15 (n–s) × 12 (ö–v) × 0,5–0,7 (dj.). 
Profilering: Ja. Skråkant i väster och söder. Rak kant i norr. 
Okänd avslutning mot öster.
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Det ringa djupet på urtagningen 
för täckplattan tyder på att skivans yta slitits kraftigt. Even-
tuella tidigare konsekrationskors kan därmed ha försvunnit. 
Det medeltida högaltaret kan möjligen ha funnits kvar i kyr-
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Figur 149. Örkelljunga kyrka. Altarskiva i placerad på sentida stipes 
i kyrkans sakristia (absid). Skala 1:30.

Figur 150. Örsjö kyrka. Sidoaltare i långhusets sydöstra hörn. Nu fung-
erande som postament för predikstolen.
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ÖSTRA KARABY
Onsjö h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan med långhus och kor från romansk tid restaurerades 
1947 varvid påträffades ett äldre altare, undersökt och doku-
menterat av antikvarie Harald Olsson, Skånes hembygdsför-
bund (SkhbfL 1021/47). Vid undersökningen avlägsnades 
ett skift med tegelsten på altarets ovansida och smärre under-
sökningar gjordes i intilliggande golv (figur 151). Efter un-
dersökningen placerades en nytillverkad altarskiva av sten på 
altaret, vilket idag omöjliggör studier av dess äldre ovansida.

Altare 1 (högaltare)
Mensa och stipes
Material: Sandstenskvader, gråsten (primärt) och tegel (se-
kundärt)
Konstruktion: Två eller, troligen, tre faser gör sig påminda i 
altarets konstruktion och material. Altarets ovansida bestod 
av ett skift tegelsten av medeltida storlek (27 × 12,5 × 7,5 
cm), vilket helt avlägsnades vid H. Olssons undersökning 
1947. Centralt i ovansidan påträffades en inmurad fyrkantig 
kalkstensplatta (19,5 × 19,8 × 5 cm). Plattans övre yta var 
helt slät och kanterna finhuggna, medan botten var ojämn 
och skrovlig. Det översta skiftet med tegel var helt tydligt 
sekundärt påmurat. 

Under detta framkom altarets äldre ovansida, som var täckt 
med ett gulbrunt hårt ca 3 cm tjockt lager med puts. Vid 
avknackning av putsen upptäcktes centralt i ovansidan ett 
kvaderblock med en relikgömma fylld med kalkbruk. Det-
ta centrala block låg på en nivå ca 3 cm högre än de översta 
kvaderblocken i altarets hörn. Tydligen har detta block varit 
synligt, medan ytan i övrigt varit täckt med puts. Altaret har 
inte haft en arkitektoniskt markerad altarskiva. Ovansidan 
är parallell med stipes sidor.

Stipes är uppfört av tre skift sandstenskvadrar med inspräng-
da block med gråsten. Altarets sidor var enligt H. Olsson gan-
ska slarvigt murat och flera kvadrar visade spår av äldre skad-
or. En tjock hård och gulbrun kalkbruksputs hade lagts över 
ojämnheterna. Stipes saknar markerat sockelparti. Smärre un-
dersökningar av golvet närmast intill altaret visade att det vilade 
på en från stipes något utskjutande grundläggning av gråstenar.
Storlek (cm): 143 (n–s) × 99–102 (ö–v). 
Höjd (cm): Altarets ovansida, med sekundärt skift med te-
gelsten, 76 över modernt golv respektive 99 över äldre tegel-
stensgolv, och med primär ovansida 90 över äldre tegelgolv 
och 101 över grundstenar.
Konsekrationskors: Nej? Inga noterade vid undersökning 
1947.
Relikgömma: Ja, både i primär och sekundär ovansida. 
Relikgömma, storlek (cm): 11 (ö–v) × 5 (n–s) × 3,8 (dj.). 
Vid östra kanten iakttog H. Olsson två fyrkantiga hål, 3 × 3 
cm stora och minst 4 cm djupa, vilka han ansåg vara fästan-
ordningar för en försegling av relikgömman.

med ett tegelmurat parti, bredare än det äldre altaret, och 
byggt längre mot väster. På en teckning från 1891 av ar-
kitekten Mathias Bidstrup syns altarets tidigare altarskiva 
vilken var försedd med en hålkäl i underkanten. Det är 
möjligt att den är identisk med den stenskiva som ligger i 
trappsteget in till vapenhuset (se nedan) (DK, VII, s. 420). 
Altarets nuvarande mensa består i öster av fyra tunnare 
kalkstensskivor.

Altarskiva?
Placering: Stenskivan ligger som tröskelsten i vapenhuspor-
talen.

Stenskiva
Material: Kalksten, gråvit med en rödaktig ton.
Storlek (cm): ≥138 × ≥62 × 11 (tj.). 
Profilering: Ja. Hålkäl på den synliga långsidan. Huruvida 
kortsidorna är profilerade är oklart.
Konsekrationskors: Nej. Om kors har funnits kan de ha sli-
tits ned. 
Relikgömma: Nej.
Källor och kommentarer: Det som talar för att tröskelstenen 
är en medeltida altarskiva är hålkälsprofileringen. Det har 
föreslagits att stenskivan legat på högaltaret. Det är möjligt, 
men i sådana fall har den troligen kortats av. Den är nämligen 
10–15 cm för kort för att passa till högaltarets stipes (n–s).
 

ÖSTRA INGELSTAD
Ingelstads h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaaltare)
Placering: långhusetss nordöstra hörn.

Mensa 
Storlek (cm): ca 90 (ö–v) × 96 (n–s) × 12,5 (tj.).
 
Stipes
Storlek (cm): 85 (ö–v) × 91 (n–s).

Källor och kommentarer: Nedre delen av altaret framkom 
då bänkar borttogs i samband med restaurering av kyr-
kan 1905 under ledning av Theodor Wåhlin. På ett foto-
grafi av lämningen framgår att denna bestod av två eller 
tre stora skivor (kalk?)sten. Färgskiftningen i kalkbestryk-
ningen på norra väggen, som förmodligen avslöjar altarets 
utsträckning, kan tyda på att den västra stenskivans västra 
del utgjort podium framför altaret. På baksidan av foto-
grafiet har Wåhlin tillfogat, utan argumentation, att altaret 
är ”ursprungligt”. Uppgifter om altaret enligt beskrivning 
i Wåhlins samlingar (LLA).
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Källor och kommentarer: Altaret omtalas 1692, ”itt lijtet 
steenaltar”, på vilket stod ett beläte. I kyrkan fanns vid den-
na tid två träskulpturer, en med jungfru Maria och en vars 
identitet var oklar men som gissades vara S:t Olof, S:t Mi-
kael eller S:t Jörgen. Ytterligare en möjlighet är att det var 
S:t Nikolaus. Intill byn fanns en källa med namngiven efter 
helgonet (PR 1690 s. 124f ).

ÖSTRA KARUP
Höks h:d, Halland

Altare 1 (högaltare?)
Placering: Skivan är sedan kyrkans renovering 1966 place-
rad på ett sentida murat stipes i koret (figur 152). Enligt 
kyrkoherden Victor Ewald togs det gamla altaret bort 1826 
varefter altarskivan hamnade som tröskelsten utanför den 

Fals för tabula i primärt sandstensblock, storlek (cm): 21,5 
× 23 × 5,5–6,5 (dj.).
Profilering: Nej, varken vid altarets ovansida eller i basen.
Datering: Altaret kan dateras till tre huvudsakliga faser. Den 
yngsta, bestående av en påmurning av tegel på ovansidan 
och en flyttning av relikgömman, kan vara senmedeltida el-
ler möjligen eftermedeltida. Uppförandet av altaret på dess 
nuvarande plats kan vara högmedeltida. Konstruktionen, 
med avsaknad av egentlig profilerad eller utskjutande mensa 
och murningen, kan tyda på att det innehåller material från 
ett äldre romanskt altare. Olsson menade att altaret var från 
senmedeltiden och kyrkans ”ursprungliga”. Möjligen kan 
tolkningen ha färgats av att han ansåg att kyrkan uppförts 
under medeltidens ”senare hälft”. 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.
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mat valvstöd indikerar platsen för tidigare sidoaltare även 
på denna sida.

ÖSTRA VRAM
Gärds h:d, Skåne

Altare 1 (högaltare?)
Placering: Skivan är placerad på ett murat stipes i absiden 
på gränsen mot koret (figur 154). 

Mensa
Material: Kalksten, svartgrå. Komstadkalksten. Tydlig ort-
hoceratat i söder. Lagning i söder. 
Storlek (cm): 172,5 × 97 × 6.
Konsekrationskors: Nej. 
Relikgömma: Nej
Profilering: Ja. Hålkäl, grund, alla sidor. 
Datering: Medeltid.

Stipes
Datering: Helt eller delvis från 1954?
Källor och kommentarer: Hela stipes är putsat. Att döma av 
fotografier i den arkeologiska dokumentation från restaure-
ringen 1954 fanns vid denna tid ett murat altare. Stipes i det 
det nuvarande altaret måste emellertid helt eller delvis vara 
uppfört vid restaureringen, eftersom en större sten i trapp-
steget upp till absiden östra hälft har legat under detta. I en 
kyrkobeskrivning av John Wanngren (2000 s. 73) uppges att 
det nuvarande murade altaret av sten uppfördes 1954 och 
att det tidigare varit av trä. Den senare uppgiften är av allt 
att döma felaktig. Vid restaureringen 1954 dokumenterades 
delar av korets och absidens golv. I absiden påträffades en 
golvläggning som bedömdes vara från slutet av medeltiden, 
eventuellt samtida med valvslagningen. Mellan koret och 
absiden fanns ett trappsteg, bestående av plana men endast 

västra ingången, för att 1869 flyttas till ingången av sa-
kristian. Den uppmärksammandes 1917 och flyttades in i 
sakristian (Ewald 1923 s. 61f ).

Mensa
Material: Kalksten, vitgrå.
Storlek (cm): 192 × 93–94 × ca 12.
Konsekrationskors: ? Kyrkoherden Ewald uppger att han sett 
ett kors på stenen; övriga anser han tydligen ha nötts bort 
(Ewald 1923 s. 62). 
Relikgömma: Nej.
Profilering: Skivans profilering är atyptisk. Ovandelen är till 
ytan minst och botten bredast. Omhuggen och omslipad?
Datering: Eftermedeltida? Den närmaste parallellen till al-
tarskivans profilering har återfunnits på en bordkista från 
Ravlunda socken i Skåne på vars kistdel är målat året 1769 
(KM 19824). 
Anmärkningar/Källor: Enligt arkitekten Henrik Grea-
bes handlingar från renoveringen 1966 avsattes medel för  
reperation av skivan av konservator (LUHM, Graebes ar-
kiv). 

ÖSTRA VEMMERLÖV
Järrestads h:d, Skåne

Altare 1 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn, under predikstol (fi-
gur 153).

Stipes med sockel 
Material: Huggen sten. 
Storlek (cm): undre delen med sockel 85 (ö–v) × 85 (n–s); 
övre delen 81 × 81. Återstående höjd över golv ca 71 cm.
Konstruktion: Blockaltare med skråkantsprofilerad sockel. 
Datering: Romansk. Äldre än senmedeltida valv.

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn. Oregelbundet for-

Figur 153. Östra Vemmerlövs kyrka. Rest av sidoaltare i sydöstra hör-
net av långhuset.
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Figur 152. Östra Karups kyrka. Altarskiva. Skala 1:30.
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stämmer torde altarskivan ha placerats med den ursprungliga 
nedåtsidan uppåt. Det kan dock inte uteslutas att stenskivan 
är identisk med den häll som påträffades framför altaret vid 
renoveringen 1954 (se ovan, Altare 1), och som, möjligen, 
har flyttats, i samband med att ett nytt golv tillkommit, och 
lagts i golvet öster om altaret. 

Altare 3 (sidoaltare)
Placering: Långhusets sydöstra hörn. 

Stipes
Material: Förmodligen uppfört med skalmur i tegel och an-
nan sten i det inre. 
Storlek (cm): 151 (n–s) × 180 (ö–v). Höjd över nuvarande 
golv: 70 cm.
Konstruktion: Blockaltare. Delvis bevarat.
Datering: Medeltid? 
Källor och kommentarer: Predikstolen i långhusets sydöstra 
hörn vilar på en stor murklack i vilket förmodligen ingår ett 
till de övre delarna rivet altare. De synliga delarna är putsade 
vilket försvårar separationen av äldre respektive, eventuella, 
yngre murpartier. Altaret har en anmärkningsvärd utbred-
ning i östvästlig riktning. Delvis kan det kanske förklaras av 
att det, för att kompensera för plats som tagits av sekundärt 
tillkomna valvpilastrar, ha byggts ut mot väster. 
 
Altare 4 (sidoaltare)
Placering: Långhusets nordöstra hörn.
Källor och kommentarer: Altaret revs på 1880-talet (se ”Ap-
pendix II”). Altaret omnämns i förbigående av Brunius som 
uppger att det var murat i tegel (1850 s. 543).

svagt behuggna gråstenar. En större häll fanns i mitten fram-
för altaret och förmodligen delvis under det. Golvet i övrigt 
bestod av småsten lagd i kalkbruk (dokumentation med foto 
av Erik Cinthio, Kyrkoarkivet i LUHM). Bakom det nuva-
rande altaret i absiden ligger en större häll infälld i det sentida 
tegelgolvet. Måtten på denna sten, och dess övriga utseende 
tycks överenstämma väl med den sten som dokumenterades 
1954 i trappsteget upp till absiden. Förmodligen är det sam-
ma sten vilken tagits upp och flyttats bakom altaret.

Altare 2 (sidoaltare?)
Placering: Ej återfunnen. Skivan fanns år 1926 vid vägkan-
ten utanför kyrkan. 

Mensa
Material: Kalksten.
Storlek (cm): 186,5 × 76,5–80,0 × 14.
Konsekrationskors: ? 
Relikgömma: ?
Profilering: Ja. Hålkäl på minst tre sidor. 
Datering: Medeltid.
Källor och kommentarer: Kortfattade uppgifter om sten-
skivan samt ett foto finns i Snabbinventeringen 1926, i vil-
ket rekommenderas att skivan placeras i ett säkert förvar. 
Det är dock oklart var den sedan har hamnat. I golvet öster 
om högaltaret ligger idag en rektangulär stenskiva, av kalk-
sten, med ojämn yta och något oregelbundna kanter. John 
Wanngren har i en kyrkobeskrivning föreslagit att denna 
sten är den altarskiva som beskrivs i Snabbinventeringen 
(Wanngren 2000 s. 170 not 58). Det som skulle tala för det-
ta är att bergarten och storleken överensstämmer. Om det 

Altaruppsats

10 2 meter

+70

+66

TrappaTrävägg

T

10 2 meter

Figur 154. Östra Vrams kyrka. 
I långhusets sydöstra hörn, un-
der predikstolens trappa (mar-
kerad med tjockare linje), finns 
rester av ett förmodat sidoaltare. 
Mellan koret och absiden doku-
menterades år 1954 ett trapp-
steg. Det nuvarande högaltarets 
placering markerat med tjockare 
linje. Skala 1:100.
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äldre altare i långhusets sydöstra hörn flyttats längre norrut 
i samband med att valven byggts. Ett äldre altare har i så-
dana fall byggts på eller i direkt anslutning till en stenbänk 
längs med södra långhusets vägg. Det ska noteras att Salvén 
tolkar stenbänken i långhuset såsom en 20–30 cm bred ”in-
nersockel” (1937 s. 30).

Altare 3 (sidoaltare)?
Placering: Långhusets nordöstra hörn. 

Stipes
Storlek: Oklart.
Material: Marksten?
Källor och kommentarer: Salvén ansåg det plausibelt att ett 
sidoaltare funnits även i det nordöstra hörnet i långhuset. 
På en plan över kyrkan, gjord i samband med ruinens kon-
servering, ses ett antal stenar i detta hörn bildande en kva-
dratisk struktur (Salvén 1937 s. 30). I dagen kyrkoruin kan 
ses rester av en hörnpilaster i långhusets nordöstra hörn. 
Nivån på pilastern tyder, liksom parallellfallet i söder, på att 
ett eventuellt altare på denna plats har rivits i samband med 
valvslagningen. Med tanke på ovannämnda stenfundament 
förefaller det sannolikt att ett äldre altare, som revs i sam-
band med valvslagningen, har funnits i långhusets nordös-
tra hörn. Otvetydiga spår av ett yngre altare, uppfört efter 
valvslagningen, saknas emellertid. 

OKÄND KYRKA

Altarskiva?
En stenskiva av kalksten finns sedan lång tid uppställd som 
stenbord i trädgården till f. d. Mats Johanssons stenhugge-
ri i Dalby. Denna ska komma från en kyrka, oklart vilken. 

Mensa
Material: Kalksten. 
Storlek (cm): 235 × 144 × 15.
Konsekrationskors: Nej. 
Relikgömma: Nej
Profilering: Ja. Tydlig hålkäl på en långsida och två kortsidor. 
En långsida har en endast en antydan till hålkäl. 
Datering: Medeltid eller tiden närmast därefter.
Källor och kommentarer: En omständighet som kan indikera 
att det rör sig om en altarskiva är att ena långsidan inte har 
någon särskild profilering. Inga konsekrationskors är synliga, 
men det kan inte uteslutas att sådana funnits.

ÖVRABY
Halmstads h:d, Skåne

Kyrkan
Kyrkan övergavs, efter kungligt brev, år 1563.
I samband med framtagandet av återstående murar och 
konservering av ruinen 1935–1936 gjordes en arkeologisk 
dokumentation under ledning av byggmästare A. Toll och 
landsantikvarie Erik Salvén. Den romanska kyrkan uppfördes 
med långhus, kor och absid. Under senare medeltid ombygg-
des koret och blev rakslutet (Salvén 1937). 
I en senare artikel skriver Salvén att det kan ha funnits ett 
fjärde altare i kyrkan, nämligen i dess mittlinje något öster 
om portalerna, där en fyrsidig stengrund påträffats (Salvén 
1940 s. 39f ). Det kan inte uteslutas att det rör sig om spår av 
ett altare, men med tanke på placeringen förefaller det mest 
sannolikt vara rester av ett podium till en dopfunt. 

Altare 1 (högaltare)
Placering: Intill korets sekundära östvägg.

Stipes
Storlek (cm): 162 (n–s) × 120 (ö–v). Bevarat till en höjd av 
75 cm över ursprungligt golv (Salvén 1937 s. 36). 
Material: ”Natursten” (ibid.).
Källor och kommentarer: Omkring en meter väster om al-
taret påträffades en stenrad med nordsydlig orientering som 
troligen utgjort den västra begränsningen för ett högre golv 
i korets östra del (Salvén 1937). 

Altare 2 (sidoaltare)
Placering: I långhusets sydöstra hörn, men ej i direkt kontakt 
med södra långhusets vägg.

Stipes
Storlek (cm): 125 (n–s) × 85 (ö–v) (Salvén 1937 s. 36). 
Material: Enligt Salvén uppfört på liknande sätt som högal-
taret (1937 s. 36). Det stående konserverade och komplet-
terade altaret består av kluvna block med marksten och en 
finbearbetad sten av gnejs/granit. 
Källor och kommentarer: Altaret, som idag kan studeras i 
den konserverade kyrkoruinen, har tydliga hörn och sidor 
både i norr och söder. Salvén beskriver altaret såsom placerat 
nära triumfbågen, alltså inte i långhusets hörn (1937 s. 36). 
I den konserverade kyrkoruinen kan idag ses en liten rest av 
en valvpilaster, i långhusets sydöstra hörn och på en lägre 
nivå än altarets ovansida. Denna omständighet talar för att 
altaret är yngre än valvslagningen. Mest troligt än nog att ett 



Innehåll och disposition
I detta appendix redovisas de materiella spåren av reliker de-
ponerade i medeltida altaren i Lunds stift. Begreppet reliker 
avser i detta sammanhang inte bara de egentliga relikerna, 
ofta ben, men allt som en gång dolts i relikgömman. Icke 
endast de fysiskt bevarade lämningarna, utan också upp-
teckningar om reliker, som nu är förkomna eller inte till-
gängliga, beskrivs.

Relikerna förtecknas i bokstavsordning efter den kyrka där 
de påträff ats. Reliker från okända kyrkor redovisas sist. Varje 
fynd från olika relikgömmor och altaren inleds med en kort 
beskrivning av innehållet; en förteckning efter sakord med 
uppgifter om material och storlek, ibland även färg. Därefter 
följer uppgifter om relikernas ursprungliga placering och om 
förvaring, dvs. var de idag kan återfi nnas. Under den sista 
rubriken Källor och kommentarer har samlats viktiga upp-
lysningar om relikerna, exempelvis utdrag ur primärkällor, 
uppgifter om fyndomständigheter eller om expertutlåtanden 
i olika frågor. Under denna rubrik återfi nns också resoneran-
de diskussioner kring specifi ka problem och tolkningsfrågor. 

Materialet är sedan tidigare endast i begränsad omfattning 
tillgängligt i litteraturen och då oftast mer översiktligt. Inför 
insamlingsarbetet sattes som målsättning att i varje enskilt fall 
granska de fysiska lämningarna eller primärkällorna. Materi-
al och uppgifter har spårats upp och insamlats i en rad olika 
museer, kyrkor och arkiv. De största samlingarna av bevarade 
fysiska lämningarna av reliker fi nns i Lunds universitets histo-
riska museum (LUHM) och Statens historiska museum (SHM) 
i Stockholm. Vad gäller äldre skriftliga upplys-
ningar är det framförallt Engeströmska samling-
en (KB) och Collectio Rönbeckiana (LUB) som 
innehåller värdefullt material och som relativt 
noga har gåtts igenom. Av denna redovisning 
kommer emellertid att framgå att uppgifter om 
reliker är spridda i en lång rad källor varför en 
”upptäckt” ofta beror på tillfälligheter. Det fi nns 
således anledning att förmoda att uppgifter om 
fl er reliker med tiden kommer fram.

Samtliga fysiskt bevarade reliker är fotogra-
fi skt avbildade. I några fall har relikerna inte 
varit tillgängliga eller inte återfunnits och då 

har istället äldre fotografi er reproducerats. 
Vid återgivning av reliksedlarnas texter har upplösta för-

kortningar återgivits i kursiv och supplerad text inom klam-
rar.

En förteckning över de olika slags reliker som påträff ats i 
altaren i Lunds stift fi nns i Appendix X.

Samtliga fotografi er är tagna av författaren såvida icke an-
nat anges.

BALKÅKRA
Herrestads h:d, Skåne

Blykapsel

Beskrivning (fi gur 155)
1) Kapsel av blyplåt. Storlek (mm): 39 (längd) × 36 (bredd) 
× 16 (tjocklek). Kapseln har gjorts i en blyplåt, med invikta 
kanter och övervikt lock.

Ursprunglig placering
Balkåkra kyrka?

Förvaring
LUHM 25558.

Källor och kommentarer
I Lunds universitets historiska museums accessionskatalog 
har 1929–1930 införts följande beskrivning av föremålet: 

appendix ii

Reliker från altaren i Lunds stift

Figur 155. Blykapsel, möjligen från 
Balkåkra kyrka, Skåne. Skala 1:1
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Minnesmärcken kunde fi nnas uti eller under murarna, utan 
allenast i altaret, stodo inne murade 2ne stycken Blyaskar, den 
ena öfwer den andra: uti den första låg någon rökelse, samt 
en liten benbit liknandes en tand. Uti den andra låg äfwen 
rökelse jemte en lite bit föråldrat Violett Sidentyg, samt på 
pergament med fölljande Munckestyl skrefwit: 

[Reliquie Sanctarum xi. milia virginum.]

Altare Fonden war eljest murat af åtskillig slags sten, som 
här på orten är okänbar, derifunnes och till en myckenhet 
af dessa så kallade Torewigge Stenar, ganska sköna, både små 
och stora, af hwilka man lämnat har i behåll några stycken 
till Åminnelse, af Altareskifwan har man ock Stenbit, som 
ser ganska underlig ut” (Blentarps kyrkoarkiv, C:2, f. 89r–v).

Innehållet på pergamentslappen har avskrivits med en tydlig 
strävan att efterlikna detaljerna i varje tecken, vilket betyder 
att en paleografi sk bedömning och datering är möjlig. Men 
naturligtvis måste osäkerheten i slutsatserna vara betydligt 
större än om originalet fanns att tillgå. Vissa teckenformer 
känns igen från förgotiskt stil (praegotika), således e med en 
”svans”. Tecknet r med sin ”sporre” högst upp påminner om 
textualis. Tecknet a är enrummigt, en form som blev vanlig 
i kursiva från 1300-talet (Derolez 2003 s. 83, 142). Det an-
dra a, i ordet milia, har dock formats med liten inbuktning, 
vilket gör att det påminner en del om ett tvårummigt a. I 
Lunds domkyrkas Liber daticus (LUB) fi nns exempel på texter 
redan under 1100-talet och senare där både en- och tvårum-
migt a förekommer eller ett slags mellanformer (f. 34r, 35v). 
Abbreviationen -arum påminner mest om den i förgotisk 
stil men liknande former förekommer även i textualis. I Li-
ber daticus förekommer snarlika paralleller under 1100- och 
1200-talen. Exempel på förkortningen med det ovanliggande 
horisontella förkortningstecknet fi nns från ca 1200–1233 
(f. 46v).

De ”sporrar” som fanns på många av pergamentssedelns 
tecken tyder på att det rört sig om en fullt utvecklad textua-
lis. Med tanke på formen av abbreviationen -arum torde den 
knappast tillhöra tiden efter 1300. En datering till 1200-ta-
lets första hälft föreslås.
 

BORRIE
Herrestads h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning
1. Blykapsel, innehållande:
2. Små benbitar, möjligen av kranium.
3. Två små runda kulor av icke beskrivet material.

”Relikgömma av bly. Liten ask med lock. Längd 3,8, Bredd 
3,7, Tjocklek 1,7 cm. Fynduppgift: Köpt av Löfgren, S:t Olof, 
som uppgivit, att den kommit från en kyrka i trakten av Mar-
svinsholm, troligen Balkåkra, Ljunits hd” (LUHM 25558). 

Sven Lövgren (död 1942) var handlare och kyrkvärd i S:t 
Olof och en ivrig samlare av fornsaker, som han bland annat 
köpte på auktion. Antagligen är kapseln inköpt av Lövgren 
från en person som antingen varit bosatt i närheten av Mar-
svinsholm/Balkåkra eller som uppgett denna proveniens.

BLENTARP
Torna h:d, Skåne

Två blykapslar med reliker

Beskrivning
1) Blykapsel (nr 1), innehållande:
2) Rökelse.
3) Benbit, möjligen en tand.
4) Blykapsel (nr 2), innehållande:
5) Rökelse.
6) Violett sidentyg.
7) Pergament med inskriften ”Reliquie Sanctarum xi. milia 
virginum”, dvs. ”reliker av de 11 000 jungfrurna”. Det kan 
inte helt uteslutas att det andra ordet ska upplösas som Sa-
crarum, ’heliga’.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Relikerna påträff ades i samband med en utvidgning av kyrkan 
mot öster år 1754 och är endast kända genom kyrkoherden 
Vilhelm Julius Hoff gardhs beskrivning. Fyndet och anteck-
ningarna var kända av C. G. Brunius (jfr Brunii samling, 
bd XLV s. 36f ). Anteckningarna om fyndet lyder in extenso 
efter äldsta kända källan: 

”Åhr 1754 lät herr Kyrckioherrden Wälärewördige och hög-
lärde herr Willhelm Julius Hoff gardh föranstalta om Blen-
tarps Kyrckias nederrifwande och utwidgande på fölljande 
sätt: Den 6 Maji, begyntes med nederbrytningen på Östra 
ändann, som i forna dagar warit ett Muncke-Capell. Ta-
ket med bly betägt, såldt till Alundbruket, hwilka penning-
ar blefwo anwända på nya byggningen. Murmästaren ifrån 
Ystad mäster Johan Rittiger, som efter giord Contract om Ett 
Tusend Ett hundrade daler Silwermynt, skulle åter upbygga 
och förlänga Kyrckian till tiugufyra alnars längd, war sielf 
tillstädes jemte herr Kyrckioherrden och Sochenfollket wid 
nederbrytningen som skedde på 3 dagars tid. Inga synnerliga 
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GRÖNBY
Vemmenhögs h:d, Skåne

En eller två blykapslar med en eller flera reliker

Beskrivning 1830
1. En eller två blykapslar, innehållande:
2. ”Aska”, fin, vit. 

Beskrivning 1908–1909
1. Blykapsel, tunn, i ändarna ihoptryckt. Storlek (mm): 20 
× 11. Innehållande:
2. Bit av sidentyg, innehållande:
3. Förmultnat ”papper” innehållande:
4. Litet ”poröst” ben.

Ursprunglig placering
Grönby kyrkas högaltare (jfr ”Appendix I”).

Förvaring
Fanns i Lunds universitets historiska museum (LUHM 
16067b). Kan ej återfinnas.

Källor och kommentarer
I en kyrkobeskrivning 1830 omtalas att ”Altaret här fram-
manföre, är uppmuradt af sten en och ½ aln ifrån östra muren 
och på en plan 1 ½ fot högre än det öfriga kyrkogålfvet är 6 
fot långt 4 fot bredt; har ovanpå en skifva af grå tälgsten 2 
fot i fyrkant, hvilken midtpå har ett inhugget rum af 6 tums 
längd och 4 tums bredd och i midten deraf ett mindre hål af 
ungefär 2 tums längd. 1 dito bredd, hvilket är uppfylldt med 
fin hvit aska och ett par små blystycken. I det större rummet 
är inpassad en telgsten som ligger jemt med större yta. Vid 
hvartdera hörnet af denna kista är en liten rund håla i sten 
liksom de i hvilka man plägar fästa jern vid sten. På södra 
ändan af Altaret är uti detsamma ett fyrkantigt rum af en 
Cubikfots storlek. Uti norra muren något framom Altaret är 
likaledes ett förvaringsrum 3 fot högt och 1 fot bredt, klädt 
med Ekebräder, och har 2 hyllor samt dubbla dörrar, den inre 
af Ek med grofva gångjern fallande in i muren. Den yttre i 
senare tider anbragt med en trädram ikring, i hvilken den 
låses, är målad. Uti detta skåp finnes ett Rökelsekar med lock, 
gjutet af Malm hängande i tre jernkedjor, som äro ofvantill 
hopfästade uti trekant af Malm med en ögla uti:” (Lunds 
domkapitel, FIIja:42, Kyrkornas märkvärdigheter, LLA).

I Lunds universitets museums accessionskatalog (1908–
1909) nämns att: ”Runt om denna relikgömma voro fyra 
mindre gömmor anbragta, av vilka den ena i bottnen hade 
en liten blykapsel av följande stil och utseende. [Figur ej ut-
förd] I denna tunna kapsel, som voro tillknipen i ändarna, 
hittades  ytterst en tunn sidenlapp och innanför ett stycke 
förmultnat papper, som omslöt ett stycke ben, poröst till 
strukturen. De övriga hålen voro tomma.”(LUHM 16067b).

Lars Tynell diskuterade i Skånes medeltida dopfuntar (1913–

4. Sedel av pergament, av några få millimeters bredd med 
följande text ”R e l i q :  S a c r a r :  V i r g :  x i  m i l l : ”, alltså 
”reliker av de heliga 11 000 jungfrurna”.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Kyrkoherden i Stora Herrestads och Borrie församling,
Johan Christopher Julius, lät 1762 till Gustaf Sommelius 
meddela följande: ”Förledna Sommar eller förra Sommar, 
lät jag öpna en på Borige altare innemurad liten blå sten, 
och fan ther ett tunt hoopwiklat bly, innehållande några 
små benskerfwor, såsom af hufwudskål, och twå små run-
delar, som liknade ögonstenar, samt ett litet p e r g a m e n t , 
bredt som en god Knifsbak, och så långt att thesse ord med 
sin läslig Skrifft, fingo rum, sålunda skrefne: R e l i q :  S a -
c r a r :  V i r g :  x i  m i l l :  som lades tillbaka och innemu-
rades. Thetta har jag genom bref låtit H:r assessor Wessman 
weta.” (Sommelius samling, Serie A1, LUB).

BRUNNBY
Luggude h:d, Skåne

Blykapsel med relik

1. Blykapsel.
2. Tand. 

Ursprunglig placering
Brunnby kyrkas högaltare.

Förvaring
Förkommet. 

Källor och kommentarer
Uppgifterna om relikfyndet finns i kyrkoherden Jesper Kullin 
ämbetsberättelse 1832, upprättad i samband med visitation. 
På frågan om det fanns några gamla handlingar från den ka-
tolska tiden i kyrkan svarade han nekande, ”om dertill icke 
kan räknas en i en ask förvarad Tand och 4 stycken hästskor 
allt funnet i altarfoten wid dess nedrifning” (Domkapitlet i 
Lund, FIIgb:42, LLA; jfr Åstrand 1972 s. 62). Fynden gjor-
des av allt att döma i samband med att högaltaret flyttades 
något mot väster 1831–1832. Öster om altaret inreddes en 
sakristia (Åstrand 1972 s. 178).
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4) Benflisa, ca 10 × 10 mm stor, troligen ett stycke av ett 
barnkranium, eventuellt ett käkbensfragment (bedömning 
av N. G. Gejvall).
5) Pergamentspaket med spår av en tråd eller band varit 
knutet i kors runtom. Röntgen av paketet, som ej vecklats 
ut, visar ett innehåll bestående av en benflisa och möjligen 
ylletyg. I ena sidan som är skadad skymtade ”blå- och brunak-
tiga ullgarnstrådar”.

Ursprunglig placering
I kyrkans högaltare.

Förvaring
Relikkapseln med innehåll förvaras idag i ett utrymme i alta-
rets ovansida där det kan studeras genom en glasskiva. Perga-
mentbladet från ca 1050–1200 som var lindat kring kapseln 
och som enligt dokumentationen bör ha varit i församlingens 
vård kan ej längre återfinnas. 

Källor och kommentarer
Den 10 mars 1952 anmälde arkitekt Leon Nilson, Ignaber-
ga, till landsantikvarien Harald Olsson, Lund, att i Gualövs 
kyrkas altarbord, under en korsmärkt sten påträffats en ”rulle, 
som föreföll att vara pergament och som var försedd med 
präntad inskription, delvis i färg” (H. Olsson till Riksanti-
kvarieämbetet, 26 mars 1952, SkhbfK A186/1952).

I ett brev till Riksantikvarien och Statens historiska mu-
seum den 11 mars 1952 beskriver Leon Nilson närmare om 
fyndomständigheterna. När altarets inklädnad av trä bort-
togs påträffades under en träskiva ”i altarets mitt inmurad en 
kalksten med grovt inhugget kors enl. skiss nedan, troligen 
utgörande ett avslaget hörn av en tidigare altaravtäckning. 
Under stenen låg på fyllningen, som bestod av sten och mur-
bruk, ett till ett knyte hopknycklat papper eller pergament 
med text samt tvenne små bitar träkol. Nisch för relik eller 
ask därtill saknades, vilket tyder på att det funna flyttats från 

1921, bd IV, s. 158f ) de blyfyllda hål som kan iakttas på 
överkanten till vissa dopfuntars cuppor. För att förklara fe-
nomenet gör Tynell en analogi till altarskivan från Grönby 
kyrka, redan då deponerad i LUHM, som runt confessio har 
fyra mindre  blyfyllda hål. Dessa hål ansåg Tynell efter sina 
efterforskningar och undersökningar vara just relikgömmor: 
”Ungefär på midten finnes en vanlig, fyrsidig relikgömma 
med täckplatta. Men vid de fyra hörnen af denna relikgöm-
ma ser man rundade hål, vårdslöst inhuggna och af tämligen 
oregelbunden form. Ett af dessa hål var öppet, ett annat hade 
en lös propp af kitt och därunder ett tomrum. Det tredje 
hålet var fyllt med murbruk. Sedan altarbordet deponerats i 
Lunds univ. hist. museum, har det fjärde hålet öppnats. Äf-
ven här var öfre delen fylld med kitt, hvarunder fanns något 
murbruk. Själfva hålet är 4 cm. djupt och har strax under 
mynningen en genomskärning af 2,3 cm.; vid bottnen är 
det ungefär 1,2 cm i genomskärning och nästan fyrsidigt. I 
bottnen låg en liten, 2 cm. lång och 1,1 cm. bred kapsel af 
tunn, sammanrullad blyplåt, i ändarne hoptryckt och till-
plattad. Förvaringsrummet i denna kapsel är 1,2 cm långt. 
Det befanns innehålla ett litet, omsorgsfullt hopviket stycke 
gulnadt silkestyg, hvari låg ett papper som inneslöt en liten 
benbit. Det berättas att äfven i ett av de andra hålen tidigare 
innehållet reliker, öfver hvilka man smält bly”. Tynell ansåg 
således att hålens primära funktion har varit att hysa reliker. 
Fynden kan emellertid förklaras som sekundära depositio-
ner. För det första är hålen kända från många andra altaren 
och funktionen som fästen för en försegling av täckplattan 
över confessio är välbelagd. För det andra kan noteras att 
den av Tynell refererade reliken var inslagen i ett papper, 
därtil var hålet förslutet med kitt och murbruk, alltså ej bly. 
Alltsamman talar för att efter att själva confessio plundrats 
på sitt innehåll har en del av det sekundärt lagts ned i hålet 
som sedan pluggats igen (Tynell 1913–1921, bd IV s. 159).

GUALÖV
Villands h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Beskrivning (figur 156)
Fyndet bestod , enligt undersökningen på Statens historiska 
museum, av följande material:

1) Ett pergamentblad, utgörande ett ytterhölje runt blykap-
seln, innehållande delar av officiet för S:t Laurentius, 1000-ta-
lets andra hälft eller 1100-talet.
2) Kapsel av bly gjord i ett stycke plåt. Utformningen av 
kapseln och viktningen av plåten är ganska slarvigt genom-
förd. Plåten har ej klippts i form av ett kors. Storlek (mm): 
25 (längd) × 23 (bredd) × 13 (höjd). Innehållande: 
3) Sidenknyte, av gulaktig tuskaftsvävnad, ca 100 × 40 mm 
stort, som var lindad kring en

Figur 156. Gualövs kyrka. Reliker påträffade i kyrkans högaltare 1952. 
Foto i ATA. Skala ca 1:1.
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(ATA). Relikkapseln återsändes från Riksantikvarieämbetet 
till Gualövs pastorsexpedition i januari 1954 (ATA, kopia i 
SkhbfK).

Det är tveksamt om Riksantikvarieämbetets önskan om 
att relikfyndet borde förvaras skyddat men icke otillgängligt 
för studier är uppfyllt. Blykapseln med dess innehåll finns 
i ett permanent förslutet utrymme i altaret och kan endast 
studeras genom ett glas.

Blykapseln var omlindad med ett pergamentsblad. Enligt 
undersökningen 1953 med särskilt utlåtande av Toni Sch-
mid härrör bladet från officiet för S:t Laurentius och från 
ett breviarium. Schmid daterade bladet till 1100-talets slut. 
I samband med att Gualövs församling 2002 förberedde en 
utställning om kyrkans historia skickades en fotokopia i färg 
av bladet för granskning och kommentarer till Riksarkivet. 
I ett svar meddelade Claes Gejrot, i samråd med Gunilla 
Björkvall och Anna Wolodarski, att bladet snarast ska dateras 
till 1050–1150, förmodligen 1000-talets andra hälft. Texten 
är gjord med karolingisk minuskel med notation, neumer 
utan linjer (utskrift av svaret förvarades 2010 tillsammans 
med annan dokumentation om kyrkan i en mapp bakom 
altaret). Trots återupprepade kontakter med församlingen har 
pergamentet inte kunnat återfinnas och ingen har kunnat ge 
svar på omständigheterna kring färgfotografiernas tillkomst. 
Inget i dokumentationen från 1952–1954 tyder på att det 
införlivats i någon museisamling eller arkiv. Förfrågan om 
det har ställts till ATA, LLA, LUHM, Riksarkivet och SHM. 
Allt tyder på att pergamentsbladet förvarats i församlingen 
fram till omkring år 2000, men det är nu försvunnet. 

Det ska noteras att enligt ett brev från Bengt Thordeman, 
Riksantikvarieämbetet, påträffades i altaret även rester av en 
bok på tyska, möjligen från 1500-talet (11 november 1953 
kopia i SkhbfK). Det rör sig dock om en lapsus. Detta bok-
fragment som undersöktes, samtidigt med pergamentet från 
Gualöv, av Toni Schmid, kom från Sparrsätra kyrka (se mar-
ginalanteckningar på Schmids utlåtande, ATA). 

HYBY
Bara h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning 
1. Blykapsel, innehållande:
2. Ett ben.
3. Rökelse.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

ett tidigare altare eller tillkommit vid nya altarets uppförande 
eller ändring… Knytet upptogs ytterst försiktigt och nedlades 
av mig i oöppnat skick jämte träkolsbitarna i en ask, som 
samtidigt härmed separat översändes för undersökning…” 
(ATA, Dnr 1700/1952).

Efter det att knytet undersökts på Statens historiska muse-
um skrev Monica Rydbeck en promemoria (daterad den 23 
april 1952); den enda egentliga sammanhållna rapporten om 
fyndet. Av den framgår att knytet ytterst bestod av ett hölje 
av pergament med präntad text. Inuti detta fanns en relik-
kapseln av blyplåt utförd i ett stycke. Inga synliga spår fanns 
av att den varit öppnad i sen tid. Efter att locket böjts upp 
visade det sig att dess insida helt upptagits av dels ett knyte 
av siden och dels ett litet ”paket” av pergament. Sidenknytet 
beskrivs som en gulaktig tuskaftsvävnad och lindat kring en 
benflisa. ”Sidentrasan” hade placerats i kapseln på så sätt att 
den till hälften dolde ett litet rektangulärt pergamentspaket, 
vars plana sidor bar spår av intryck av ett försvunnet snöre eller 
band, vilket varit bundet i kors runt paketet. Pergamentpa-
ketet var i så ”förtorkat” skick att det bedömdes som risk att 
det skulle söndersmulas om det öppnades. Längs ena sidan, 
där pergaments var nästan bortnött, framskymtade blå- och 
brunaktiga ullgarnstrådar. Gejvall lät röntgenfotografera per-
gamentpaketet och då avtecknade sig en ca 1,5 cm lång ben-
flisa, som förmodligen hade svepts i ett ”yllehölje” och sedan 
i pergament. Enligt Rydbeck bör en sedel ha varit knuten 
runt paketet med uppgift om relikens namn. 

Enligt ett kortfattade utlåtande av Toni Schmid från den 
4 april 1952 bestod det yttre pergamentshöljet (1) av ”… två 
sammanhängande pergament, en spalt. Synes ha tillhört ett 
breviarium från 1100-talets slut. Neumer utan linjer. Röda 
rubriker och enkla initialer. Delar av officiet för den helige 
Laurentius’ dag (10 augusti).” (ATA, Dnr 1700/52).

Riksantikvarieämbetet föreslog i ett brev 27 januari 1953 
till församlingen att fyndet antingen skulle förvaras i Lunds 
universitets historiska museum eller förvaras i altaret ”skyd-
dad för åverkan men ändå icke helt otillgänglig för eventuella 
framtida undersökningar” (Bertil Berthelson ATA, kopia i 
SkhbfK). Församlingens ställningstagande (20 april 1953) 
var att relikkapseln med innehåll skulle förvaras i kyrkan. 
Riksantikvarieämbetet måste emellertid ha tvekat om lämp-
ligheten i en sådan lösning. 

I augusti 1953, i en skrivelse till Domkapitlet i Lund, 
framför Riksantikvarieämbetet återigen deras önskan om att 
fyndet förvaras på ett museum, men vill före ett slutligt ställ-
ningstagande fråga Domkapitlet i Lund om kyrkans ”princi-
piella syn” på ”reliknedläggningar” (Bengt Thordeman, kopia 
i SkhbfK). Domkapitlet menar i sitt svar (14 oktober 1953) 
att fyndet undersökts och fotograferats och därmed torde ”… 
för framtiden knappast kunna äga något större vetenskapligt 
värde” och instämmer helt i församlingens önskan. Det har 
ingen synpunkt på själva ”reliknedläggningen” eftersom det 
endast rör sig om återplacering av ett föremål som tillhör 
kyrkan, och att någon ”katolsk mening” i detta ej föreligger 
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Källor och kommentarer
Uppgifterna om relikfyndet återges av C. G. Brunius. Med 
tanke på att flera detaljuppgifter finns om fyndet, exempelvis 
exakt datum då det gjordes, har Brunius antagligen läst en 
anteckning om det, möjligen i någon kyrkobok. Primärkällan 
har ej återfunnits. Brunius anteckning lyder: ”År 1841 den 
22 Julii fans, vid Altarets flyttning i Hörby kyrka i den dels af 
gråsten dels af murtegel uppmurade Altar-foten och ungefär-
ligen midt uti, en mäst fyrkantig blyask, hvaruti fanns finnes 
inneliggande fem större och mindre stycken af okändt ämne. 
På bräd-beklädnaden omkring denna Altar-fot, läses följande: 
Hoc opus completum est anno 1632. Pastore Magistro Chris-
tiano Johanne Stenio, tutoribus Petro Jacobi et Magno Petri: 
Johannis Ludovicia” (Brunii samling, bd VIII, s. 149, ATA).

HÖÖR
Frosta h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning
1. Blykapsel, innehållande:
2. Rödaktig ”sand”.
3. Hår?

Ursprunglig placering 
Kyrkans högaltare.

Förvaring 
Förkommet.

Källor och kommentarer
Carl Anton Wassberg, kyrkoherde i Höörs pastorat, nämner 
i sin Beskrifning öfver Hörs Pastorat (omkring 1843), hur ”… 
i det fyrkantiga gömslet på Kyrkans altare funnits några små 
bitar af bly med rödagtig sand och små ändar af hår, hvilket 
man ansett för reliqvier efter något helgon och troligen hafva 
de varit minnesstecken efter Kyrkans stiftare Knut den helige” 
(Lunds domkapitel, JI:2, Beskrifning s. 7, LLA). 

IGNABERGA
Göinge h:d, Skåne

Pyxis av trä med blykapsel med relik

Beskrivning (figur 157 och 158)
a) Trädosa, svarvad, i lövträd, till formen rundbukig. Storlek 
(mm): 100 (bredd) och 70 (höjd). Dosan upphittades utan 
lock. På dosan finns tydliga spår av tunna färger i blågrönt 
och gulbrunt i mönster. På en bottenfärg i gulbrunt har dra-
gits fyra horisontella bårder och flera vertikala parvisa bårder 
i blågrönt. Figur 158.

Källor och kommentarer
I Jonas Frostensson Swananders beskrivning över Bara härad 
från 1796–1797 omtalas hur författarens fader kyrkoherden 
Frosten Swanander lät öppna altaret i Hyby kyrka för att 
vinna kunskap om kyrkan. Antagligen gjordes undersök-
ningen på initiativ av sonen och för insamlande av stoff till 
hans senare framlagda avhandling i fem delar om häradet. 
Johan Swanander meddelade följande om fynden: ”För-
ra året 1795 lät församlingens nuvarande kyrkoherde och 
prost öppna altaret i Hyby kyrka, då det föll honom in, att 
någonting, som kunde ge besked om kyrkans byggnadstid 
måhända var gömt där. Men där fanns ingenting utom en 
blykapseln, som innehöll någon rökelse och ett litet ben. 
Sedan dessa ting ånyo inlagts i kapseln, återställdes denna 
på sin gamla plats. I kapseln lades en liten papperslapp med 
följande ord (Swanander 1796 i Helge Andersson översätt-
ning från latinet, s. 42): ”I tanke at vinna upplysning om 
Hyby Kyrkas ålder öpnades altaret 1795; men man fann där 
ej annat än denna lilla blykapseln, hvarutinnan ligger ett 
litet ben och någon rökelse. Stenen öfver altaret är teknad 
med 8 kors och vid det medlersta [!] står C. A. som torde 
betyda Consecravit Asserus, Andreas eller Absalon. Kyrkans 
ålder som byggningssättet äfven visar går således upp til 
början af 12 Seculum, Gud låte den til sin ära stå så länge 
Seclerne räcka. Frosten Swanander, Prost och Kyrkoherde 
i Hyby” (Swanander 1796 s. 61).

I Swananders beskrivning framgår inte explicit vilket alta-
re som undersöktes. I stycket som föregår beskrivningen av 
altaret och relikerna citeras kyrkoherde Nold och hans berät-
telse om kyrkan från 1624, vari också omtalas Vårfrualtaret i 
norr i kyrkan. Mest sannolikt är ändock att Swanander med 
det obestämda ”altaret” avser högaltaret. Hyby kyrka brann 
1873. Idag återstår av kyrkan endast det ursprungliga koret 
med östutvidgning.

HÖRBY
Frosta h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning
1. Blykapsel, fyrkantig, innehållande
2. fem större och mindre ”stycken” av ”okändt ämne”.

Ursprunglig placering 
Kyrkans högaltare. Placeringen i stipes kan vara sekundär 
med tanke på att stipes var murad både i gråsten och tegel 
och hade fått en ny altaruppsats 1632.

Förvaring 
Förkommet.
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Figur 157. Ignaberga kyrka. Reliker påträf-
fade omkring 1923. Överst: Foto taget i sam-
band med undersökningen av blykapselns 
innehåll i Statens historiska museum 1926 
(foto i ATA). Nedan: Trädosan och blykap-
seln. Skala ca 1:1.
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f ) Grönt sidenfragment, kypertvävnad, omönstrad, varpen 
blågrön, inslaget på undersidan skärt gul, ovansidan grön. 
Till formen triangulärt. Storlek (mm): 70 × 40. Figur 158. 

g) Rött bleknat sidenfragment, tät och fast ripsvävnad, 
omönstrad. Lika de föregående i varp och inslag, men ge-
nom olika tjocklek på inslagstrådar ger den ett randigt in-
tryck. Till formen oregelbundet fyrkantig. Storlek (mm):  
55 × 45. Figur 158.

h) Fragment av lärft (?), halvblekt, tuskaftsvävnad, multnad 
(ej möjlig att utbreda). I storlek förefaller det likna det röda 
sidenfragmentet. Figur 158.

Förvaring
Nuvarande förvaring: SHM 18476 (deposition från försam-
lingen). 

Källor och kommentarer
I samband med renoveringen av Ignaberga kyrkoruin 1926 
framkom uppgifter om att ett fynd gjorts i kyrkan omkring 
1923 av okända utsocknes ”söndagsbesökare”. Fynden över-
lämnades till kyrkovaktmästaren som lade dem i en skriv-
bordslåda. Fyndet uppmärksammades av arkitekten Leon 
Nilson som kontaktade Riksantikvariämbetet och Statens his-
toriska museum (PM av L. Nilson 21 oktober 1926, SHM).

Vid Nilsons första kontakt med upphittaren överlämnades 
endast blyasken med innehåll. Trädosan uppfattade Nilson 
som ”modärn”. På anmodan av Bengt Thordeman, Riks-
antikvarieämbetet, insamlades strax även denna, varvid upp-
hittaren också kunde informera om att blyasken hade legat 
inuti träasken (PM av B. Thordeman 22 mars 1927, ATA). 

Någon närmare angivelse för var i kyrkan fyndet påträffats 

b) Blykapsel gjord i ett stycke plåt. Storlek (mm): ca 45 × 32 
× 15. Utförandet är ganska grovt eller vårdslöst. Innehållet 
bestod av följande:
 
c) Benflisa. Enligt osteolog Gaston Backman för liten för att 
göra en osteologisk bedömning. Längd 9 mm. 

d) Tre små hartskorn (materialbedömning av dr A. Bygdén, 
SGU).

e) Pergamentsremsa, 24 mm lång, med inskrift i minuskler 
”Reliquie sancta”. Inskriften har bedömts av Adolf Schück 
vara från 1200- eller snarare 1300-talet.

f ) Större pergamentsfragment, med några mindre fragment 
av samma stycke. Formen triangulär. Storlek (mm): 55 × 90.

e) Gult sidenfragment, ripsvävnad på inslagsleden, mönstrad, 
lika färg i varp och inslag. Till formen triangulärt. Storlek 
(mm): 35 × 65. Figur 4.

Figur 158. Ignaberga kyr-
ka. Överst: sidenfragment i 
olika färger, gult, grönt och 
rött. Till vänster: fragment av 
lärft? Skala 1:1. Foto Gabriel 
Hildebrand (SHM).
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sten, men med något lägre smälttemperatur (Meddelande 
den 12 oktober 1926, ATA).

IGELÖSA
Torna h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning
1) Blykapsel, innehållande:
2) Reliker av okänt slag (ej beskrivna).
3) Smal remsa av pergament med inskriften ”St Cornelii R:æ”, 
alltså ”reliker av S:t Cornelius”.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommen.

Källor och kommentarer
År 1731 uppsattes en ny altartavla i Igelösa kyrka. Det gamla 
altaret revs och i det påträffades en relikkapsel. Följande 
anteckning har gjorts i kyrkans födelse- och dopbok av 
prästen Petrus Hulteen († 1747): ”När gamla Stenaltaret 
upbrötz, fantz under en slät steen, som låg mitt uppå altaret, 
en Blyask med Reliqvier uti, som under Catholiska tiden 
warit nedlagd, jemte en liten smal remsa af pergament med 
följande nästan osynliga och oläsliga Skrifft: St Cornelii R:æ. 
Hwilken blyask högwälborne Hr Doctor Jacob Benzelius 
efter anmodan bekommit” (Igelösa kyrkoarkiv, C:1, Födel-
se- och dopbok 1707–1801, f. 47v, LLA). En notis om fyn-
det finns i en kort artikel om fynd gjorda i samband med 
installation av elvärme i kyrkan 1963 (Gustafsson 1964 s. 
29 not 22).

INGELSTORP
Ingelstads h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning (figur 159)
1) Blykapsel. Tillverkad i ett stycke. Storlek (mm): 45 × 28 
× 29 (höjd). 
2) Papperslapp med text från 1700-talet.
3) Tyg, linne´?, gulvitt, med en söm. Storlek (mm): ca 120 
× 40. 
4) Benbitar, tre stycken. Den största ca 18 mm.
5) Harts (rökelse), sju stycken millimeterstora gulbruna bitar.
6) Sten, millimeterstor.
7) Kalksmula.
8) Pergament eller skinn med spår av färg i brunt och blåsvart.

finns ej, men det bör mest troligt härröra sig från högaltaret, 
liksom Thordeman också menar. Det finns inga uppgifter 
om bevarade sidoaltaren i kyrkan vid denna tid från vilka 
de kunde härröra.

Fyndet och resultatet från undersökningen publicerades 
av Bengt Thordeman i Fornvännen (1927). Textilierna un-
dersöktes av textilexperten Agnes Branting.

Vid undersökningen 1926 konstaterades en färsk brotty-
ta som antogs ha uppstått då upphittaren hade ”kikat in” i 
kapseln. Enligt Thordeman hade emellertid innehållet inte 
rörts då, men likväl menade han att det rörts om vid ett ti-
digare tillfälle eftersom det var ”hopknycklat och instoppat 
utan synbar ordning” (Thordeman 1927 s. 324). 

Det ansågs då troligt att de två triangulära sidenfragmen-
ten lagts runt reliken, det mindre gula innerst och därom-
kring det större gröna. Pergamentsstycket förmodades vara 
det yttersta höljet. Alltsamman ansågs att ha sytts ihop med 
en (förlorad) tråd, vari också etiketten varit fäst. Det röda 
sidenstycket och lärftfragmentet ansågs mest troligt att ha 
utgjort en form av emballage. Det senare förmodades ha klätt 
blykapselns botten och det förra suttit som en slags täckel-
se under locket. Thordeman tänker sig att textilerna och 
möjligen även deras färger i detta sammanhang har haft en 
symbolisk betydelse. Det är förstås möjligt att relikerna varit 
inlindade eller insvepta i textilfragmenten i den ordning som 
Thordeman föreslår. Med tanke på att det röda sidentyget har 
en röd tråd runt kanterna kan det ha varit ett knyte, kanske 
vari de andra sidentygerna med reliken förvarats.  

Pergamentsremsorna undersöktes av Adolf Schück. Han 
kunde konstatera inskriften ”Reliqe sca” på den kortare 
remsan (e, på bilden B), med upplösta förkortningar ”Re-
liquie sancta”. Bokstavstyperna pekade enligt Schück på 
1200-talet eller senast början av 1300-talet. På en större per-
gamentsremsa (C) som gått sönder i flera bitar (f, på bilden 
C, D och I) tyckte sig Schück även se ”några obetydliga spår 
av skrift, men den går ej att dechiffrera”. På Schücks förslag 
slätades pergamentet ut av konservator med hjälp av kaliså-
pa. Men inga som helst spår av skrift kunde upptäckas (PM 
av B. Thordeman, 3 december 1926, SHM). 

Inga upplysningar om relikens, det vill säga troligen ben-
fragmentets, identitet finns alltså. Inskriften på den ena per-
gamentssedeln lämnar inte ens uppgift om relikens kön, ef-
tersom ”sancta” står i neutrum [!]. Thordeman föreslog att 
helgonets namn antingen varit okänt eller att det kan ha stått 
på ytterligare en lapp som försvunnit (Rapport av B. Thor-
deman 3 december 1926, ATA). En förstoring av fotografiet 
taget i samband med dokumentationen förefaller att visa yt-
terligare ett tecken eller delar av ett tecken efter ordet sancta 
(förkortning för sanctarum?). Det kan inte heller uteslutas 
att ytterligare information om reliken/relikerna eller konse-
krationen kan ha skrivits på den andra pergamentssedeln. 

De tre små rökelsekornen undersöktes av kemisten fil. dr 
Anton Bygdén vid Sveriges Geologiska Undersökning som 
kom fram till att de bestod av harts påminnande om bärn-
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”Nota Th e Ellofwa tusende Jungfrurs dag fi rades af wåra 
förfäder den 11 octob: men hwarföre wåra förfäder hafwa 
begångit theras åminnelse, ok upfördt then them bland hel-
gonens tahl, skal kommit theraf, scil: att en Christen Konung 
af Lilla Britannien [=Bretagne] wid namn Nothus, skulle 
haft en dotter wid namn Ursula [Visula], then ther högt 
wart älskat af en hednisk Konungz Son af Engeland. Och 
som hennes fader eij wille gifwa sin dotter utj en Hednisk 
mans wåld; men fructade likwäl för then Engelska Konung-

Ursprunglig placering
Ingelstorps kyrka, antagligen 
högaltaret.

Förvaring
Lunds universitets historiska 
museum (LUHM 28193).

Källor och kommentarer
Relikkapseln beskrivs i Lunds 
universitets historiska museums 
accessionskatalog. En likartad 
och längre beskrivning åter-
fi nns i en särskild lappkatalog 
över kyrkliga inventarier som 
troligen gjorts i samband med 
att föremålet fått ett nytt acces-
sionsnummer: ”H. 28 mm, L. 
o. 45, br. o. 29 mm. Kapseln är tillverkad af omsorgsfullt hop-
vikt, något mer än millimetertjock blyplåt; locket är afbrutet 
genom slitning. I kapselns botten ligga ett par benskärfor, två 
större och några mindre (resp. 4–5 och 2–3 mm) stenskär-
for af en harts- eller bärnstensliknande konsistens samt några 
kalksmulor. Däröfver en pergamentslapp, omkring 5 × 4 cm 
stor, med rester af en i brunröd färg utförd konturteckning 
(som troligen föreställt Kristus på korset?). En gulaktig tyglapp 
(4 × 12 cm). Öfverst en hopvikt papperslapp med följande: 

Figur 159. Relikfynd från Ingelstorps kyrka. Överst, till vän-
ster: Blykapsel med ihopvikt papper från 1700-talet. Skala 1:1. 
Överst, till höger: Pergament. Skala 1:1. Vänster: Tyg. Linne? 
Skala 1:1. Ovan: Sten och kalksmulor. Skala 1:1. Nedan, till 
höger: Benbitar. Skala 3:1. Nedan, till vänster: Harts. Ska-
la 3:1.
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IVÖ
Villands h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning (figur 160)
1) Blykapsel. Storlek (mm): 50 (längd) × 40 (bredd) × 7 
(höjd).
2) Sidenklutar, gröna.
3) Benbitar (i ärtstorlek).
4) Rökelse (myrra).
5) Pergamentssedel, ca 20 mm lång, med inskrift.
6) Linnetyg, vitt med röda rutor. 

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Av ovannämnda innehåll finns idag endast blykapseln och 
linnetyget bevarade, i Lunds universitets historiska museum 
(LUHM 17213 b–c).

Källor och kommentarer
Den äldsta beskrivningen av relikerna och fyndomständig-
heterna är från 1726–1729 är av Isaac Carlström, kyrkoherde 
i Ivö och Kiaby pastorat: ”Här finnes uti Jfvö Kyrkia under 
Altar-skifvan ett lijtet Hohl öfvertäckt med en Ölandz-steen 
af ½ alnar i fyrkant, och uti samma hohl een lijten Bly-ask af 
1 ½ tumb breed, uti samma ask eller Blydosa finnas 2ne små 

ens hotande mackt; så skal hans dotter Ursula begiärt af sin 
fader, at han kunde få tijo jungfrur med sig utj sälskap och 
hwartera af them 1000, hwilken efter någon lång resa udtij 
Aachen skola wara markerade wid åhr 238 efter Xsti födelse. 
Observerat af antiqvit: Eccles:

Denna relikdosa fanns redan före år 1805 i universitetets 
samlingar.”

Papperslappen med anteckningar om de 11 000 jungfrur-
na och S:t Ursula tyder på att relikkapseln innehållit en nu 
förlorad pergamentssedel som identifierat relikerna. Det får 
förutsättas att papperslappen från början tillhört just denna 
relikkapsel. Språket på papperslappen tyder på att anteck-
ningen gjorts på 1700-talet eller möjligen början av 1800-ta-
let. Redogörelsen för legenden om den heliga Ursula och 
de 11 000 jungfrurna är, vilket också framgår av den ofull-
ständiga referensen i slutet, ett fritt och komprimerat refe-
rat av ett parti i Petter Dijkmans Antiquitates ecclesiasticae, 
eller Gamle swenske kyrkie-handlingar… tryckt i Stockholm 
1703 (s. 153f ). 

Enligt accessionskatalogen innehåller pergamentslappen 
en konturteckning som troligen föreställer Kristus på kor-
set. Pergamentet är svårt att veckla ut utan att det skadas. 
Spår av färg visar att någor är präntat på det, men det går för 
närvarande inte att säga något om innehållet. 

Figur 160. Blykapsel och tyg från Ivö kyrka (LUHM 17213:b-c). Skala 1:2.
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filt, antagligen från en hattkulle, stelnad spackelfärg, råttätna 
hasselnötter och körsbärskärnor m.m. säkerligen ditsläpade 
af råttor, som haft sitt bo i gömman.” (LUHM 17213c). I 
Carlströms beskrivning från 1729 nämns inget om ett vita 
linnetyg. Möjligen är det endast en lapsus. Det kan dock inte 
uteslutas att föremål sekundärt har placerats i relikgömman.

Omständigheterna kring museets förvärv av relikerna är 
inte kända. Det är oklart om altaret eller delar därav är be-
varade i kyrkan; det nuvarande altaret består av en sluten 
trälåda vars innehåll är okänt. 

JONSTORP
Luggude h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Beskrivning (figur 161)
I närvaro av församlingens kyrkoherde, G. R. Ekström och 
medeltidsavdelningens tjänstemän öppnades relikasken den 
30 november 1950 (ATA). Nedanstående beskrivning åter-
ger nästan ordagrannt stora delar av den promemoria som 
då upprättades (Rapport av Olle Källström, 14 december 
1950, ATA).

1) Relikask av bly, 45 × 25 × 19–20 mm, blyplåt i ett stycke. 
Asken innehöll följande:

2) Bit av tuskaftsvävnad, sannolikt linne, 25 × 17 mm, gråvit 
med dragning åt rödviolett. 

3) Inskriftsremsa av pergament, 71 × 7–8 mm, med text 
i minuskler lydande: ”de camisea sancti [torde egentligen 
upplösas som sancti] olaui regis et martyris” [, alltså ”Av 
konungens och martyrens den helige Olofs skjorta”]. En-
ligt paleografisk bedömning av Toni Schmid är texten från 
1200-talets tidigare del.

4) Benrester, en liten, närmast pulverliknande hög, en knapp 
halv teskeds rymd. Enligt N. G. Gejvall, spongiös benvävnad 
i sönderfall, sannolikt en kota eller eljest närheten av ledyta. 
Om det är från människa eller djur går ej att avgöra. 

5) Benresterna var inneslutna i pergament, 70 × 70 mm, tre-
delat hopvikt och därefter flera gånger vikt på andra ledden. 

6) Inskriftsremsa av pergament, 32 × 7 mm. Med stor bok-
stav börjande minuskelinskrift, enligt Schmid möjligen lika 
gammal som den förutnämnda, dock att döma av den spin-
kigare pikturen troligen något yngre, lydande: Reliq[ui]e xi. 
m. (u)irginum (det inom parentes stående bokstavstecknet 
liknande enligt Schmid en sammanskrivning av v och r). 
[Med upplösta förkortningar: ”reliquie XI milia virginum”, 
alltså ”reliker av de 11 000 jungfrurna”.]

Beensmulor store som ärter med lijtet myrrha, omsvept med 
gröna Sillke-Klutar och een pergamentzedel een tumb lång 
af ett gott halmstrås bredd, hvarpå finnas några Bokstäfver 
nästan oläselige af denna figur: 

J denna ask hålles förr at finnas Reliqviæ Stæ Ursulæ.”(Ivö 
församlings arkiv, C1, Födelse- och dopbok, s. 333, LLA). 
Sannolikt skrev Carlström ned sin redogörelse på eget initia-
tiv 1726 eller kort därefter. Enligt en senare prästrelationefrån 
1729 flyttades den gamla altaruppsatsen med S:ta Ursula till 
den västra gaveln år 1726. Kanske var det då relikerna påträf-
fades? När Jacob Benzelius skickat ut sitt frågeformulär 1729 
har han dels kortfattat svarat på hans frågor men också gjort 
en kopia av ovannämnda text som han bifogat sitt svar den 1 
september samma år (Coll. Rönb., Tom. XIII:3 f. 363v, LUB). 

Berättelsen återges även i en relation av Hampus Ahlgren 
(kyrkoherde 1809–1816), som meddelades till Carl Sonnberg 
Rönbeck (1765–1841) (Coll. Rönb., Tom. XIII:3 f. 363v, 
LUB). Hampus Ahlgren kommenterar Carlströms uppgifter: 
”J Altaret finnes wäl detta Hohl, med deruti liggande 2no, 
småBlyskifwor – man ej mera hafwer i min tid waret till fin-
nandes” (Ibid, f. 368v). Ahlgrens uppgifter talar alltså för att 
innehållet i blykapseln vid denna tid var försvunna.

Vad beträffar pergamentet och dess text är det mycket svårt 
att uttala sig om dess innehåll. Inget försök att tolka skrif-
ten verkar ha gjorts när originalet fanns tillhanda. Relikerna 
ansågs, säkert mot bakgrund av kalkmålningar och namnet 
på en näraliggande källa, vara efter S:ta Ursula. Texten på 
pergamentet kan knappast läsas som Ursula eller dylikt. Det 
andra ordet torde med relativt stor säkerhet kunna läsas som 
sanctus. Det första ordet ser ut att vara en abbreviation. Här 
skulle man kunna förvänta sig ordet Reliquie, men tecknet 
liknar ett ”&” (et). Därtill borde ordet reliquie följas av ge-
nitiv ”sancti”. Det tredje ordet, namnet på reliken, kan inte 
ges en rimlig tolkning.

Delar av innehållet i altaret har så småningom kommit till 
Lunds universitets historiska museum. I accessionskatalogen 
har följande beskrivningar av en blykapseln och ett linnetyg 
införts (1911–1912): ”Relikgömma av bly, till synes defor-
merad under senare tid, bestående af en blyplatta med uppå-
tböjda kanter, som bilda en fals, hvari locket, som har en fals 
baktill, löper. Bredd något över 5 cm, djup något över 4 cm, 
tjocklek inemot ½ cm., blyplåtens tjocklek ca 1,5 mm. Bly-
dosan har jämte ”Sta Ursulas dopdräkt (c)” påträffats i en mu-
rad relik gömma i Ifö kyrkas altarbord. Gömman torde vara ca 
2 decimeter i kubik” (LUHM 17213b). ”Rester av linnetyg, 
ursprungligen hvitt, med röda rutor enligt vidfogade skiss. De 
påträffades i Ifö kyrkas altarbord, i relikgömman jämte blyd-
osan b) och sades av befolkningen vara Sta Ursulas dopdräkt. 
En källa i närheten sades vara helgad åt henne och där hade 
man fordom offrat. I relikgömman funnos f.ö. delar af svart 
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gamentsremsa hade avseende på den likaledes utanför paketet 
liggande tygresten nr 2.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
I ett värdeskåp i församlingskontoret.

Källor och kommentarer
Relikerna påträff ades i Jonstorps kyrkas högaltare i samband 
med renovering 1950. Stenaltaret där de påträff ades var se-
kundärt, troligen från slutet av 1500-talet (se ”Appendix I”). 
Fyndet beskrivs kortfattat i två artiklar om Jonstorps kyrka 
av församlingsprästen G. Ekström (1951a–b). 

7) Bitar av sidenvävnad, rött, omönstrat, slätt siden, a) en 
avlångt rektangulär remsa ca 100 × 27–30 mm, inuti denna 
en mindre trasa, längd ca 45 mm, med vilken sammanfi ltad, 
b), en ännu mindre, mörkfl äckad bit, möjligen bemängd 
med hårrester, samt c) en ett par mm bred remsa av 210 cm 
längd, använd som omslagsband till det lilla paketet, vars 
hölje den största remsan var. 

Asken hade redan öppnats i Lund, varför inga iakttagelser 
om innehållets ursprungliga läge ansågs vara av betydelse. 
Anmärkas bör att tygresten nr 2 icke låg invecklad i det lilla 
paketet av rött siden, dit den uppenbarligen hört ursprung-
ligen. I detta paket låg den pergamentsremsa, nr 3, vars in-
skrift avser tygresten. 

Bredvid det ovannämda pergamentspaketet (nr 4–5) låg 
likaledes lös, den andra pergamentsresan, nr 6, med inskrift. 
Det såg sålunda vid första ögonkastet ut som om denna per-

Figur 161. Jonstorps kyrka. Reliker påträff ade i högaltaret 1950. Överst 
från vänster: bit av rött siden (2), omslagsband av rött siden (7c), bit 
av rött siden (7 c), stor bit av rött siden (7a). Foto i ATA. Till vänster 
blykapseln (1). Ovan pergmamentsremsorna med inskrifter (3, 5). 
Skala ca 1:1.
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Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
I födelse- och dopboken för Ivö och Kiaby socknar har kyr-
koherden Isaac Carlström (kh. 1712–42) gjort en anteckning 
om de fynd och iakttagelser som gjordes vid den nya altartav-
lans uppsättande i Kiaby kyrka: ”Wijd denna Nya Altar-Ta-
flans upsättiande uti sistledne Julii månad blef uppå Kijaby 
Kyrkio-Altare, som är af murad Tegel-sten, funnen mitt på 
altaret en fyrkantig Ölandzsteen af ½ aln i fyrkant, och då 
bemälte steen Vardt lossat och uptagen, fantz der under en 
lijten Bly-disk af samma storlek som den före omtalte uti Jhvö 
Kyrkia befintlige, Uti denna Blyask eller dosa Var allenast at 
see 2 st. sillke-Klutar, eller een röd med theruti liggande ett 
stycke Been-skerfva stort som een stor nagel, sampt therhos 
een gohl silkes-Kluth med theruti lagd lijtet myrrha” (Ivö 
kyrkoarkiv, CI:1, s. 335, LLA; jfr om fyndet av reliker Ivö 
kyrka i detta appendix).

Berättelsen är ej daterad. På altartavlan står årtalet 1730. 
Fyndet omnämns ej i Carlströms relation till Jacob Benzelius 
daterat den 12 september 1729. Berättelsen om fyndet återges 
av Hampus Ahlgren (kyrkoherde i Ivö och Kiaby pastorat 
1809–1816), som skrev en längre relation om Ivö och Kiaby 
pastorat vilken finns i Carl S. Rönbecks manuskriptsamling 
(Coll. Rönb., Tom. XIII:3 f. 363v, LUB). Ahlgren lät avskriva 
äldre relationer och anteckningar om pastoratet som gjorts 
av hans företrädare och vilka bör ha funnits tillgängliga i 
kyrkans arkiv till vilket han lade sina egna kommentarer. 

KÖPINGE
Gärds h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Beskrivning (figur 162)
1. Blykapsel, förmodligen gjord av ett stycke plåt. Storlek 
(mm): 50 (längd) × 32 (bredd). Innehållande:
2. Pergamentssedel med texten ”reliquie sanctarum xi milia 
[eller mille] virginum”, alltså ”reliker av de elvatusen jung-
frurna”. En paleografisk bedömning ger en datering till före 
1250, mest sannolikt andra hälften av 1100-talet.
3. Pergamentsstycke, innehållande:
4. Linnetyg, innehållande:
5. Silkestyg, rödfärgad, innehållande:
6. Benbit.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
I kyrkans murade högaltare från mitten av 1950-talet.

KATTARP
Luggude h:d, Skåne

Relik eller reliker

Beskrivning
a) En liten bit trä.
b) Ben?
c) Svepning av tyg eller papper?

Ursprunglig placering
Sidoaltare i kyrkan, antagligen beläget vid triumfväggens 
norra sida.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Kyrkoherden Caspar Schönbeck beskrev fyndet 1729 i en rela-
tion om Kattarps kyrka: ”Men för några och tiugu åhr sedan, 
då jag lätt göra nya benkar öfver alt i kyrkian, lät jag borttaga 
eet gammalt Altare som stod uti een stohl uth[med en pe]lare, 
uppå hvilchet Altare stod eet så kallat Jungfru Mariæ träbeläte, 
effter gammalt vijss giord: När muren togss [ned fanns] mit 
på altaret een fyrkantig hvijt steen, så stor som eet qvartblad; 
denne steen war lagd öfver eet hohl [stort] som tree tvärfinger, 
hvilchet hohl war innan til fyrkantigt gandska sslät giord och 
hvijtmehnat, der uti [låg ett styc]ke förrutnat trä så långt som 
eet gott finger, der fants ok något annat som varit antingen 
been eller […] som det warit i något särskild antingen kläde 
eller papeer insvept, men det var aldeles förfallit och […] så 
at man intet kan weeta huad det warit. Den gamla träbijten 
blef lagd uti eet gammaldags trähuus som [der for]dum hafft 
sin Monstrance uti med Jerngalror före, derest man nu förva-
rar kyrkians kalch och pateen etc” (Eng. Saml. B-VIII, 2, 49, 
KB). Relationen är publicerad av Gustaf Åberg (1944) och 
är kontrollerad av författaren mot originalet.

KIABY
Villands h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning
1. Blykapsel, innehållande:
2a. Röd sidenklut, innehållande.
2b. Benbit (stor som en ”nagel”).
3a. Gul sidenklut, innehållande:
3b. Rökelse (myrra).

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.
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pappersbit, ombunden med ett snöre. Dosa och lock i två 
delar 50 mm lång, 32 mm bred. Innehållande mindre benbit 
inlindad i en röd silkestygbit, som i sin tur var insvept i en 
något större linnetygbit, dessa båda inlagda i ett pergaments-
stycke. Därtill en pergamentsremsa på vilken står ’reliquia 
sanct xi ma virginum’. Dosan med sitt innehåll kan innan 
den kom till museet [ha] varit öppnad och innehållet uttaget 
dels på 1800-talet och dels då den nu senast hittades. Den 
nedlägges nu åter i en därför avsedd plats på altarets ovansida 
under en mittplanka i altarbordet”.

Endast ett fotografi av pergamentssedeln är känd. De in-
dividuella teckenformerna i texten påminner om praegotika 
och textualis. Övergången mellan stilarna brukar förläggas 
i tid till ca 1200. Formen på tecknet e med sin ”svans” är 
utbildad i 1100-talet förgotiska stil, likaså tecknet för g med 
sina sammansatta öglor (Derolez 2003 s. 61). Tecknet för 
abbreviationen -arum påminner om den som användes redan 
i karolingisk och förgotisk stil. De övre delarna av ”staplarna” 
fusionerar inte, vilket det finns exempel på i textualis (ibid s. 
53, 67, 98). Tecknen mellan ”xi” och ”uirginum” är svårlästa, 

Källor och kommentarer
I samband med en renovering av kyrkan och altaret år 1953 
påträffades en kapsel med reliker i altaret. Uppgifterna om 
fyndomständigheterna är knappa. Fyndet undersöktes på 
Lunds universitets historiska museum. Den kända doku-
mentationen begränsar sig till fotografier och en handskriv-
en promemoria. Fyndet återsändes därefter till kyrkan och 
inmurades i det helt eller delvis nyuppförda murade altaret. 
Enligt uppgift från kyrkans pensionerade vaktmästare var 
det tidigare möjligt att se relikerna, förmodligen var de pla-
cerade i en försänkning eller ett hålrum i altaret. Vid besök 
i kyrkan 2011 var det dock inte möjligt att återfinna dem. 
Enligt samma uppgiftslämnare ska ytterligare en renovering 
eller förändring av altaret ha skett efter 1953. På altaret ligger 
en plywoodskiva som inte enkelt går att lyfta av.

Uppgifter om fyndet finns i Lunds universitets historiska 
museum (Kyrkoarkivet). Till fotografierna (endast positiv 
kända) av fyndet är bifogat en odaterad handtecknad prome-
moria av Erik Cinthio: ”Relikdosa från Gärds Köpinge, fun-
nen i det under 1800-talet uppmurade altaret, inlindad i en 

Figur 162. Fynden från Köpinge kyrkas högaltare 1953. 
Överst, till vänster: Blykapseln, inslagen i papper från 
1800-talet. Överst, till höger: Blykapseln, oöppnad. Vän-
ster: Blykapseln, öppnad. Skala ca 1:1. Nedan: Benbit och 
pergamentssedel med text. Skala ej känd. Fotografier i LUHM 
(Kyrkoarkivet).
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LINDERÖD
Gärds h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning
1. Blykapsel. Storlek (mm): ca 45 (längd) × 35 (bredd) × 
20 (höjd). Behållare och lock gjorda i två separats blyplåtar.
2. Benbit (förkommen?).

Ursprunglig placering
Förmodligen Linderöds kyrka. I Kulturens accessionskata-
log står endast att relikdosan med innehåll kommer från 
Linderöd. 

Förvaring
Kulturen museum i Lund (KM 1233). Förvaras innesluten 
bakom glas i relikgömma och mensa (centralblock) tillhö-
rande Viby (Gustav Adolfs) kyrka (KM 2996). För foto se 
”Appendix I”.

Källor och kommentarer
En kortfattad beskrivning av fyndet har publicerats av Wil-
liam Karlson (1939).

S:T LAURENTIUS DOMKYRKA, LUND
Torna h:d, Skåne

Reliker i kryptans absidaltare 1123 (L1)

Beskrivning
a) 18 reliker placerades i altaret vid dess invigning på aposteln 
Paulus dag (lördagen) den 30 juni 1123. Notisen i Memoriale 
fratrum lyder in extenso: ”F ii KAL. Commemoratio Sancti 
Pauli. et Dedicatio altaris. et cripte beati Laurentij. celebrata a 
uenerabili Ascero eiusdem sancte; lundensis ecclesie et omnium 
danorum primo archi episcopo. anno incarnationis domini. 
m.mo. c.mo. xxmo. iij.o. Indictione. i. pontificatus autem domni 
asceri anno. xxxmoiiiito. In honore sancti johannis baptiste. et 
omnium patriarcharum et prophetarum. impositis sanctorum 
reliquiis. De ligno domini. De Sepulchro domini. De presepio 
domini. De Mensa domini. De caluarie loco. De petra supra 
quam natus est dominus. De petra supra quam stabat ihesus 
quando dixit discipulis suis. pax uobis. De Reliquiis Sanctorum 
Martirum. Apollinaris. Timothei. et Simphoriani. De capite 
Sancti. Gregorij. pape. Willehadi. Ansgarij. et Rimberti epis-
coporum. Heriberti. et Bardonis. archiepiscoporum. De Ueste 
Sancti Simeonis. De Sepulcro. Lazari.” (Necrologium Lundense 
s. 80). För en översättning till danska, se DRB I:2 nr 46.

Ursprunglig placering
I S:t Johannes och Alla profeters och patriarkers altare i kryp-
tans centralaxel och absid.

men ska förmodligen läsas som ”milia” eller mille. Tecknens 
form och de relativt spatiösa avstånden mellan tecken och 
ord tyder på att texten skrivits före ca 1250, mest sannolikt 
under 1100-talets andra hälft. Till grund för bedömningen 
ligger förutom anförd litteratur även jämförelser med stilar 
i Lunds domkyrkas Liber daticus (LUB).

LILLA HARRIE
Harjagers h:d, Skåne

Blykapsel med relik eller reliker

Beskrivning
1. Blykapsel, innehållande:
2. Silkestyg.
3. Träbitar.
4. Flera små ben.
5. Pergamentssedel med texten ”de xi milibus virginum”, 
alltså ”av de elvatusen jungfrurna”.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Kyrkoherden Gerhard Holsts skriver i sin relation till Jacob 
Benzelius år 1729 (Eng. saml. B-VIII, 2, 40, KB). att ”men 
at Lilla Harie kyrkia är bygd i Påwiska tijderna, synes wäl 
deraf, emedan i altaret finnas en ljten Blylåda, i hwilken är 
at se några förrutna silkes=lappar, några förrutna träbijtar, 
några små been, samt en pergamentz lapp med följande ord: 

På en i manuskriptet bilagd sedel har, förmodligen av Herr 
Engeström, skrivits ”vndecim millibus virginvm”; han har 
tydligen skrivit ut ”xi” (Eng. saml. B-VIII, 2, 40, KB). 

Det står klart att tecknen ska tolkas som reliker av de 
11 000 jungfrur, men den exakta skrivningen är svår att ut-
tolka. I en senare avskrift har tecknen på pergamentslappen 
tolkats som: ”udc xi milibus virgini” (XIII:2, 58). Carl G. 
Brunius hade kunskap om relationen från 1729 och tolkar 
texten som påträffades som: ”reliquiæ xi milia virginum” 
(Brunius 1850 s. 520). Ett ”undecim” som första ord före-
faller helt onödigt i sammanhanget med tanke på det efter-
följande ”xi”. Det är kanske därför som Brunius ansett att 
abbreviationen istället ska läsas som ”reliquie”. Men ur en 
språklig synvinkel måste abbreviationen läsas som ”de”, an-
nars blir ablativen ”milibus” ej begriplig (påpekat av Stephan 
Borgehammar).
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ett kloster i Avallon i samma stift gjorde anspråk på att äga 
viktiga reliker av Lasarus (Seidel 1999 s. 33–61).

Reliker i kryptans norra altare 1126

Beskrivning
a) 7 reliker placerades i altaret på dess invigningsdag (torsda-
gen) den 22 juli 1126. Notisen i ”Memoriale fratrum” lyder 
in extenso: ”G xi KAL. AVGUSTI. Marie magdalene. Jpso 
die. Anno incarnationis domini. M. c. xxvi. Jndictione. iiij. 
dedicatum est altare sinistrum in cripta. a uenerabili ascero 
Lundensi archiepiscopo. In honorem sancti iohannis apostoli. 
et evangeliste. et Sancti iacobi maioris. Sanctorum martir-
vm Gereonis. et Georgij. Sanctorum confessorum. Martini 
episcopi. Nicolai archiepiscopi. et Sancte Marie magdalene. 
quorum omnium reliquie in eodem continentvr” (Necrolo-
gium Lundense s. 83). För en översättning till danska, se 
DRB I:2 nr 48.

Ursprunglig placering
Deponerade i altaret dedicerat S:t Johannes evangelisten, 
S:t Jakob den äldres, S:t Gereon, S:t Georg, S:t Martin, S:t 
Nikolaus och S:ta Maria Magdalena i norra delen av kryptan. 

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Relikerna har i nämnd ordning identifierats som följande:
1. av den heliga aposteln och evangelisten Johannes († 1:a 
årh. i Ephesos).
2. av den heliga Jakob den äldre († 1:a årh. Santiago de 
Compostella).
3. av den heliga martyren Gereon († 318 i Köln).
4. av den heliga martyren Georg († 303 i Diospolis).
5. av den heliga bekännaren och biskopen Martin († 397 i 
Tours).
6. av ärkebiskop Nikolaus († 300-talet i Myra, transl. till Bari 
(1087 och Venedig).
7. av den heliga Maria Magdalena († 1:a årh., reliker i Vé-
zelay). 

De sju relikerna i altaret representerar evangeliernas tid och 
de första tre århundradena av kristendom. Relikerna är en 
spegling av altarets dedikationer. De fysiska relikerna kan ha 
kommit från en rad olika områden. Det är inte otänkbart att 
relikerna vittnar om direktkontakter med Köln, Tours, Vé-
zelay, Santiago de Compostela. Dessa orter ligger för övrigt 
längs en vanlig pilgrimsled till den senare orten. Vidare kan 
kontakter ha funnits med Bari och kanske östra Medelhavet.
Reliken efter Johannes evangelisten har troligen inte bestått 
av fasta lämningar, av kropp, kläder eller grav. Istället får 
man förmoda att det varit ”manna” från graven i Ephesos, 

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
 Relikerna har i nämnd ordning identifierats som följande: 
1. av Herrens kors.
2. av Herrens grav.
3. av Herrens krubba.
4. av Herrens bord.
5. av platsen Golgatha.
6. av den klippa på vilken Herren blev född.
7. av den klippa på vilken Jesu stod, då han sade till sina 
lärjungar: ”Fred vare med eder” (avser förmodligen yttrande 
av den återuppståndne Kristus i Jerusalem, jfr Lukas 24:36; 
Johannes 20:19–26).
8–10. reliker av de heliga martyrerna Appolinaris, Timotheus 
(† 200-talet i Reims) och Symphorianus († 200-talet i Autun).
11. av den heliga påven Gregorius huvud († 604 i Rom).
12–14. av biskoparna Willehadus, Ansgar och Rimbert († 
789–888 i Bremen).
15–16. ärkebiskoparna Heribert († 1021 i Köln) och Bardo 
(† 1051 i Mainz).
17. av den heliga Simons skjorta (1:a årh. i Jerusalem).
18. av Lasarus grav.

De förstnämnda relikerna (1–7) har primärt en anknytning 
till Kristus och det heliga landet, liksom de två sistnämnda, 
den heliga Simon och Lasarus. Först i listan kan noteras fle-
ra ”kontaktreliker” (brandea) efter Kristus. Övriga helgon 
(8–17) har primärt anknytning till Frankrike och Tyskland. 
Även flertalet av de fysiska relikerna kan närmast ha kom-
mit från just dessa områden. Appolinaris och Timotheus 
blev båda martyrer i Reims på 200-talet. Symphorianus blev 
martyr i Autun under samma århundrade. En tidig kyrka i 
Reims fick titeln S:t Symphorianus (Holweck 1924 s. 942). 
Påven Gregorius den store dog och begravdes i Rom år 604. 
En viss Rodiunus ska emellertid år 826 ha plundrat graven i 
Petrikyrkan och fört kvarlevorna tillbaka till sitt kloster Saint 
Médard i Soisson (Geary 1990 s. 152), endast fyra mil från 
Reims. Willehad († 789), Ansgar († 865) och Rimbert († 
888) var biskopar i Bremen. De två senare var ärkebiskopar. 
Heribert († 1021) var ärkebiskop i Köln. Först i mitten av 
1000-talet började han mer utbrett att betraktas som helgon 
(Enligt Ó Riain 2005 s. 205). Bardo († 1051), ärkebiskop av 
Mainz, redovisas ej i lundamartyrologiet. Den heliga Simon 
avser förmodligen den äldre judiska man som tog emot Je-
susbarnet i templet i Jerusalem. Gud hade gett honom ett 
förebud om att han skulle möta frälsaren före hans egen död. 
Lasarus har förstås en koppling till det Heliga landet, men 
relikerna har förmodligen förmedlats via någon annan ort. 
Det kan noteras att ovannämnda Autun under 1000- och 
1100-talen var ett viktigt mål för vallfart till Lasarus reliker. 
Där uppfördes under 1100-talets första hälft en helt ny ka-
tedral Saint-Lazare d’Autun för att hysa hans reliker. Även 
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Källor och kommentarer
Relikerna har i nämnd ordning identifierats som följande:
1. av den heliga Vitus († 303 på Sicilien, 756 transl. till S. 
Denis i Paris, 836 till Corvey, relikerna återfunna där 1090, 
därtill reliker i flera andra kyrkor).
2. av de 11 000 jungfrurna († 300-talet i Köln)
3. flera ärovördiga reliker, från det gamla klostrets altare, vars 
namn endast Gud känner.

Reliker av S:t Vitus kom år 756 till kyrkan S. Denis i Paris, 
varifrån de år 836 fördes till klosterkyrkan i Corvey. Reliker-
na återfanns där år 1090. Reliker av helgonet spreds även till 
flera andra orter. Vitus betraktades redan i slutet av 900-ta-
let som saxarnas helgonpatron. De elvatusen jungfrurna var 
enligt legenden begravda i Köln. Efter upptäckten av järnål-
dersgravfält utanför den gamla staden i början av 1100-talet, 
vilket tolkades som deras gravar, torde kulten av dem och 
spridningen av deras reliker ha ökat.

Reliker i högaltaret 1145

Beskrivning
Altaret invigdes (lördagen) den 1 september 1145. I altaret 
deponerades 73 reliker. Notisen i Memoriale fratrum lyder 
in extenso: ”ANNO ab incarnatione domini. MO. eO. xlo vo. 
Jndictione. viii. Dedicata est maior ecclesia in ciuitate lundensi 
que est metropolis danie. in kal. Septembris. a uenerabili ES-
CHILO. Danorum archyepiscopo. asstantibus simul et auxil-
iantibus Herimanno Sleswicensi. Gislone Østgocie. Øthgrimo 
Westgocie episcopis. in honore. beate Marie perpetue uirginis. 
et Sancti Laurentii. eximii Martiris. Ipse enim prefatus pon-
tifex per se ipsum maius altare dedicauit. et Sanctorum Reli-
quiis. quorum nomina infra scripta sunt. decorauit. In primis 
de ligno domini. De capillis. et uestimento matris domini. De 
capite Sancti Johannis baptiste. De barba sancti Petri apostoli. 
De sanguine. S. Pauli apostoli. Reliquie. Sancti Jacobi apost-
oli. Johannis apostoli. et euangeliste. Thome apostoli. Iacobi 
fratris domini. Philippi apostoli. Bartholomei apostoli. Mathei 
evangeliste. Tadei apostoli. Mathie apostoli. Barnabe aposto-
li. Reliquie Sancti Laurentij Martiris. et de carbonibus eius. 
Stephani pape. et Martiris. Calixti pape. et Martiris. Pontianj 
pape. et Martiris. Fabiani pape. et Martiris. Dionisii episcopi. 
et Martiris. Sebastiani Martiris. Victoris Martiris. Pantaleonis 
Martiris. Quintini Martiris. Romani Martiris. Ypoliti. Mar-
tiris. Agapiti Martiris. Nicomedis Martiris. Cesarii Marti-
ris. Justini pueri. et Martiris. Cristofori Martiris. Marcelliani 
Martiris. Cyriaci Martiris. Cassiani. Martiris. Albini Marti-
ris. Smaragdi Martiris. Theodori Martiris. Zenonis Martiris. 
Marciani Martiris. Oswaldi regis. et Martiris. Nigri Martiris. 
Felicis in Pineis. Iohannis et Pauli Martirum. Marcellini. et 
Petri martirum. Geruasii. et Prothasij. Martirum. Nerei. et 
Achillei Martirum. Thebeorum martirum. Cosme. et dami-
ani martirum. Siluestri pape. et confessoris. Leonis pape. et 

nuvarande Turkiet. Basilikan San Giovanni in Laterano i 
Rom ägde emellertid i slutet av 1000-talet, förutom en am-
pulla med manna från graven, även en tunika som tillhört 
Johannes (Lauer 1911 s. 397; Lindgren 1989).

  Aposteln Jakob, broder till Johannes evangelisten, an-
sågs, åtminstone från 800-talet, att vara begravd i Santiago 
de Compostela, Spanien, som blev ett mycket populärt pil-
grimsmål under medeltiden. 

Martyren Gereon var härförare över en avdelning soldater 
vilka led martyrdöden i Köln. Enligt uppgift i lundamartyro-
logiet (LDLV s. 264) ska Gereons ”mauriska” följeslagare ha 
varit en avdelning från den ”heliga Thebanska legionen”. Re-
liker efter Gereon kan ha kommit direkt till Lund från Köln. 

Martyren och soldaten Georg ansågs vara begravd i Dios-
polis i nuvarande Israel (LDLV s. 97) som blev ett populärt 
pilgrimsmål. Belägg saknas för att kroppsliga reliker av Georg 
framvisades på eller distribuerades från orten. Några orter 
gjorde dock före ca 1200 anspråk på att hysa kroppsliga re-
liker, såsom Laterankyrkan i Rom, ett oratorium i Limoges 
och klostret Brix i Normandie. Efter de kristnas seger vid 
Antiochia 1098 där krigarhelgonet ska ha ingripit har för-
modligen helgonets popularitet och efterfrågan på reliker 
avsevärt ökat.

Den heliga Martin (ca 317–397) begravdes i sin egen bi-
skopskyrka i Tours. Nikolaus (300-talet) begravdes i Myra, 
nuvarande Turkiet, men kvarlevorna fördes sedan till Italien, 
till Bari år 1087 och resterande delar något senare till Vene-
dig. Från Nikolaus grav i Bari insamlades ”manna”. Maria 
Magdalena ansågs i öst att vara begravd i Ephesos men i väst 
i klostret Vézelay.

Reliker (i kryptans södra altare 1131)

Beskrivning
a) minst 3 reliker placerades i altaret på dess invigningsdag 
(lördagen) den 11 januari 1131. Notisen i Memoriale fratrum 
lyder in extenso: ”D iii IDus. IANUARII. Anno ab incarnati-
one domini millesimo. co. XXXI°. Incipiente indictione. viiii. 
dedicatum est altare dextrum in cripta. a uenerabili ASCERO 
sancte Lundensis ecclesie archyepiscopo. Jn honore Sancti 
Blasii Martiris. et Sancti Egidii confessoris Continentur in 
eo reliquie. Sancti. Uiti. Martiris. et Sanctarum Virginum 
de. xi. Millibus. et aliorum multorum uenerabiles reliquie. 
de altarj ueteris monasterii translate. Quorum nomina soli 
deo cognita sunt” (Necrologium Lundense s. 51). För en över-
sättning till danska, se DRB I:2 nr 54.

Ursprunglig placering
S:t Blasius och S:t Ægidius altare i södra delen av kryptan.

Förvaring
Förkommet.
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25. Quintinus († ca 300 i norra Frankrike, reliker i S. Qu-
entin), 
26. Romanus († 258 i Rom) 
27 Hippolytus († ca 236 i Rom)
28. Agapitus († före 300 i Rom/Palestrina), 
29. Nikomedus, 
30. Cæsarius († ca 100 i Rom) 
31 av gossen och martyren Justinus, 
32. av martyrerna Kristoffer, 
33. Marcellianus († 298 i Tanger → Rom?), 
34. Ciriacus († 200-/300-talet i Nordafrika?), 
35. Cassianus († 298 i Tanger), 
36. Albinus († i Rom? → Köln), 
37. Smaragdus († 305 i Rom → Köln), 
38. Theodorus, 
39. Zenon († ca 300 i Rom), 
40. Marcianus († ca 100–300 i Rom?), 
41. av kungen och martyren Oswald († 642 i England → 
Westfalen 800-talet → Odense ca 1080)
42. av martyren Niger (biskopen och bekännaren! Nidger 
av Augsburg? † 832), 
43. av Felix in Pincis († 200–300-talet i Rom) 
44. av martyrerna Johannes († 300-talet i Rom), 
45. Paulus (ibid.), 
46. Marcellinus († 304 i Rom), 
47. Petrus (ibid.), 
48. Gervasius († 100–300 i Milano) 
49. Prothasius (ibid) 
50. Nereus († 100-talet i Rom) 
51. Achilleus (ibid) 
52. av de thaebanska martyrerna, 
53–54. av martyrerna Cosmas och Damianus († ca 303? i 
Cyrrhus, nuv. Turkiet → Rom och Konstantinopel på 500-ta-
let? → flera kyrkor i Tyskland på 800–900-talen) 
55. av påvarna och bekännarna Silvester († 314 → S. Sil-
vestro in Capite 761)
56. Leo (någon av påvarna Leo I till IV, † 461–1054 i Rom) 
och 
57. Damas († 384 i Rom), 
58. av biskoparna och bekännarna Paulinus († 431 i Rom), 
59. Augustinus († ca 430, reliker i Pavia), 
60. Evergislus († 391 i Köln), och 
61. Valerius († ca 360 i Trier) 
62. av bekännarna Severus
63. och Alexius († 400-talet i Rom), 
64. av abboten Benedictus, 
65. av martyren Agnetas tumme († 305? i Rom), 
66. av martyren Eutropias lårben († 407 eller 451 i Reims), 
67. av martyrerna Cecilia († ca 230 i Rom), 
68. Agata († ca 250 i Catania, Sicilien → Konstantinopel 
1040 → Catania 1126), 
69. Juliana († tidigt 300-tal i Cuma/Neapel) och 
70. Afra († 304 i Augsburg), 
71. av jungfrurna Margareta och 

confessoris. Damasi pape. et confessoris. Paulini episcopi et 
confessoris. Hilarii episcopi. et confessoris. Augustini epis-
copi et confessoris. Euergisli episcopi et confessoris. Ualerii 
episcopi et confessoris. Seueri confessoris. Alexij confessoris. 
Benedicti abbatis. De pollice Sancte Agne[tis] Martiris. De 
femore Sancte Eutropie Martiris. Cecilie Martiris. Agathe 
Martiris. Iuliane Martiris. Sancte Afre martiris. Margarete. 
virginis. Cristine virginis. Sanctarum. xi. milia uirginum.” 
(Necrologium Lundense s. 90ff). För en översättning till dans-
ka, se DRB I:2 nr 89.

Ursprunglig placering
S:ta Maria och S:t Laurentius altare i högkoret.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Relikerna har, i nämnd ordning, identifierats som följande: 
1. av Herrens kors, 
2. av Herrens moders hår och klädnad, 
3. av Johannes döparens huvud. 
4. av aposteln Petrus skägg, 
5. av aposteln Paulus blod, 
6. av aposteln Jakob, 
7. av aposteln och evangelisten Johannes († i Ephesos, nuv. 
Turkiet). 
8. av aposteln Thomas († i Indien? → Edessa, Syrien → 
Ortona, Italien). 
9. av Jacob Herrens broder († i Jerusalemg Konstantinopel 
→ Rom)
10–11. av apostlarna Filippus († i Hierapolis → Konstan-
tinopel → Rom ca 660) och Bartholomeus (→ Rom 983), 
12. av evangelisten Mattheus.
13. av aposteln Thaddaeus (→ Rom, Peterskyrkan).
14. av aposteln Matthias (→ Rom).
15. av aposteln Barnabas († Salamis, Cypern). 
16. av martyren Laurentius och hans kol [med vilket han 
brändes], († 258 i Rom, begravd i S. Lorenzo fuori le Mura).
17. av påven och martyren Stefan († 257 i Rom, begravd i 
kyrkan S. Callistus). 
18. av påven och martyren Calixtus († 222 i Rom, begravd 
på kyrkogården Calepodius → S. Maria in Trastevere på 
900-talet). 
19. påven och martyren Pontianus († ca 236 på Sardinien 
→ Rom, S. Calisstus)
20. av påven och martyren Fabianus († 250 i Rom, begravd 
i S. Calisstus → kyrkan S. Sebastiano fuori la mura). 
21. av biskopen och martyren Dionysios († 250 i Paris, be-
gravd i S. Denis), 
22. av martyrerna Sebastian († 300 i Rom, S. Sebastiano 
fuori la mura)
23. Victor († ca 287 i Xanten), 
24. Pantaleon († ca 305 i Nicomedia, reliker i Köln?) 
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Intressant i sammanhanget kan vara de fynd som påträf-
fades när Helgo Zettervall rev det gamla högaltaret år 1876. 
I ett hålrum i altaret anträffades ett skallben från ett barn 
och ett lårben av människa samt därtill rester av en förgylld 
lagerkrans. Det sistnämnda fyndet är mest svårförklarat. Or-
det lagerkrans råkar vara (lat. laurea) en direkt allusion på 
namnet Laurentius, i betydelsen ”den lagerkrönte”. Etymo-
login bakom namnet Laurentius framhålls för övrigt i olika 
hystoriae författade om helgonet, exempelvis i Legenda Aurea 
(Gyllene legender s. 136). Denna etymologisering kan föras 
tillbaka till åtminstone slutet av 1100-talet. Den är belagd i 
Nigel av Canterburys Laurentiuslegend (Passio Sancti Lau-
rentii martyris s. 83, jfr utgåvans inledande kommentar av 
Jan Ziolkowski s. 55). Laurentius namn tolkades där som en 
påminnelse om att han vann seger i sitt lidande. Huruvida 
den förgyllda lagerkransen i domkyrkans högaltare placerades 
där som en relik av eller påminnelse om Laurentius eller av en 
helt annan orsak är oklart. Ett samband mellan lagerkransen 
och Laurentius kan, hursomhelst, inte uteslutas. 

Reliker i högkorets södra altare 1145

Beskrivning
Altaret invigdes (lördagen) den 1 september 1145. 16 re-
liker deponerades i altaret. Notisen i Memoriale fratrum 
lyder in extenso: ”Altare autem dextrum in eadem ecclesia 
dedicauit dominus Gislo Liungacopensis [Østgotie] episco-
pus. eodem die et anno. in honore Sanctorum martirum, 
Vincentii. et Albani, Jnpositis eorum reliquiis. et aliorum 
sanctorum. quorum hec sunt nomina. De sanguine Sanc-
ti vincentii Martiris. Reliquie Sancti Albani Martiris. De 
sanguine Sancti Leodegarii Martiris. Lamberti episcopi. et 
Martiris. Pancratij Martiris. kiliani Martiris. Rufi Martiris. 
Maurini Martiris. Quadraginta Martirum. Crisanti Martiris. 
Birgini episcopi et confessoris. Barbare virginis. Felicole vir-
ginis. Darie virginis. Walburge virginis. Nimphe virginis. et 
Martiris” (Necrologium Lundense s. 92). För en översättning 
till danska, se DRB I:2 nr 89.

Ursprunglig placering
S:t Vincentius och S:t Albanus altare i södra högkoret.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Relikerna har i nämnd ordning identifierats som följande: 
1. blod av den heliga martyren Vincentius († 304 i Valencia).
2. relik av den heliga martyren Albanus († ca 300 i Herfords-
hire → Ely? → Odense ca 1080).
3. blod av den heliga martyren Leodagarius († 679 i Autun).
4. av den heliga biskopen och martyren Lambertus († 
705/706  i Lüttich vid Maastricht).

72. Christina samt av de 
73. 11 000 jungfrurna († 300-talet i Köln).

Först på listan har placerats en relik som varit i kontakt med 
Kristus, nämligen korset på vilket han korsfästes. En annan 
bit av korset hade redan 1123 deponerats i kryptans centrala 
altare. Därefter följer en uppräkning, i hierarkisk ordning, av 
72 olika helgonreliker. Först nämns delar av jungfru Marias 
hår och klädnad. Liksom i fallet med Kristus har, i princip, 
inga livsnödvändiga kroppsliga kvarlevor funnits av Maria, 
eftersom hon redan var uppstånden. Många högt rankade 
helgon från evangeliernas tid deponerades i högaltaret. Det 
kan noteras att relikerna av apostlarna och evangelisterna 
är tolv. En summa som väl knappast är en slump utan bör 
betraktas som en strävan efter detta symboliska tal; inte alla 
i skaran, såsom Paulus, tillhörde de ”ursprungliga” tolv lär-
jungarna. Samtidigt bör också nämnas möjligheten att talet 
72, summan av alla helgonreliker, kan hänvisa till de 72 lär-
jungar som Kristus sände ut i världen (Lukas 10:1).

Efter apostlarna och evangelisterna följer relikerna av dia-
konen Laurentius, altarets dedikationshelgon vid sidan om 
Maria. Med tanke på att helgonet rostades över ett halster 
har kanske inte funnits så mycket annat kvar än aska och kol.

Efter reliken eller relikerna av S:t Laurentius följer en lång 
uppräkning av martyrer och bekännare i en hierarkisk ord-
ning. De flesta är från helgon som levde under de fyra för-
sta århundradena. Många av helgonen är svåridentifierade 
på grund av att flera helgon har haft samma namn. I flera 
fall kan emellertid detta problem lösas genom den närmas-
te kontext där helgonet omnämns, dvs. det närmast föregå-
ende eller efterföljande helgonet ger antingen en biografisk 
samhörighet eller en platssamhörighet. I vissa fall återstår 
valmöjligheten mellan flera olika helgon. 

Gemensamt för påvemartyrerna tycks vara att de samtliga 
uppges antingen ha dött invid kyrkan S. Callistus eller ha bli-
vit begravda i dess katakomber. Men eftersom de flesta påvar 
under 100-, 200- och 300-talet begravdes där är knappast 
denna platssamhörighet särskilt förvånande.

Till helgonen med en möjlig samhörighet både till plats 
och biografi hör martyrerna Marcellianus, Ciriacus och Cas-
sianus vilka kan ha hört hemma i Nordafrika.

För flera av helgonen omnämnda tillsammans finns utan 
tvekan en biografisk samhörighet: Johannes & Paulus, Mar-
cellinus & Petrus, Gervasius & Prothasius, Nereus & Achil-
leus och Cosmas & Damianus. Möjligen har relikerna efter 
dessa helgonpar legat i samma förpackningar.

De flesta helgon har avlidit i Rom eller har fått sina kvar-
levor dittransporterade. Några av dem har avlidit långt upp i 
Mellaneuropa: Augsburg (Afra, Ni(d)ger), England (Oswald), 
Köln (Evergislus, 11 000 jungfrur), Paris (Dionysios), Reims 
(Eutropia) och Trier (Valerius). Förmodligen har flera reliker 
av romerska helgon förmedlats via kyrkor i Mellanueuropa, 
såsom: Albinus, Pantaleon, Smaragdus och Cosmas & Da-
mianus vilkas reliker kan ha kommit från Köln. 
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kyrka i Rom. Förmodligen har relikerna efter Albanus kom-
mit till Lund via Odense, dit Knut den helige lär ha fört hans 
reliker tillsammans med ett annat engelskt helgon, Oswald. 

Reliker och relikkapslar av bly (?) i högkorets norra 
altare 1146

Beskrivning
a) Flera kapslar av bly?
b) 21 reliker. Altaret invigdes (söndagen) den 1 september 
1146. Notisen i Memoriale fratrum lyder in extenso: ”Anno 
incarnationis dominice. Mo. co. xl vio. Jndictione. viiii, IN kal. 
Septembris. dedicatum est altare sinistrum eiusdem ecclesie. a 
uenerabili Eschilo Lundensi archyepiscopo. Jn honore Sancti 
Stephani protomartis. et Sancti Mauricii Martiris. Continentur 
in eo reliquie Sanctorum. quorum infra nomina scripta sunt. 
De capite Sancti Stephani protomartiris. et de sanguine eius. 
Reliquie Sancti Mauritii Martiris. De gutture Sancti Candi-
di Martiris. Sancti Uictoris Martiris. De capite sancti Vitalis 
martiris. Domini Martiris. De digito. S. Gregorii. Martiris. 
Foilani Martiris. Bonifacii archyepiscopi. et Martiris. Alexan-
dri. Euentij. et Th eodoli. martirum. Sanctorum Maurorum 
martirum. Gordiani. et Epimachi. martirum. Sulpicii. et Se-
ruiliani Martirum. Sanctorum Ewaldorum Martirum. Sancti 
Godehardi episcopi et confessoris. Sancti Oddolfi . confessoris. 
Sancte Etheldride. virginis.” (Necrologium Lundense s. 92). För 
en översättning till danska, se DRB I:2 nr 94.

Ursprunglig placering
S:t Stefans och S:t Mauritius altare i norra högkoret.

5. av martyren Pancratius († före 300 i Rom → S. Criso-
gono kyrka).
6. av Kilianus martyren, († 689 i Würzburg)
7. av martyren Rufus (Rufi nus).
8. av martyren Maurinus († före 966 i Köln).
9. av fyrtio martyrer († ca 320, Sebaste i Armenien).
10. av martyren Crisantus († 200-talet i Rom → Prüm på 
800-talet → Munstereifel).
11. av biskopen och bekännaren Birginus († 650 i Dorchester 
→ Winchester 676–705).
12. av jungfrun Barbara († ca 310 i Heliopolis, Armenien).
13. av jungfrun Felicula († i Rom, före ca 300).
14. av jungfrun Daria (se ovan, Crisantus).
15. av jungfrun Valburg († 779 i Heidenheim → Eichstätt 
→ Attigny).
16. av jungfrun och martyren Nympha († 200-talet? i Paler-
mo?, reliker på fl era platser, → S. Crisogono kyrka i Rom 
1123).

Helgonen och relikerna i altaret representerar en rad olika om-
råden och orter i den kristna världen. Helgon avlidna i Rom 
är förstås representerade, fyra eller fem exempel, men de utgör 
en jämförelsevis liten andel. Förstnämnda helgon, Vincentius, 
avled enligt traditionen i Spanien. Bland relikerna kan noteras 
två engelska helgon, Albanus och Birginus, fem fransk-tyska, 
Leodagarius, Lambertus, Kilianus, Maurinus och Valburg, 
samt två från Armenien, fyrtio martyrer och Barbara.

Möjligen kan några av relikerna ha samma proveniens. Reli-
kerna av Daria och Chrisantus ska ha förts från Rom till Prüm 
och därifrån till Münstereifel. Därtill kan noteras att reliker efter 
både Pancratius och Nympha ska ha funnits i S. Chrisogono 

Figur 163. Blykapsel med tand, enligt en uppgift från Lunds domkyrka, antagligen från ett altare. Skala ca 1:1.
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2) Oxeltand av människa.
3) Litet stycke rött tyg. Förkommet.

Ursprunglig placering
Enligt uppgift från Lunds domkyrka.

Förvaring
LUHM 294. Tyget är förkommet.

Källor och kommentarer
I Lunds universitets historiska museums accessionskatalog 
noteras kortfattat att nummer 294–298 är fem relikaskar av 
bly. I en lappkatalog över kyrkliga inventarier återfinns en 
längre beskrivning av nr 294 med två skisser där det också 
framgår att proveniensen är ”Lunds domkyrka”. Beskriv-
ningen är följande: 

”Relikdosa af bly med löst lock och reliker. Höjd 37, längd 
57 och bredd 50 mm. Dosan är tillverkad af blyplåt som 
sammanvikts såsom teckningen visar, locket på motsvaran-
de sätt. Dosan innehåller en oxeltand av människa samt ett 
litet stycke rödt tyg” (LUHM 294). Det röda tyget har ej 
kunnat återfinnas. 

LÖDDEKÖPINGE
Harjagers h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Beskrivning
1. Blykapsel, innehållande:
2. Linneklutar, innehållande
3. Bitar av silke, i vilka låg:
4. Hår och ben.
5. Sedel med skriften ”Reliquiæ sanctarum undecim millium 
virginum”, alltså ”reliker av de heliga 11 000 jungfrurna”.
6. Några små stenar ”såsom af en lös sand”, med en därvid 
lagd
7. sedel av pergament med skriften ”De lapide super qvo 
crucifixsus est Christus”, alltså ”Av klippan på vilken Kris-
tus korsfästes”.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
I samband med demonteringen av en äldre altartavla och upp-
sättandet av en ny i kyrkan år 1751 påträffades i stenaltaret 
en kapsel med reliker. Kyrkoherden Severin Schlüter beskrev 
fynden i kyrkans födelse- och dopbok: ”1751, blefwo ny Alta-
retafla uprester, ok då den gamla som stått öfwer 300 åhr blef 

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Relikerna har i nämnd ordning identifierats som följande: 
1. huvud och blod av den heliga protomartyren Stefan (Kafr 
Gamala → Konstantinopel → Rom). 
2. relik av den heliga martyren Mauritius († ca 285–286 i 
Agauno, Schweiz). 
3. strupen av den heliga martyren Candidus (ibid).
4. av den heliga martyren Victor (ibid).
5. av den heliga martyren Vitalis huvud (ibid).
6. av martyren Dominus (=Domninus? † 300-talet).
7. av den heliga martyren Gregorius finger († ca 300, Spo-
leto, → Köln).
8. av. martyren Foilanus († 655 Fosses, Frankrike).
9. av martyren och ärkebiskopen Bonifatius († 754, Frisland, 
→ Fulda kloster).
10–12. av martyrerna Alexander, Eventius och Theodolus 
(† ca 100–120 i Rom).
13. av de heliga mauriska martyrerna.
14 och 15. av martyrerna Gordianus och Epimachus († ca 250 
i Rom g. ca 820 till S:t Epimachus kyrka vid Porta Latina).
16 och 17. av martyrerna Sulpicius (Sulpitius) och Servilia-
nus († ca 100 i Rom → ca 820 till S:t Epimachus kyrka vid 
Porta Latina).
18. av martyrerna [och bröderna] Evaldus († 692 i Westfa-
len, → Köln ca 700).
19. av den heliga biskopen och bekännaren Godehard († 
1038, Hildesheim → 1132). 
20. av den heliga bekännaren Odolfus († 855, Utrecht → 
Evesham kl. i Engl., ca 1000?).
21. av den heliga jungfrun Ethelred († 679, Ely kl. i Engl. 
→ början av 1100-talet).

Ärkemartyren Stefans reliker omtalas först i relikförteckningen 
och sedan reliken efter Mauritius. Det kan noteras att 
Mauritius krigare i den thebanska legionen, Candidus, Victor 
och Vitalis, fått en framskjuten position. Samhörigheten 
mellan dessa helgon kan medvetet ha betonats. 

Några av helgonen är romerska och bildar olika enheter 
genom att deras biografier är sammanlänkade: Alexander, 
Eventius & Theodolus; Gordianus & Epimachus och Sul-
picius & Servilianus.

Flera helgon har dött i Mellaneuropa och viktiga reliker 
av dem har förvarats på orter såsom Köln, Fosses, Fulda och 
Hildesheim. De två sistnämnda helgonen kan ha haft sam-
ma proveniens: båda kan ha kommit till Lund från England.

Blykapsel med relik

Beskrivning (figur 163)
1) Blykapsel. Storlek (mm): 62 (längd) × 57 (bredd) × 34 
(höjd). Innehållande:
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Mellby Kyrcka, på wänstra sidan om funten 1727. eller 1728, 
som då blef Kullrifwit, och omkring dessa reliqvier en Zedel 
swept af Pergament ganska smal och sådana ord på gammal 
munckestil skrifen: Hæc est testa Euphrosinæ, quæ fecit una 
de undecim millibus virginum. Och som man förmenar lärer 
detta Pergament blifwit antagit då ErckeBiskopen Benzelius 
hölt her visitation år 1744. NB Detta finnes förwarat uti en 
liten Klut af linne med en swart Silkesnodd omkringbundit 
och små tunna blyskenor deromkring ytterst och förwaras 
ännu af Kyrkoherden Magister Kock… ” (Christopher 
Cronholms arkiv, B IX, 27, KB). Peter Kock var kyrkoherde 
i Mjällby mellan 1750 till sin död 1773.

I en annan handling i Cronholms efterlämnade samling, 
hans egnet manus om ”Beskrifning om Blekinge” tillkom-
men under åren 1750–1757, återberättas kortfattat samma 
uppgifter och med en tolkning av den latinska texten: ”J 
Kyrkan har fordom warit 2ne altaren, på det nedra sattes for-
dom altare mat; när ock det såsom odugeligt bårttogs 1728. 
fantz i altaret en Blydos, och där i några Benknutar med lite 
aska, och en Pergamentzlapp dessa orden påskrefwne: Testa 
Euphrosine que fuit una de undecim millibus virginum. det 
är Euphrosinas dödskruka, hwilken waridt en af de ellefwa 
hundrade [!] Jungfrur” (Christopher Cronholms samling, M. 
121, s. 184, KB; jfr den icke helt korrekt återgivna texten i 
Rosencrantz utgåva av manuset, s. 124).

Nils Henrik Sjöborg (1767–1838) omtalar i sin Blekings 
Historia och Beskrifning (1792–1793, volym II, s. 349) om 
Mjällby kyrka: ”Då et gammalt mat-altare borttogs 1728, fick 
man se reliquier efter en af de elfva tusend Jungfrur. Denna 
Jungfruns helgedom låg uti en silkespung som ytterligare 
bevarades uti en ask af bly. Jämte benknotorna fanns en 
pergaments lapp med denna påskrift: Testa Euphrosine que 
fuit una de undecim millibus virginum”. Den inskrift som 
Sjöborg återger ligger nära den som meddelas i Cronholms 
manus om Blekinges historia. Det finns inget i Sjöborgs notis 
som tyder på att han själv sett originalhandlingen.

Det omtalade mataltaret med reliken var troligen ett si-
doaltare i långhuset vid norra sidan av triumfväggen. I be-
skrivning av kyrkan från 1665 omtalas att ”Strax neden for 
Fundten i den Nörre Wrå staar it lidet Altar som er giort af 
Muursteen”. Därefter omtalas att mellan detta altare och pre-
dikstolen står ett stort krucifix (SvK vol. 51 s. 159). 

På några punkter skiljer sig beskrivningarna. Kemner menar 
att kluten vari relikerna funnits var av linne medan Sjöborg 
beskriver det som en silkespung. Vilken uppgift som är mest 
korrekt är svårt att avgöra. Eftersom relikfyndet förutom per-
gamentet fanns kvar i kyrkan ännu i mitten av 1700-talet är 
det inte otänkbart att Sjöborg beskriver dem efter självsyn. 
Cronholm, som också kan ha sett delar av innehållet med egna 
ögon anger att relikerna bestod av några ben samt därtill aska.

Reliksedelns text innehåller inga översättningsproblem för-
utom på en punkt. Cronholm översätter Testa Euphrosynae 
med Euphrosynes ”dödskruka”, vilket väl bör förstås som 
urna eller dylikt. Mera troligt är att ordet ”testa” i detta sam-

nedtagen, foten skulle ändras ok i grund nedrifwas – war iag 
sielf tilstädes, samt då i sten altaret, en marmorsten i quadrat 
¼ alnar inmurad med hwit ren kalk, under denna steen, en 
liten ask af bly, utj hwilken låg, 2ne stycken monumentæ. 1. 
utj linne Klutar inswepta, små silckes lappar, hår ok naglar, 
med en dehr hoos skrefwen lapp, Reliquiæ sanctarum unde-
cim millium virginum. 2. Några små stenar såsom af en lös 
sand, ok der hoos en af pergament ok Muncke Stil skriwen 
lapp. De lapide super qvo crucifixsus est Christus. observatio 
1:- denna steen ok ask, blef lämnad til wälborne härskapet, 
som dem sedermera öfwerlämnade til hoos Exelence Riks Rå-
det Bonde, som har til Fru, Vivica Trolle. observatio 2da. Af 
dessa Reliquier, som mycket annat är klart att de Påwiska äro 
åppenbara bedragare, ock wederstyggeliga afguddedyrkare.” 
(Anteckning om verkställda förbättringar å kyrkan, i Födelse- 
och dopboken, CI:1, s. 170, Löddeköpinge kyrkoarkiv, LLA).

MJÄLLBY
Listers h:d, Blekinge

Blykapsel med relik

Beskrivning
1) Blykapsel, innehållande:
2) Linneklut eller silkespung vari fanns:
3) Ett eller flera ben.
4) Aska, möjligen rester av rökelse.
5) Sedula av pergament med inskriften: ”Hæc est testa 
Euphrosinæ, quæ fecit una de undecim millibus virginum” 
(Kemner) eller ” Testa Euphrosine que fuit una de undecim 
millibus virginum” (Cronholm), alltså ”(Detta är) skallbenet 
av Eufrosyne, som utgjorde en av de elvatusen jungfrurna”.

Ursprunglig placering 
Norra sidoaltaret vid triumfväggen.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
I Christopher Cronholms (1711–1789) efterlämnade papper 
finns två handlingar vari omtalas fyndet av ett blyskrin i ett 
altare i Mjällby kyrka. Den ena handlingen består i en rese-
berättelse av Nils Wessman i vilket finns en avskrift av en an-
teckning (antagligen i någon kyrkobok eller protokoll) gjord 
av nådårspredikanten i Mjällby socken Johan Niclas Kemner 
(1722–1789). Wessmans resebeskrivning från Blekinge har 
publicerats av Pehr Johnson (1928) men med många småfel. 
Notisen lyder efter manuskriptet: ”Melby den 19. [septem-
ber] Utdrag af nådårs Predikantens N. Kemners Copia an-
gående ett litet Blyskrin funnit under ett mat-altare i Melby 
Kyrcka. Datum den 3 Augusti 1750 af följande innehåll. En 
Blyask med Euphrosinæ reliquiis funnit uti ett mataltare i 
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ganska vårdslösts och sedan ”knycklats” ihop. På ganska stora 
delar av dosan fi nns rödaktiga fl äckar. Dessa fl äckar skulle 
kunna tyda på att dosan är den som påträff ades 1959.
2. Blykapsel, 48 (längd) × 35 (bredd) × 8 (höjd)  mm, gjord 
av ett stycke plåt. Längst in kapseln ligger ett mindre bit me-
tallplåt, antagligen också bly, vilken har en vit beläggning. 
Utfällningar har gjort att plåtbiten ärgat fast mot kapselns 
botten. Det är inte säkert att den ursprungligen tillhört den-
na kapsel. Det kan möjligen vara det fragment som beskrivs 
i Noréens rapport 1959.

1. Blykapsel med relik

Beskrivning (fi gur 164)
1. Blykapsel, se ovan.
2. Sidentaft, rött, fragment (enligt Noréen 1961). Förkom-
met?
3. Ben och bensmulor, den största biten ca 10 × 5 × 3 mm.
Ursprunglig placering
Sidoaltare i kyrkans långhus?
 
Förvaring
LUHM 311727.

Källor och kommentarer
Vid undersökningen av långhuset 1959 påträff ades enligt 
fyndliggaren en blykapsel med ett vidhängande bruksstycke 
samt ett fragment av en blykapsel, även den med vidhängande 

manhang skall förstås som ’(skall-) ben’. Enligt Cronholm 
var det ju också ben som utgjorde relikerna.

Relikerna omnämns kortfattat i Sveriges Kyrkor (vol. 51, 
s. 159, 167).

NEDRABY
Ingelstads h:d, Skåne

Nedraby kyrka togs ur bruk på 1600-talet och förföll till ruin. 
Kyrkan undersöktes och konserverades 1958–1960 under led-
ning av Sven E. Noréen. I en artikel om undersökningarna 
(1961) omtalar Sven E. Noréen fynden av relikdosorna: ”Vid 
det södra lekmannaaltaret och högaltaret påträff ades relikdosor 
av bly. Båda dosorna hittades sekundärt i byggnadsmaterial 
från respektive altare. Innehållet gav tyvärr ingen uppgift om 
altarets eller kyrkans dedikationshelgon. Kapseln från sidoal-
taret innehöll ett rött sidentaftfragment och ett par benfl isor; 
kapseln från högaltaret ett par obetydliga benfragment. I båda 
fallen synes benen hörröra från kota av människa” (s. 60). 
I en not tillfogar Noréen att blydosorna och deras innehåll 
undersökts på SHM av Monica Rydbeck och N. G. Gejvall.

Noréens uppgifter i artikeln (1961) korresponderar inte helt 
med uppgifter i arkivkällor. Den kapsel som påträff ades i lång-
huset, som anses härröra från det södra sidoaltaret, ska enligt 
Noréen ha innehållit ett rött sidentaftfragment (Noréen 1961 
s. 60). Ett PM av Monica Rydbeck (ATA) om öppnandet och 
undersökandet av dess innehåll på Statens historiska muse-
um innehåller emellertid inga uppgifter om fynd av sidentaft 
i denna kapsel. Det är svårt att tänka sig att Noréen lämnat 
inkorrekta uppgifter om kapselns innehåll. Förmodligen har 
sidentaftfragmentet förkommit på något sätt. Eller har Noréen 
möjligen sammanblandat denna kapsels innehåll med den an-
dra, påträff ad senare i koret och om vars innehåll än mindre är 
känt. Även denna kapsel insändes till Statens historiska muse-
um för undersökning, men ingen rapport har påträff ats i ATA.

Vid förfrågan har två relikdosor med en samling bensmulor 
från Nedraby kyrka återfunnits i Statens historiska museum 
(nu i LUHM). De tillgängliga beskrivningarna om fynden 
gjorda i samband med deras påträff ande är så pass vaga att 
de inte kan skiljas från varandra och därmed inte heller för-
bindas med någon specifi k del av kyrkan. I den låda där 
fynden förvarades fanns lappar som refererade till fynden av 
blydosor från både 1959 och 1960 samt en kommentar om 
att textilfragmentet saknas. Det enda som för närvarande går 
att säga är att fynden med stor sannolikhet ska kopplas till 
ett sidoaltare vid triumfmuren och högaltaret.

De två blykapslarna påträff ades i olika delar av kyrkan, men, på 
grund av hur de förvarats, kan de inte längre att säkert hänföra 
dem till deras respektive fyndlokal. De är av följande utseende:
1. Blykapsel, 38 (längd) × 8 (bredd) × 6 (höjd) mm. Denna 
är i jämförelse med nr 2 betydligt mera skadad. Två av si-
dostyckena är borta. Kapseln ger intryck av att ha öppnats 

Figur 164. Blydosor och benrester (i glasröret) från Nedraby kyrka. Skala
ca 1:1.
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Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
LUHM 311727.

Källor och kommentarer
Undersökningen år 1960 omfattade koret och vapenhuset. 
Friläggningen och undersöknignen av koret försvårades av 
en stor alm som växte i rasmassorna över högaltaret och vars 
rötter hade sprängt sönder altarbordet. När rotsystemet drogs 
bort följde stora delar av altaret med. I detta material påträf-
fades en blykapsel dold i en klump med kalkbruk. Dosan 
skickades den 6 juli 1960 till Statens historiska museum för 
undersökning (Sven E. Noréen, Rapport 2 januari 1961, 
ATA Dnr U 3/61). 

I Antikvarisk-topografiska arkivet har emellertid inte på-
träffats någon rapport om den blykapsel som påträffades 
i koret 1960 och som även den undersöktes i Stockholm.

NORRA MELLBY
Göinge h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning (figur 165) 
1) Kapsel av bly i ett stycke plåt, innehållande:
2) En benbit.
3) Grovt tyg, ljust, förmodligen av linne eller ull.

bruk. Fynden gjordes i långhusets östra del och har närmast 
satts i samband med något av de två sidoaltaren som påträf-
fades på var sida om triumfbågen (Sven E. Noréen, Rapport 
den 16 december 1959, ATA). I en kort skrivelse den 10 
oktober 1959 (ATA), bilagd en försändelse av en relikkapsel 
till Monica Rydbeck vid Statens historiska museum, omtalas 
enbart en kapsel. I ovannämnda fyndliggaren omtalas att även 
fragmentet skulle skickas i samma försändelse till Stockholm, 
men det är oklart om så skett och vad som hänt med det. 
Fynden beskrivs inte närmare i dessa skrivelser.

I ett kortfattat PM av Monica Rydbeck den 6 december 
1959 redogörs för undersökningen av och innehållet i den 
under samma år påträffade blykapseln. Blykapseln öppnades 
och undersöktes av ingenjör Boström, chef för Konserverings-
anstalten. Locket på kapseln lyftes obetydligt för att inspektera 
innehållet. I kapseln fanns ett fåtal bensmulor, varav den största 
var 10 mm lång, 5 mm bred och 3 mm tjock. Inget annat fanns 
kvar i kapseln, vilken enligt Boströms mening varit öppnad 
förut. Bensmulorna torde enligt osteologen N. G. Gejvall vara 
mänskliga kvarlevor. Den spongiösa vävnaden som på ena si-
dan begränsades av en fast, tunn benyta, pekade på rester av 
en kotkropp (ATA). Vidare beskrivs att i sprickor och på ytor 
av kapseln fanns ”röd färgrest” som antagligen var en utfäll-
ning från metallen eller från murresterna i vilken den legat.

2. Blykapsel med relik

Beskrivning (figur 164)
1. Blykapsel, se ovan.
2. Benfragment.

Figur 165. Blykapseln med reliker som påträffades i Norra 
Mellby kyrka 1955. Ovan: Blykapseln oöppnad och öppnad. 
Benbit. Nedan: Tyg. Föremålens storlek är ej kända. Foto i 
LUHM (Kyrkoarkivet).
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gamentslapp, invecklad uti ett omslag av främmande ämne, 
stå några bokstäfver, men så af tiden fördunklade, att man 
icke kan weta betydelsen. Dosan fans vid noga efterforsk-
ning inunder Altarebordet, der en inpassad sten uti tjocka 
muren undanhöljde denna fornlemning” (Lunds domkapi-
tel, FIIja:45, LLA).

RONNEBY
Medelstads h:d, Blekinge

1. Reliker?

Beskrivning
1. Kniv med mässingsskaft.
2. Penna med stelnat blod.
3. Trästicka.
4. Liten benknota.

Ursprunglig placering
Sidoaltare, medeltida?, vid triumfmurens sydvästra sida.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Då ett mataltare, förmodligen placerat i långhusets sydöstra 
hörn, raserades, någon gång före 1790, påträffades några fö-
remål deponerade i altaret (SvK vol. 85 s. 79, jfr ”Appendix 
I”). Nils Henrik Sjöborg skriver att: ”Då et gammalt mat-al-
tare nedrefs fanns uti en hålighet i muren en råstig knif med 
mässingsskaft, en penna med stelnad blod uti, en trästicka 
och en liten benknota (1792–1793, bd II, s. 249).

RÅBELÖV
Villands h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning (figur 166)
1) Kapsel av bly, gjord i ett helt stycke (korsformad) plåt in-
klusive lock (nu avbrutet). Dimensioner (mm): 48 (längd) 
× 34 (bredd) × 20 (höjd).
2) Fragment av ben. Storlek (mm): 20 × 20.
3) En bit sidentyg, gulfärgat, som torde ha varit vitt. Storlek 
(mm) 45 × 40. 
4) Grovt linnetyg, smalt fragment. Storlek (mm): 30 (längd).
5) Två cylindriska röda pärlor, förmodligen från ett radband. 
Pärlorna är möjligen tillverkade i korall. Storlek (mm): 6 
(diam.), 6 resp. 8 (längd).

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Ursprunglig placering 
Blykapseln har förmodligen varit placerad i högaltaret eller i 
ett sidoaltare. Vid undersökningen påträffades fundamentet 
till ett sidoaltare i långhusets nordöstra hörn. 

Förvaring
Placerades efter restaureringen 1955 i kyrkans murade högal-
tare under altarskivan. Är oåtkomlig.

Källor och kommentarer
I samband med kyrkans restaurering år 1955 påträffades en 
blykapsel i en klump av murbruk mellan några stenar under 
tribunbågen. I blykapseln låg en relik av ben och en tygbit. 
Reliken finns nu i ett särskilt uttag under skivan i det nya al-
taret (Cinthio 1956 s. 52ff). Det ska noteras att kapseln med 
reliken idag inte är möjlig att se eller ta fram, med mindre 
än att altarskivan avlägsnas. Beskrivningen av blykapseln och 
dess innehåll måste således helt bygga på äldre dokumenta-
tion, i första hand tolkningen av fotografier. 

Fyra fotografier tagna i samband med öppnandet av 
blykapseln förvaras i Lunds universitets historiska museum 
(Kyrkoarkivet) och utgör det viktigaste tolkningsunderlaget. 
Någon utförligare beskrivning har ej påträffats. Kapseln av 
bly består av en hel plåtbit som vikts samman på så vis att 
locket utgörs av flikar från samtliga sidor. Kapseln påminde 
mer om ett ”knyte” än en ”dosa”. Innehållet förefaller, ytterst, 
att ha bestått av ett ljusare grovt tyg, förmodligen linne eller 
ull. Inuti detta fanns en mindre bit mörkare tyg, förmodligen 
silkestyg. I denna har varit inlindad en benbit av okänt slag. 
Uppgifter om föremålens storlek saknas. 

ONSLUNDA
Ingelstads h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning
1. Blykapsel, innehållande:
2. Reliker?
3. Pergamentssedel.
4. ”omslag av främmande ämne”.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Fyndomständigheter och bakgrund
Kyrkoherden i Onslunda och Tranås Hans Georg Björck († 
1832) skrev i sin berättelse om kyrkan år 1830: ”Klenoder: 
en liten blydosa, innehållande troligen från Catholska ti-
derna, någon merkverdig persons reliquier. På en liten per-
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Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Det nuvarande, starkt restauererade högaltaret har på ovansi-
dan en tillmurad confessio. Förslutningen består av rödmålad 
slät kvadratisk tabulasten, förmodligen av kalksten. I äldre 
tid fanns en eller fl era reliker i altaret. 

Fornforskaren C. G. Hilfeling (1740–1823) beskrev, för-
modligen på 1770-talet, hur det: ”Midt paa altaret var et lidet 
fürekantet hul hvor udi var forvaret en Reliqve bestaaende 
af et lidet ben, i blye indsvöbt. Formodentlig af S:t Olof” 
(Hilfeling, Skaanske Tegninger, nr 51/91). 

Samuel Follin omtalade i sin avhandling från 1816 hur det 
framtill och mitt på altarbordet fanns en urholkning, där han 
hade funnit rester av bly och linne, som han gissade var he-
liga reliker. Hålet var täckt med en fyrkantig marmorplatta 
(Follin 1816, övers. 1982 s. 16).

Carl A. Wassberg omtalade i sin ingående beskrivning av 
kyrkan år 1819 att: ”Mitt på Stor-Altaret är ett litet fyrkantigt 
hål, betäckt med en marmorsten, hwaruti skall, förra tider 
stått en Blyask, i hwilken legat några Reliquier efter S. Olof, 
men nu fi nnes här hwarken ben, naglar, hår, linne eller bly, 
utan endast litet stoft” (Wassberg 1819 s. 35, 37).

Curt Wallin har i en skrift meddelat att: ”En av förf:s nume-
ra avlidna sagesmän hade hört en vid en tidigare kyrkorestau-
rering medverkande murare berätta om dessa reliker. Denne 
hade själv sett dem. Det var naglar och hår, som man antog 
hade tillhört S:t Olof. Relikerna lågo i en blydosa i altarbordets 
skiva. Numera äro de spårlöst försvunna” (Wallin 1951 s. 267).

Blykapseln med reliker fanns alltså i högaltaret vid Hil-
felings besök i kyrkan på 1770-talet men hade tagits bort 
1819. De andrahandsuppgifter som Curt Wallin refererar 
till om ett bevarande in i 1900-talet av reliker förefaller i det 
perspektivet vara osäkra. 

SKIVARP
Vemmenhögs h:d, Skåne

Relik från altare

Beskrivning (fi gur 167)
1. Bakfot av säl (Phoca vitulina), längd 19 cm.

Ursprunglig placering
Skivarps kyrka, i högaltaret (?).

Förvaring
Statens historiska museum (SHM 1929).

Källor och kommentarer
Enligt accessionsuppgifter i Statens historiska museum är 
den funnen i altarfoten i Skivarps kyrka och skänktes till 

Förvaring
Statens historiska museum (SHM 1518:e)

Källor och kommentarer
Blykapseln med innehåll inköptes till Statens historiska mu-
seum 1849 som del i en större samling sammanbragd av 
löjtnanten och adjutanten Fredrik Ulrik Wrangel (1750-
1853). Wrangel blev kommendant i Landskrona 1800 och 
från 1815 regementschef. Förutom blykapseln saknar fynden 
proveniens men anses insamlade i trakten av Landskrona 
och Helsingborg. I en förteckning (Huvudkatalog del B) 
noteras: ”Reliqvielåda af bly, med en benbit deri, fr. altaret 
i Råbbelöfs kyrka i Skåne”. Det är oklart på vilka vägar som 
relikkapseln hamnat i Wrangels ägo.

De två pärlorna är antagligen från en rosenkrans, ett slags 
radband som användes vid Ave Maria-bönen som blev allt 
vanligare från omkring 1200. Rosenkransen bestod normalt 
av 55 pärlor; tio mindre pärlor symboliserande Ave Maria 
följdes av en större som symboliserade Pater Noster. Pärlor 
har påträff ats på fl era kyrkogårdar. I Danmark tycks bruket av 
rosenkransar först ha blivit riktigt populär under 1400- talet 
(Kieff er-Olsen 1993 s. 174; Dahlerup Koch & Lynnerup 
2003 s. 96–102).

SANKT OLOF
Albo h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning
1. Kapsel av bly, innehållande:
2. Ett ben.
3. Linne?

Ursprunglig placering
I kyrkans högaltare, i relikgömma under täckskiva av ”mar-
mor”.

Figur 166. Blykapsel med reliker från Råbelövs kyrka (SHM 1518:e). 
Skala ca 1:1.
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Sanctae virginis relinqventur”, alltså ”Reliker av en helig 
jungfru återstår”. 
2. Kapsel av bly, tom. 

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare?

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
I en beskrivning över Laholms prosteri från 1796 berättade 
prästen och botanikern Pehr Osbeck († 1805) följande om 
Skummeslövs kyrka: ”Magister Fernlöf, sedan kyrkoherde i 
Trässlöf, visade mig en liten fyrkantig blylåda, hvar uti låg 
et litet stycke af et ben och en lapp af något slags tyg, och 
en liten sedel af Pergament, hvarpå var skrefvit med munke-
styl: Reliqviae Sanctae virginis relinqventur. En annan liten 
låda hade han funnit aldeles tom. Desse reliqvier bevisa, at 
kyrkan är bygd i Catholska tiden, och så lärer det vara med 
allesammans i detta Contract” (Osbeck 1796 s. 202; Göte-
borgs universitetsbibliotek, H 106, Hvitfeldtska läroverkets 
handskriftssamling, volym 2–3). 

Så vitt bekant är fynden inte beskrivna någon annanstans. 
Kapslarna är förkomna. Troligen härrör kapslarna från ett 
eller två altaren.

museet år 1853 av regementsläkare Carl Anton Westerbergh 
(1804–1889). Det är oklart hur Westerbergh kommit över 
sälfoten. Han hade kontakter och vistades under några pe-
rioder i Skåne. Fadern var bördig från Ask i Skåne, själv blev 
han student i Lund år 1822 och i mitten av 1800-talet tjä-
nade han som regementsläkare i Skåne och Slesvig. Under 
större delen av livet var han verksam som läkare och skribent 
i Mellansverige (Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svens-
ka män, bd 20, s. 210ff ).

Hans Hildebrand lyfte fram fyndet som ett ”lysande ex-
empel” på den katolska kyrkans absurda vördnad för reli-
ker; speciellt mot den bakgrund av att denna relik förutom 
att vara ”oäkta” inte ens är av en människa men från en säl. 
Hildebrand framlägger därtill en spekulation om en avsedd 
”tvetydighet”, då detta bakben av en säl (lat. phoca) av skämt-
lystna förfalskare kan ha påståtts vara en relik av helgonet 
Phocas (Hildebrand 1898–1903, bd III, s. 609). Såvitt bekant 
fi nns inget som stödjer en sådan spekulation, som återges 
okritiskt i senare texter (se exempelvis Axel-Nilsson 1988 s. 
61f; 1989 s. 27 not 19).

SKUMMESLÖV
Höks h:d, Halland

Blykapslar med en eller fl era reliker

Beskrivning
1a. Kapsel av bly, fyrkantig, innehållande:
1b. Bit av ben
1c. Tygstycke av okänt material
1d. Sedula av pergament med följande inskrift: ”Reliqviae 

Figur 167. Skivarps kyrka. Relik funnen i ”altarfoten”. Benet är en bakfot av säl (SHM 1929). Skala ca 1:1.
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2. ”några af de heligas reliqvier”.
3. Sedel av pergament med inskrift som ej finns återgiven.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Kyrkoherden Daniel Broomé insände år 1730 en sockenrela-
tion om Sövestads och Bromma pastorat till professor Jacob 
Benzelius i Lund, vari bland annar rapporteras följande: ”För 
några Åhr sedan då högwällborne Fru Grefwinnan [Christina 
Piper] till Krageholm förehade en ansenlig reperation wid 
Söfwestad, och lätt pryda Kyrkian med Sacristie och mera, 
har man funnit under gambla altaret en blylåda liten och 
fyrkantig med några af de heligas reliqvier och där hos en 
Zedel skrefwit på gamal obekant munkestijl, som twifwels 
utan gaf tillkänna, till hwilket helgon Kyrkian skall wara 
Consecrerad med mera, men emedan samma zedel i kyrkian 
är förkommen, kan man ingen säker berättelse der om gifwa” 
(Eng. saml., B-VIII, 2, 44, s. 25).

Så vitt bekant finns inga andra källor till fyndet än Broo-
més redogörelse. 

TOLÅNGA
Färs h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning (figur 168)
1. Delar till blykapsel. Fem fragment varav det största 40 × 45 
mm stort. Andra fragment visar att kapselns höjd kan ha varit 
ca 13 mm. Plåten är tunn, endast en knapp millimeter tjock.
2. Tyg av rött siden. Två bitar, 25 respektive 10 mm långa.
3. Pappersbitar?
4. Pergamentsremsa med texten ”Reliquia sanctorum unde-
cim mille virginum”, alltså ”relik av de elvatusen jungfrur”.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
När en träskiva som täckte altarets mensa togs bort våren 
2014 kunde konstateras att i relikgömman, som i sin tur 
under sen tid täckts med en skifferplatta, innehöll fem delar 
till en blykapsel samt två bitar rött sidentyg. Innehållet la-
des åter i relikgömman. Det övriga innehållet, vilket fanns i 
relikgömman i början av 1800-talet, är förkommet.

Källor och kommentarer
Enligt kyrkoherde Pehr Simonsson berättelse om Tolånga 

STEHAG
Onsjö h:d, Skåne

Blykapsel med relik

Beskrivning
1. Relik av de ”X.I.M. Jomfroers ben”, alltså elvatusen jung-
frur.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Relikerna i högaltaret var kända redan under 1600-talet. 
Prästen Olaus Paterson meddelade i sin prästrelation 1691 
att: ”Stehaf kyrckia kallas S:ti Dionysii, bleff indviet aff bi-
skop Börge anno Domini 1503, och är indlagt uti alterfoden 
heligdom aff de 11 000 jomfruers been” (PR 1690 s. 128). 
Detaljer kring detta meddelades på altaruppsatsen från 1607. 
I kyrkans beskrivning 1830 omtalas att följande text fanns 
”Nederst vid bordet: ”Anno 1503 blef denne Kircke wijd aff 
Biskop Børge oc inlagde heligdom udij Altaret aff de X.I.M. 
Jomfroers ben. Deus miseratur nostri!” (Lunds domkapitel, 
FIIja:44, LLA). Texten är numera utplånad. Invigningen 
1503 har satts i samband med uppförandet av kyrkans till-
byggnad i öster (Helgesson 1922 s. 77). 

År 1828 eller strax dessförinnan öppnades altarets 
relikgömma, något som noterades i ett visitationsprotokoll: 
”Wid den betydliga reparation, som kyrkan nyligen undergått 
hade i altaret föregifna reliquieben blifwit fundna; närmare 
besedda funnos de dock i sednare tider hafwa blifwit inlagda 
och således utan antiquariskt wärde” (Stehags kyrkoarkiv, 
KI:1, LLA; jfr Helgesson 1922 s. 78). De närmare skälen till 
att relikerna ansågs ha nedlagts under senare tid redovisas ej. 
Strax efter omtalas fyndet av Stehags kyrkosigill föreställande 
S:t Dionysius, möjligen har det också legat i relikgömman. 
I 1849 års visitationsprotokoll meddelas att relikerna efter de 11 
000 jungfrur ”sorgfälligt förwaras” i kyrkan (ibid). Efter den-
na tidpunkt finns inga upplysningar om fynden. Altarskivan 
återfanns 1911 som trappsten vid nykyrkan, då med ena hör-
net avslaget. Hörnet hade redan tidigare återfunnits som jord-
fyllning i långhuset och tagits tillvara (Helgesson 1922 s. 78).

SÖVESTAD
Herrestads h:d, Skåne

Blykapsel med en eller flera reliker

Beskrivning
1. Blykapsel, lådformad innehållande:
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osa, innehållande, förmodeligen från Catholiska tiderna, re-
liquier af någon märkwärdig person. Inuti denna Ask ligga i 
gröfre omslag några bitar, som synas wara af en hufwudskalle. 
Nämde Dosa uppletades under Altarbordet, der en inpassad 
sten uti en tjockt uppförd mur förborgade denna fornlem-
ning,”(Lunds domkapitel, FIIja: 45, LLA). I ett senare tillägg 
heter det: ”Även dessa inventarier äro numera förkomna”. 
Ett sekel tillbaka hade kyrkoherden Jöns Espman († 1739) för-
sökt att söka upplysningar om kyrkan i dess altare men tvingats 
att ge upp. Hans beskrivning från 1729 till Jacob Benzelius 
är likväl värdefull genom de refl ektioner och sakupplysningar 
han lämnar. ”Altaret är muradt, och åfwan på lagdt En bred 
steen, men till hwad helgon det har warit inwigdt kan man 
icke weta, Ty det är öfwerKläd med trädwärck, elliest wet iag 
det, at när Munkarne inwigde Altaren, tå har de uti steenen 
låtit uthugga anten Et trindt eller 4Kant hohl, och deruti in-
sat en littin Eske af Teen, Koppar, mässing, horn eller been, i 
hwilcken de inlagdt några mennisko been, som de föregofwo 
wara af en helgon, och öfwer hohlet och dåsan lagdt En littin 
hwit eller annor färgat steen, ward och skrefwit på Pergament 
helgonens namn, inlagdt i bemelste doss, men om her fi n-
nes något sådant, kan iag icke Weta, emedan Altaret är med 
träwärch och Snedkarewärch och Altartafl an åfwan uppå sat. 
I Råus Kyrckia sees En sådan hwitsteen inlagdt i Altarsteenen, 
så synes och hohlen i steenen på St: Stephani Altare i Lunde 
öfwerste Chor, som sådanna små Eskor uti stådt, den mig är 
refererat, Professor Stiernberg skolat uttagit i Caroli Ximi tjd.” 
(Engeströmska samlingen, B-VIII, 2, 44, s. 19, KB).

kyrka från år 1828 fanns det i altaret bevarat reliker efter 
de 11 000 jungfrurna. Altarbordet var murat av sten ”bland 
hwilka en, urholkad och tillsluten med jernkrampor, inne-
sluter en liten blylåda med några pappersbitar och tygremsor, 
omlindade af ett stycke pergamenet, hvarå tyckes i munkestil 
kunna läsas: Reliquia sanctorum undecim mille virginum. 
På baksidan af ena altarluckan står med samma stil Ave Rex 
Judea”(Lunds domkapitel, FIIja: 44, LLA).

TRANÅS
Ingelstads h:d, Skåne

1. Blykapsel med en eller fl era reliker

Beskrivning
1. Blykapsel, innehållande:
2. Ben av kranium.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
I kyrkoherde Hans Georg Björcks berättelse om ”Kyrkans 
märkvärdigheter” år 1830 omtalas: ”Klenoder: En liten Blyd-

Figur 168. Tolånga kyrka. 
Nedan: Rester av blykapseln. 
Skala 1:1. Vänster: Två bitar 
av rött siden. Skala 2:1. Förva-
ras i altarets relikgömma.
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Källor och kommentarer
Relikerna påträff ades år 1798 i samband med fl yttning av 
altaret. Uppgifter om altaret och relikerna kan hämtas i fl era 
källor från denna tid och närmast följande decennier. 
I en anteckning i Tryde sockens födelse- och dopbok har an-
tecknats under rubriken Memorabilia: ”Samma år 1798. Är 
i Tryde kyrcka Altaret utfl yttat … Då altaret framfl öttades 
och några stenar afhuggs fants en brungrå Marmors Sten af 
8. tums qwadrat liggande öfwer et fyrkantigt hål, däri stod 
en liten afl ång bly-dosa, hwari woro förwarade reliquier af 
rökelser inbundna i små fi na linna-klutar med silke-trådar 
och på 2 smala bitar af Pergament – dessa ord: På den ena

Alt lades åter på sitt ställe.” (Tryde kyrkoarkiv, C:4, Memo-
ribilia fol 279r, LLA). 

Den kanske mest värdefulla beskrivningen, särskilt vad av-
ser innehållet på de påträff ade pergamentssedlarna, gjordes 
av kyrkoherden Carl Fredrik Nymann (1745–1818). Han 
sammanställde en rad värdefulla historiska och antikvaris-
ka upplysningar i sin ”Sammandrag af de märkvärdigheter, 
som fi nnas uti Ingelstads härad …”. Manuset fi nns i tre oli-
ka exemplar som på vissa punkter skiljer sig åt: a) manuset 
i Kverrestads kyrkoarkiv är daterat 1801 (LLA); b) manuset 
i Kverrestads och Smedstorps pastorsarkiv har uppgifter in-

TRYDE
Ingelstads h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Beskrivning (fi gur 169)
1) Blykapsel, gjord i ett stycke (korsformad) plåt. Storlek 
(mm): 49 × 32 × 21.
2) Vitt tyg av linne?
3) Gulbrunt tyg av linne?
4) Rökelse.
5) Smal remsa pergament med texten: ”reliquie sanctarum XI 
millia uirginum”, alltså ”reliker av de elvatusen jungfrurna”.
6) Smal remsa pergament med svårtolkad text (se förslag 
nedan).

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Blykapseln och tygbitarna förvaras på Statens historiska mu-
seum (SHM 8282:6). Det övriga kända innehållet i kapseln 
har förkommet. Pergamentssedlarna var redan i början av 
1800-talet i dålig kondition. Mandelgren uppger 1872 att 
blykapseln kommit i biskop Th omanders ägo (1798–1865) 
och att relikerna förvarades av församlingens pastor (Man-
delgrenska samlingen, Serie V, VII, LUF).

Figur 169. Blykapsel med textilförpackning kring reliker från högaltaret i Tryde kyrka (SHM 8282:6). Skala 2:1.
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Pergaments remsorna af fukt nästan förmultnade – Det är 
derföre blott genom jemförelse emellan en äldre af framlid-
ne Prosten Nyman i Qverrestad gjord afteckning, och hvad 
nu af originalet funnits qvar, som man kommit till ofvan-
nämde uttydning. Den consecrerade Marmorskifvan, som 
tjenat till lock eller betäckning åt denna Reliquie Ask och 
dess sepulchrum eller fördjupning i altarebordet, är nu 
något bruten i ena hörnet” (Lunds domkapitel, FIIja:45, 
LLA).

Det framgår således av 1830 års beskrivning att pergamen-
ten är i dåligt skick, närmast oläsbara. När C. G. Brunius i 
sin Skånes Konsthistoria för Medeltiden (1850 s. 520) omtalar 
relikfyndet och återger innehållet på pergamentssedlarna ut-
går han ifrån tolkningen att en av sedlarna har årtalet 1160. 
Det är oklart om han sett eller läst årtalet utifrån origina-
let, inget tyder på det. I senare litteratur har årtalet 1160 
som tidpunkten för Tryde kyrkas invigning blivit närmast 
en dogm och före dendrokronologins genombrott betraktats 
som ”enda fasta kronologiska hållpunkten” (Rydbeck 1936 
s. 267) för kyrkobyggandet på landsbygden i stiftet under 
1100-talet, förutom kyrkan i Gumlösa.

Torsten Karlson har i en artikel (1975) diskuterat samt-
liga ovannämnda källor och starkt ifrågasatt läsningen av 
den ena pergamentslappen och tolkningen att det rör sig 
om ett årtal. Kritiken är väl befogad. Det mest noggranna 
återgivandet av den aktuella pergamentslappens innehåll 
bör, liksom Karlson också noterar, vara det som gjorts av 
Nymann. Till skillnad från de övriga källorna gör denne 
ingen tolkning av texten men verkar endast försöka återge 
den så noga han kan. 

Karlson har föreslagit att texten på pergamentssedeln, is-
tället för ett årtal, ska läsas som namnet på ett helgon. Han 
har vänt sig till fl era handskriftsexperter för en tolkning av 
den text som Nymann återgett. En fransk, icke namngi-
ven expert, läste, med tvekan, ”de sancto Melhano”. Clara 
Nevéus vid Riksarkivet i Stockholm läste ”De sancto Naza-
rio”. En viss Leo Santifaller, vid Österreichische Akademie der 
Wissenschaften i Wien, fann tolkningen ”de sancto Nazario” 
vara bättre, men menade att slutsatser var svåra att dra av 
en avskrift. 

Någon säker eller trolig ny tolkning av texten kunde ej 
framläggas av Karlson. Han tycks dock sätta mest tilltro till 
att det rör sig om den senare tolkningen, ”nazario”. Varken 
läsningen ”Melhano” eller ”nazario” verkar övertygande. Det 
kan noteras att den första bokstaven som följer efter sancto 
har en mycket tydlig ”krok” ned under raden och till höger. 
Det är emellertid svårt att under medeltiden – eller senare 
– fi nna tecknen ”m” eller ”n” med det utförandet. Däremot 
är det vanligt med en liknande krok, nedåt och till vänster, 
på den sista stapeln (se exempel i Cappelli 1949).

förda till 1813 (Smedstorps pastorsaexpedition); c) slutligen, 
fi nns ett manus som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek 
med okänt tillkomstår (S 62, UUB).

Nymann gör följande beskrivning av fyndet (efter exem-
plaret i Uppsala): ”När Altaret utfl yttades [1798] och en 
del af Stenmuren bak till frånhöggs, fans uppe i det samma, 
dock bak till, en fyrkantig marmorsten, af 8 a 9 tums qu-
adrat liggande öfver ett litet fyrkantigt hål, deruti stod vid 
dess öppnande en liten samanlagd bly dosa, afl ång, lik de 
små af then, som och en del bruktes till snusdosor, hvari lågo 
förvarade några små Reliquier af rökelse, silcke, hvit linne, 
samanknutit och löst, vissa delar ombundne och stora ärters 
storlek, hvaribland lågo 2 smala bitar af pergament; hvarå 
var tecknad å den ena:

och på den andra:” 

De senare beskrivningarna upprepar i stort sett de upplys-
ningar som redan givits av Nymann, men ger mer informa-
tion om relikernas fortsatta förvaring, kondition och deras 
tillmätta betydelse. 

Relikerna omtalas i visitationshandlingarna för år 1822: 
”uppå två smala bitar af pergament fanns skrift, som dock 
icke blef dechiff rerad, utan alt lades, som det heter, åter på 
sitt ställe” (Tryde kyrkoarkiv, N:1, 15–16/6 1822 § 12, LLA). 
Texten förefaller att referera till de tidigare nämnda uppgif-
terna i Memoribilia i socknens födelse- och dopbok. 

I beskrivningen av kyrkans märkvärdigheter år 1830 läses 
följande: ”En liten ask af bly innehållande reliquier (rökel-
se, silke, fi nt linne sammanknutet och löst, delar af större 
ärtors storlek m.m.) och en deröfver liggande brun tunn 
Marmorsten af 8 á 9 tums quadrat funnos inmurade på 
inre sidan av Altarbordet, då Altaret 1798 utfl yttades från 
Kyrkoväggen – J Asken funnos derjemte 2ne små remsor af 
Pergament. På den större och bredare lästes: ASC sto mclx 
ano, och på den mindre smalare: Reliqu scar XI millia uginu 
– Man slutar deraf att detta bör betyda: a Sancto Christo 
MCLX anno. Samt: Reliquiæ Sanctarum XI millia virgi-
num – Men då denna antiquitet nu uppsöktes befunnos 

[UUB]

[UUB]

[Kverrestads
kyrkoarkiv, LLA]

[Smedstorps 
pastorsexpedition]
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Ursprunglig placering
Högaltaret i Ullstorps kyrka (Appendix I).

Förvaring
Lunds universitets historiska museum (LUHM 16718).

Källor och kommentarer
Lunds universitets historiska museums accessionskatalog: 
”Blyklump som gjutits i relikgömman i Ullstorps kyrka, 
Ingelstads hd. I densamma synes resten av blydosan som 
innehållit reliken. Vid restaureringen av kyrkan i slutet på 
1800-talet togs blyklumpen ut och därvid gjordes fyra hål i 
densamma” (LUHM 16718).

TÅSTARP
Norra Åsbo h:d, Skåne

Blykapsel

Beskrivning (fi gur 170)
1) Blykapsel. Låda och lock gjorda av separata blyplåtar, 
strax under en mm tjock. Lockets storlek är (mm): 57 × 45 
× 14. I kapselns botten och på locket fi nns fastoxiderade 
rester av textilier. 

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Kapseln förvaras numera i ett säkerhetsskåp i kyrkan.

Källor och kommentarer
Kapseln påträff ades år 2006 i kyrkans högaltare av sten i 
samband med en renovering av altaruppsatsen (Appendix I). 
Altarets relikgömma och kapseln har varit öppnade före 2006. 
Inga äldre uppgifter om kapseln och dess innehåll är kända. 

ULLSTORP
Ingelstads h:d, Skåne

Blykapsel

Beskrivning (fi gur 171)
1. Blykapsel, ihopsmält till en klump. Storlek (mm): 65 
(längd) × 52 (bredd) × 22 (höjd).

Figur 170. Blykapsel för reliker 
från Tåstarps kyrka. Tillverkad 
av två bitar plåt. Spår av textili-
er i båda delarna. Skala ca 1:1.

Figur 171. Ullstorps kyrka. Blykapsel för reliker från högaltaret (LUHM 
16718). Blyet har smält, möjligen i samband med en brand i kyrkan. 
Skala 1:1.



498  |  konstruktionen av det heliga

Källor och kommentarer
I Ystads museum förvaras en blykapsel från Vanstads kyrka. 
Kapseln har skänkts till museet år 1913 av byggmästaren S. 
Ahlström i Ystad.

I den äldsta accessionskatalogen fi nns följande beskrivning 
under nummer 517: ”Liten blydosa innehållande tygrester 
om vilka byggmästare J. Ahlström som skänkt den meddelar 
följande: ’denna blydosa har varit inmurad i Wanstad kyrkas 
kor i altaret. Detta altare var klätt med bräder. Kyrkan blev 
riven och återuppförd år 1869 av givaren.’”

Blykapseln med innehåll kunde ej återfi nnas vid ett besök 
i museet 2012. Kapseln är omregistrerad och fotograferad 
1991 (Yf 765) och i samband med det beskrevs mer utförligt 
kapselns utseende, dimensioner och innehåll. 

VESTERMARIE
Vestre h:d, Bornholm

Blykapsel med reliker

Beskrivning (fi gur 173–175)
1. Blykapsel. Storlek (mm): 50 (längd) × 25 (bredd) × 25 
(höjd), innehållande: 
2) Knyte av rött siden.
3) Rester av grovare vitgrå textil, antagligen linne.
4) Två benbitar, ca 10 mm stora. En eller båda har förmod-
ligen legat i sidenknytet.
5) Sedula av pergament, ca 80 mm lång men i två delar, med 
texten: ”Reliquie vndecim milium uirginum”, alltså ”reliker 
av de elvatusen jungfrurna”.
6) Sedula av pergament, ca 70 mm lång men skadad och i 
tre delar. Första ordet kan utläsas: ”[Re]liqvie” andra ordet 
förmodligen [s]anc[ti]. Det sista kan möjligen utläsas ”[cl]
ementi[s pape]”.

Ursprunglig placering
Påträff ades i absidens mur. Möjligen sekundärt placerad och 
inmurad i nisch, efter eftermedeltida ingrepp i högaltaret?

VALLEBERGA
Ingelstads h:d, Skåne

Blykapsel

Beskrivning
Blykapsel.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
Förkommen.

Källor och kommentarer
I en kort anteckning gjord av Jacob Benzelius (1683–1747), 
sedermera ärkebiskop i Uppsala, meddelas följande om Valle-
berga kyrka: ”J altaret fi nnes en Blyask” (Eng. saml. B-VIII, 
2, 19, s. 9, Jacob Benzelius, ”Anteckningar om Skånes to-
pographie och historia”, 1, KB). Så vitt bekant fi nns inga 
andra uppgifter som beskriver kyrkans äldre altare eller dess 
innehåll. Kyrkan ombyggdes och utökades betydligt år 1791. 

I senare beskrivningar av kyrkan förekommer uppgifter 
om ett välhugget kalkstensblock med en kvadratisk urholk-
ning vilken har tolkats som relikgömma (Frölén 1910, vol. 
2, s. 42, bild 152). Vissa omständigheter talar emellertid 
emot denna tolkning. Ena sidan av blocket utgörs av en 
välhuggen halvbåge, vilket tyder på att denna del varit ex-
ponerad och inte inmurad som del i ett altare. Därtill ska 
noteras två mindre runda hål på motsatt sida om den kva-
dratiska urholkningen. Dessa hål är knappast fästen som 
använts för försegling av en relikgömma, eftersom man då 
förväntat ett par motsvarande hål på motsatt sida. Mer tro-
ligt är att stenen är en vigvattenssten. Vissa likheter fi nns 
med den vigvattenssten som återfi nns i den södra portalen 
i S:ta Maria kyrka i Åhus. 

VANSTAD
Färs h:d, Skåne

Blykapsel med en eller fl era reliker

Beskrivning (fi gur 172)
1. Blykapsel. Av ett stycke plåt? Storlek (mm): 55 (längd) × 
38 (bredd) × 30 (höjd). Locket är löst. Innehållande 
2. ”fragment och fi brer”. Det textila materialet beskrivs som 
”tuskaft”, inga ytterligare kommentarer. 

Förvaring
Ystads museum (Yf 765).

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Figur 172. Vanstads kyrka. Blykapsel för reliker påträff ad i altaret vid 
kyrkans rivning 1869. Foto från Ystads museum. Skala 1:1.
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Förvaring
Nationalmuseet, Köpenhamn, nr 19750. 

Källor och kommentarer
Danmarks Kirker uppger att från ett medeltida altare härrör 
sig, möjligen, en kapsel av bly som år 1861 ”ved nedbryd-
ningen af alterrundingen fandtes indmuret i det nedersta af 
ydermuren” (citat efter ”kaldsbogen”). 

Fyndomständigheterna för blykapseln är oklara. Begreppet 
”alterrunding” avser kyrkans absid som revs 1861. Upplys-
ningen tyder således på att kapseln ej påträff ades i altaret 
men var inmurad i absidmuren. Om det tidigare medeltida 
altaret är inget känt. Enligt kyrkoräkenskaperna förnyades 
altarbordet 1687. En altaruppsats hade införskaff ats 1597 
och 1767 noteras att i muren invid altaruppsatsen fanns ett 
hål som måste lagas (DK, VII, s. 237–243). Blykapseln kan 
givetvis primärt ha placerats i absidmuren, men det går inte 
utesluta att den placerats där sekundärt, då mest troligt i 
samband med att ett ingrepp gjorts i det medeltida högaltaret.

Figur 173. Vestermarie kyrka. Ovan: Blykapsel med reliker. Foto: 
Nationalmuseet, Köpenhamn. Skala 1:1.

Figur 174. Vestermarie kirke. Den ena pergamentssedeln med frag-
mentarisk och svårläst text. Något förstorad.

Figur 175. Vestermarie kirke. Relikknyte av rött sidentyg. Skala ca 2:1.



500  |  konstruktionen av det heliga

Beteckning för pergamentsfynden saknas men utgör troligen 
nummer 3, en siff ra som saknas i den löpande numreringen.

En fyndlista upprättad 1971 beskriver i stora drag inne-
hållet i kapseln: ”Dosans innehåll bestod av ett fl ertal lager 
sidenfragment och knyten jämte benrester, pergamentsbitar 
etc. Det översta lagret innehöll benrester, fragment av pur-
purrandat siden [FI: 4], av nu brunfärgad taft [FI: 2] och av 
röd samitan [FI: 5], vilka ursprungligen varit knyten. Det 
mellersta lagret innehöll ett fl ertal sidenbitar [FII: 1a, 1b, 
6, 7] och nu brunfärgat silkegarn [FII: 6]. Ett stycke röd 
sidentaft omslöt ett par rektangulära pergamentsbitar med 
inskrift samt benrester [FII:1a]. Ett knyte av röd sidentaft 
var ombundet med silkessnoddar [FII: 6] och ett litet knyte 
brunröd taft med brunrött silke [FII: 6]. Det understa lagret 
innehöll diverse knyten av brunröd taft [FIII: ?], brunt siden 
[FIII: ?], grönt mönstrat siden [FIII: 8], brunröd taft [FIII: ?] 
och gulbrun samitan [FIII: ?]. Alla knyten innehöll benrester 
och något enstaka fall pergamentsrester (dosan öppnad och 
undersökt av A.-M. Franzén)”

S:TA MARIA, VÄ
Gärds h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Fyndomständigheter och dokumentation
I samband med restaureringen av S:ta Maria kyrka i Vä 1963–
1966 revs det dåvarande altaret. I altaret påträff ades återan-
vänt material från ett av fönstren i koret och mittblocket med 
confessio från ett äldre altare. I denna fanns fortfarande kvar 
en kapsel i bly med reliker (Graebe 1971 s. 48). 

Kort tid efter att blykapseln påträff ats, år 1964, skickades 
den till Statens historiska museum i Stockholm där den öpp-
nades och undersöktes av textilexperten Fil. lic. Anne-Marie 
Franzén. Den noggranna märkningen av de olika materialen i 
kapseln som då gjordes implicerar att en rapport om frampre-
pareringen med en fyndlista upprättades, men denna har ej 
kunnat återfi nnas i ATA. Innehållet i kapseln beskrivs som lager 
(beteckas som ”F”) och fynden har fått en löpande numrering. 

Figur 176. Blykapsel nmed reliker som påträff ades i högaltaret i S:ta 
Maria kyrka i Vä. Skala ca 1:1.

Figur 177. Brunt taftsiden (FI: 2) (Skala 1:2)

Figur 180. FI:4. Ben. Skala 1:1.
Figur 178. Röd samitan (FI:5). Ska-
la 1:2

Figur 179. Purpurrandat siden 
(FI:4). Skala 1:2.
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På ett av pergamentsfragmenten i blykapseln fanns en in-
skrift med ett årtal. Sedelns medtagna tillstånd försvårade 
läsningen av texten. Kort efter dess undersökning kom två 
expertutlåtanden med skiljaktiga tolkningar. 

Beskrivning
I stenaltaret från 1600-talet som revs 1964 i samband med 
kyrkans restaurering påträff ades ett medeltida kvaderblock 
med relikgömma med följande innehåll:

1. Blykapsel, rektangulär, formad i blyplåt (ca 1 mm tjock) 
i ett stycke med en fl ik som lock. Även locket har fl ikar som 

Fyndet av relikkapseln, som idag förvaras i Statens histo-
riska museum (SHM 29371:18), väckte stor uppmärksam-
het och redan 1965 publicerade Monica Rydbeck en mindre 
artikel om relikkapseln och dess innehåll (1965). Förutom 
denna artikel, som är en mycket mycket kortfattad och ofull-
ständig beskrivning, fi nns endast smärre anteckningar i ATA. 
Enligt Rydbecks artikel planerades en särskild publicering 
efter konserveringen av Anne-Marie Franzén. Någon sådan 
publikation är emellertid inte bekant. Rydbeck omtalar att 
det fanns ”tio relikknyten” i kapseln. Det vanligaste textil-
materialet var sidentaft, som fanns i fl era olika färger, därtill 
tjockt siden (”samit”), samt ett par mönstrade bitar siden. 

Figur 181. Röd sidentaft (FII:1a). Skala 1:2.

Figur 186. FII:6. Brun 
och röd taft, sidengarn, 
knyte av svart taft, ben 
och tand. Skala 1:2.

Figur 185. FII:7. Knyte av brun taft med ben. Ska-
la 2:1.

Figur 187. FII:1b. Brun taft. Skala 1:2.

Figur 184. FII:1a. 
Ben. Skala 1:1.

Figur 183. FII:1a. Ben, textilfragment och 
rökelse? Skala 1:1.

Figur 182. FII:1a. Ben. Skala 1:1
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FII: 6. Rött taftsiden, brunt taftsiden, silkesgarn, knyte i nu 
svartfärgat taft, enstaka benbit, en tand (fi gur 186).
FII: 7. Knyte av brun taft med grönt silkesgarn (fi gur 185). 
En bit ben. 

FIII: 8a–b. Grön taft, 6,7 × 2,5 cm (fi gur 190). Brun taft, 
3 × 2 cm (fi gur 187), 188. Mindre fragment svart taft med 
en benbit (fi gur 189).
FIII: 9. Grön taft, 14 × 7 cm (fi gur 192). 
FIII: 10. Knyte av brun taft, försluten med rött sidengarn, 
3 × 1 cm (fi gur 193).
FIII: 11a–b. Fragment av brun taft, det största 3 × 1 cm 
(fi gur 191). 

Numreringen av materialet kan tyda på att det funnits 10 
knyten, varav fl era med olika textilier, precis som Rydbeck 
påstår i artikeln. Det som skulle tala emot är att det inte 
kan knytas benmaterial till alla nummer. Endast hälften av 
numren innehåller ett eller eller fl era ben.

vikts över underdelen. Både lock och ask har klippts i form 
av kors. Dimensioner ca 60 × 80 × 18 mm. Figur 176.

Blykapselns innehåll enligt ”lager” och fyndbeteckningar 
(A.-M. Franzén): 

FI: 2. Brunt taftsiden, 19 × 9 cm (fi gur 177).
F1: 3. Nummerbeteckningen felar, men antagligen har här-
under förts, åtminstone, den största biten pergament som 
innehåller en läsbar text (fi gur 194, 195).
FI: 4. Purpurrandat siden, 8,5 × 6,5 cm, samt två ben (fi gur 
179, 180).
FI: 5. Röd samitan, 8 × 7 cm (fi gur 178).

FII: 1a. Röd sidentaft, 21 × 16 cm (fi gur 181–184) samt 
fl era mindre textilfragment. Ett stort antal ben. En mindre 
grå klump, möjligen rökelse. 
FII: 1b. Brunt sidentaft, största fragmentet 9 × 5 cm (fi gur 
187), samt fyra ben.

Figur 192. FIII:9. 
Grön taft. Skala 1:1.

Figur 190. FIII:8. 
Grön taft. Skala1:1.

Figur 193. FIII:10. 
Knyte av brun taft 
med en röd silkes-
tråd. Skala 1:1.

Figur 191. FIII:11. Brun taft. Skala 1:1.

Figur 189. FIII: 8. Svart taft och 
ben. Skala 1:1.

Figur 188. FIII:8b. Brun taft. 
Skala 1:1.
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skickades foto av pergamentet till fi l. dr Toni Schmid, antikvarie 
vid Riksantikvarieämbetet och fi l. lic. Stefan Söderlind, 
arkivarie vid Riksarkivet. Båda var väl förtrogna i paleografi ska 
frågor. Tolkningarna de lämnade kom emellertid att skilja sig 
åt. Monica Rydbeck intog, i sin artikel om fyndet, en neutral 
hållning mellan de båda tolkningarna. Senare har Inger Ahlstedt 
Yrlid ställt sig bakom årtalet 1121. Läsningen lämnar enligt 
henne ”knappast utrymme för tvivel” (1976 s. 63).

I Antikvarisk-Topografi ska arkivet fi nns ett par korta med-
delanden av Schmid och Söderlind, vilka ger en något tydli-
gare bild av hur de kommit fram till sina tolkningar. 

Toni Schmid skrev ned sin tolkning av pergamentssedelns 
inskrift på ett papper daterat den 18 november 1964. Hon 
läste årtalet 1121, enligt följande:

Benmaterialet undersöktes av N. G. Gejvall, som den 9 
juni 1965 sammanfattar enligt följande: ”Större och mindre 
bensplitter av människa, incl. skallfragment, någon bit av 
ung individ, därjämte vissa djurbensrester”.

Pergamenten och inskriptionernas tolkning
Flera fragment med pergament fanns i relikkapseln (fi gur 
193, 194). Störst uppmärksamhet har ägnats åt ett perga-
mentsfragment med ett årtal (fi gur 194). Tolkningen är om-
tvistad, både läsningen 1121 och 1231 har föreslagits. Det är 
klarlagt att detta fragment påträff ades i det översta ”lagret”. 
Det är emellertid oklart i vilken utsträckning pergament 
fanns i andra lager och knyten. På tre av fragmenten kan 
idag urskiljas tecken. 

Det största fragmentet, som endast är 2 cm långt, innehåller 
den, hittills, enda lästa och omstridda texten. Efter fyndet 

Figur 194. Det största pergamentsfragmentet, som består av fl era ihopvikta lager med pergament, påträff at i det ”översta lagret” (FI). På båda
sidor kan urskiljas text. På en sida kan utläsas årtalet mcxxj (1121) och några få andra tecken (överst). Även på baksidan går det att urskilja 
tecken. Pergamentet har på fl era ställen en vit beläggning, möjligen svamp. Skala 6:1.
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dominicae)”. Endast undantagsvis är att förvänta endast ett 
”anno”. Även denna omständighet talar emot Schmids tolk-
ning. I enstaka fall skrivs även ”anno domini incarnationis”. 
Gissningsvis är det det senare ordet som ska läsas. (För jäm-
förelser har använts Necrologium Lundense.)

Det är helt klarlagt att tecknen på fragmentets mellersta 
del är ett årtal. Ovanför taltecknen har skrivits ”o”, en kon-
traktion av latinets ändelse ”-simo”. Exempelvis ska det första 
”m” (1000) läsas ”millesimo”. Mellan talen fi nns markeringar 
som liknar punkter.

Vad gäller årtalet förefaller Schmids tolkning att kunna 
verifi eras vid en jämförelse med originalet. Samtliga tecken 
i årtalet m. c. xxi. (1121) kan utläsas. Läsningen förutsätter 
att inga tecken i årtalet helt eller nästan helt har försvunnit.

Efter årtalet kan ses ytterligare en bokstav och troligen del 
av en andra. Möjligen ska första bokstaven läsas som ett ”i”. 
Det förefaller inte osannolikt att där stått ”in”. Årtalet kan, 
förslagsvis, ha följts av en exaktare datumangivelse eller även 
årtalet skrivet som epakt.

Söderlinds tolkning, dvs. läsningen m cc xxx.i. (1231), 
förutsätter två ytterligare tecken ett ”c” och ett ”x” vilka helt 
eller delvis försvunnit. Förmodligen har Söderlind betraktat 

I ett brev den 5 februari 1965 svarar Stefan Söderlind kort på 
frågan om årtalet, vilket han läste som 1231, enligt följande:

Därtill bifogade Söderlind i handskrift en renskrift av den 
speciella typ av ”x” som han menar att skrivaren använt: 
Varken Schmid eller Söderlind kommenterar huruvida teck-
nen typmässigt var möjliga att tidfästa.

En förnyad granskning av pergamentsfragmentet ger upp-
hov till följande refl ektioner. Pergamentet, som är ihopvikt, 
har innehållit text på båda sidor. På den ena sidan en text 
som upplyser om ett årtal och på den andra en okänd text 
varav endast något enstaka tecken kan ses. Förmodligen fi nns 
även text på ”paketets” inre och dolda sidor.

De första tecknen tolkades Schmid som ett ”Anno”. I sam-
manhanget förefaller det vara rimligt att fi nna ordet före ett 
årtal. Något märkligt är dock att den sista stavelsen, enligt 
Schmid, skrivs med ett upphöjt tecken, såsom om ordet 
”anno” vore en kontraktion, vilket det inte är. En jämförelse 
med originalet kan inte heller verifi era denna läsning. Flera 
tecken kan urskiljas före årtalet men läsningen försvåras av 
att pergamentet på ett par ställen är trasigt. Den sista stavel-
sen liknar ett ”s” och den näst sista ett ”i”. Vid denna tid, 
1100-talet och början av 1200-talet, skrivs vanligen före ett 
årtal ”anno domini” eller ”anno incarnationis domini (eller 
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Figur 195. Samtliga pergamentsfragment i relikkapseln från S:ta Ma-
ria kyrka i Vä. Skala ca 4:1.
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Hoby, Torna härad; vid kyrkans restaurering undankastad i 
altarbordets inre; hopkramad öfver två kopparmynt: 1 öre 
kopparmynt 1725 och 1 öre kopparmynt 1719” (LUHM 
19245). 

Blykapseln är 30 × 30 mm bred och lång och 5 mm tjock. 
Kapselns platta eller tilltryckta utseende kan tyda på att den 
formats eller omformats i samband med att de två mynten 
placerats i dess inre. Möjligen har en renovering 1725 eller 
åren närmast därefter berört altaret. Innehållet, som mycket 
väl kan ha bestått av en blykapsel med reliker, kan ha tillva-
ratagits. Kapseln har åter gjort bruk som kapsel kring de två 
mynten vilka lagts tillbaka som en påminnelse om händelsen.

ÅHUS, S:TA MARIA
Gärds h:d, Skåne

Reliker

Beskrivning
1–2. Reliker av jungfrun Margareta och två reliker, vars namn 
endast Gud känner.

Källor och kommentarer
Ärkebiskop Birger inviger 1480 ett altare i det nya kapellet 
beläget vid södra sidan av S:ta Maria kyrka, det senare så 
kallade Skomakarekapellet. I altaret deponerades ”reliquias 
sanctorum Margarete virginis et duas partes aliorum, quorum 
nomina soli deo cognita sunt” (LÄU VI nr 361; ”Appendix 
VII”).

ÖSSJÖ
Norra Åsbo h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Beskrivning (fi gur 197)
1) Blykapsel gjord av en sammanvikt bit blyplåt. Storlek 
(mm): 23 × 15 × 8. Med följande innehåll,
2) Remsa med pergament, 50 mm lång och 4 mm bred, med 
följande inskription: ”Reliquie sanctarum uirginum undecim 
milium”, alltså ”reliker av de elvatusen jungfrurna”. Efter en 
paleografi sk bedömning daterad till ca 1150–1250. 
3) Tygstycke, brunt (urspungligen rött?). I nuvarande, 
ihopskrynklade, skick ca 45 × 20 mm stort. Tyget har be-
dömts att vara ”karelsk spets” i silke (Lotta Eriksson 2005, 
otryckt rapport i SkhbfK). 
4) Två små benbitar, 7 respektive 4 mm långa.
5) En bit sammanrullad pergament, i gott skick, ca 90 mm 
bred. Datering oklar.
6) Bruna pappersbitar, troligen från återdeponeringen av re-
likerna i det nya altaret, använt som ”stoppning”.
7) Två mynt från 1857 (1–öre) och 1860 (2–öre).

de två punktlika markeringarna efter ”m” och ”c” som åter-
stoden av ett ”c” respektive ”x”. Två saker talar emot denna 
tolkning. För det första är det märkligt att två tecken (för-
utom ”punkterna” placerade på ungefär samma radhöjd) 
försvunnit på två separata ställen medan tecknen intill är 
relativt välbevarade. Det kan därtill noteras att punkten ef-
ter ”m” framstår som väl defi nierad, vilket tyder på att den 
inte är en rest av en bokstav. För det andra kan noteras att 
punkter mellan tecknen i årtal är det vanliga under 1100- 
och åtminstone fram till 1300-talet. Åtskilliga exempel fi nns 
i Necrologium Lundense (f. 124r, 125r–v, 142v, 144r, 147r–v, 
150v, 154r, 156r, 160r, 161r, 162r, 163v, 164r, 168r, 182r) 
och Liber daticus vetustior (exempelvis f. 15r, 17r–v, 18r–v, 
20v, 23r, 27r ). Vanligen är dock punkterna placerade lägre, 
nära eller en bit upp från baslinjen. Med Söderlinds tolkning 
fi nns inga punkter mellan ”m” och ”cc” och ”xxx” vilket ver-
kar egendomligt. Av redovisade anledningar får Söderlinds 
tolkning anses mindre trolig.

Toni Schmid gjorde även ett försök att tolka även det ”bre-
da” fragmentet och kom fram till följande: 

VÄSTRA HOBY
Torna h:d, Skåne

Blykapsel

Beskrivning (fi gur 196)
1. Blykapsel, gjord i ett stycke plåt. Storlek (mm): 32 × 32 × 7.
2. Två svenska kopparmynt; 1 öre från 1719 och 1 öre från 
1725.

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare (Appendix I).

Förvaring
Lunds universitets historiska museum (LUHM 19245).

Källor och kommentarer
I Lunds universitets historiska museums accessionskatalog 
fi nns följande beskrivning: ”Relikgömma af bly från Västra 

Figur 196. Västra Hoby kyrka. Blykapseln från högaltaret 
(LUHM 19245). Skala ca 1:1.
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trängt på ett sätt som många hög- och senmedeltida texter 
ofta ger intryck av. 

En granskning av formen på vissa av tecknen kan ge viss 
ledning för en åldersbedömning. Tecknet d är skrivet som 
en ”halvuncial” med rak stapel. Denna form användes redan 
i praegothica men förekommer extremt sällsynt i textualis 
efter ca 1300 (Derolez 2003 s. 87). Tecknet för abbreviatio-
nen -arum är säregen och förekommer knappast heller efter 
1300 (ibid s. 98f ). Lunds domkyrkas Liber daticus (LUB) 
erbjuder många olika skriftprov från medeltiden och är en 
lämplig referens med tanke på att texten sannolikt är skri-
ven av någon där anknuten person. Intrycket är att tecknet 
d oftast är rakt i martyrologietexten från strax före mitten av 
1100-talet och i notiserna införda under resten av århund-
radet. I början av 1200-talet varieras d, staplarna kan vara 
raka eller sneda. Tecknet för abbreviationen -arum har i Li-
ber daticus de närmaste parallellerna i texter införda under 
1100-talet och 1200-talets två första tredjedelar. 

Texten på pergamentssedeln bedöms, med utgångspunkt 
från vissa teckenformer och deras allmänna karaktär, såsom 
avstånden mellan bokstäver och ord, vara från perioden 
1150–1250.

ÖSTRA VRAM
Gärds h:d, Skåne

Blykapsel med reliker

Beskrivning
1) Kapsel av bly, innehållande:

Ursprunglig placering
Kyrkans högaltare.

Förvaring
I kyrkan, bakom ett glas i en nisch som togs upp i korets 
norra mur. 

Källor och kommentarer
Vid renovering av kyrkans kor och altare år 2004 borttogs det 
murade högaltaret, uppfört i samband med den omfattande 
ombyggnaden av kyrkan år 1864. Altaret var delvis uppfört i 
kvadersten, möjligen från en föregångare. I altaret påträff ades 
en rektangulär ask med lock gjord i zinkplåt (100 × 60 × 55 
mm), ihopfogad genom lödning. Asken är hårt angripen av 
korrosion, främst bestående av zinkkarbonat och zinkklorid. 
Metallen zink i den rena form som asken av allt att döma 
är utförd i förekommer knappast före 1700-talet. I asken, 
som förmodligen är från 1800-talet, påträff ades de medeltida 
relikerna. Fyndet är undersökt av den antikvarisk-tekniska 
avdelningen på Riksantikvarieämbetet. 

Pergamentssedelns text har efter utlåtande av sakkunnig 
i tidigare granskning bedömts vara från slutet av 1300-talet 
(refererad till i Eriksson 2005, otryckt rapport i SkhbfK). Av 
fl era skäl som nedan redovisas får denna datering anses vara 
alltför sen. Det generella intrycket av bokstävernas form är 
att tecknen stilmässigt kan defi nieras som förgotisk stil eller 
”textualis”. Övergången mellan stilarna dateras till omkring 
1200. Formen på tecknen d, e och n påminner om förgotisk 
stil, medan g, m och s mera påminner om textualis (Derolez 
2003 s. 59, 61, 74f, 81f, 88f ). Utrymmet mellan bokstäver 
och ord ger intryck av att vara relativt spatiöst, ej samman-

Figur 197. Össjö kyrka. Blykapseln med 
reliker som påträff ades 2004 i högaltaret. 
Pergamentssedeln är mycket liten och svår 
att veckla ut. Notera att den första och sista 
bokstaven i inskriften inte är återgivna på 
fotografi et. Skala ca 2:1
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2. ”Flagor”, av ljusgrått sprött material, samt små bitar smu-
ligt material innehållande små bitar bränd lera eller tegel.

Ursprunglig placering
Inga uppgifter om proveniens, förmodligen från kyrka i Skå-
ne. Tillhör den äldsta samlingen i Lunds universitets histo-
riska museum.

Förvaring
Lunds universitets historiska museum (LUHM 295).

Källor och kommentarer
Blykapseln har nummer 295 i museets accessionskatalog 
vilket gör den till ett av de äldre föremålen i samlingarna. 
Föremålet är ej beskrivet i accessionskatalogen. Inga uppgif-
ter fi nns om proveniens. I en äldre lappkatalog över kyrk-
liga föremål i museet fi nns en skiss av kapseln med en kort 
beskrivning: ”Relikdosa af blyplåt. 50 × 46, höjd 35 mm. 
Dosan är bildad af en sammanvikt blyplåt. Locket, som är 
nedböjdt utöfver ena sidan, har lösbrutits från den öfriga 
delen af dosan”.

OKÄND Kyrka 2
Skåne?

Blykapsel med relik 

Beskrivning (fi gur 199)
1. Blykapsel, gjord av ett stycke (korsformad) plåt. Storlek 
(mm): 47 (längd) × 45 (bredd) × 34 (höjd). Innehållande:

2) Flera små ben.
3) Ett mynt.

Ursprunglig placering
Sidoaltare i långhusets nordöstra hörn.

Förvaring
Förkommet.

Källor och kommentarer
Uppgifter om fyndet av förmodade reliker i det norra sidoal-
taret förekommer, så vitt bekant, endast i en källa. Arkitekten 
Th eodor Wåhlin har 1907 gjort följande notering: ”1883, då 
eldstad skulle inrättas i kyrkan refs gamla norra sidoaltaret, 
hvarvid hittades en blylåda, innehållande div. små ben och 
ett mynt. Fyndet förklarades af kyrkoherden vara signerier 
och förstördes!” (LUHM, Th eodor Wåhlin, Anteckningar 
angående Skånska kyrkor, bok II, s. 166, den 12/1 1907). 
Bengt Skans har uppmärksammat att tidpunkten, 1883, då 
detta skall ha skett troligen är felaktig. En kamin införskaf-
fades till kyrkan 1887 (Skans 1991 s. 24).

OKÄND Kyrka 1
Skåne?

Blykapsel

Beskrivning (fi gur 198)
1. Kapsel av bly med lock, tillverkad i ett stycke plåt. Storlek 
(mm): 50 (längd) × 50 (bredd) × 40 (höjd). Innehållande:

Figur 198. Blykapsel med rester av fl agor av okänt material, samt 
små bitar bränd lera eller tegel (LUHM 295). Från ”Okänd 
kyrka 1”. Skala ca 1:1.
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ske rödt tyg. Desutom en liten platt blykula (diam. 9 höjd 
5 mm)” (LUHM 296). Blykapselns proveniens betecknas 
som okänd.

OKÄND Kyrka 3
Skåne?

Blykapsel med relik 

Beskrivning (fi gur 200)
1. Blykapsel, tillverkad i ett stycke plåt. Storlek (mm): 44 
(längd) × 36 (bredd) × 18 (höjd). Innehållande:
2. Benbitar.
3. Gulaktigt tyg.
4. Gul skinnlapp, sentida?

Ursprunglig placering
Okänd kyrka, förmodligen i Skåne.

2. Fyra benbitar.
3. Liten bit tyg, sönderfallande.
4. Tre bitar pergament. Går ej att veckla ut. Ingen text ur-
skiljbar. 
5. Blykula, platt. Storlek (mm): 9 (diam.) × 5 (tjocklek).

Ursprunglig placering
Altare i okänd kyrka, förmodligen i Skåne.

Förvaring
Tillhör den äldre samlingen i Lunds universitets historiska 
museum (LUHM 296).
 
Källor och kommentarer
Beskrivning (utan skiss) i lappkatalog över kyrkliga inven-
tarier i Lunds universitets historiska museum: ”Relikdosa af 
blyplåt med reliker. Dosan är tillverkad av slarfvigt hopvikt 
omkring 2 mm tjock blyplåt, locket är afbrutet. Höjd 24, 
längd 43, bredd 43 mm. De i dosan förvarade relikerna äro: 
några skärfvor af ben, ett litet blad multnande pergament 
och ett stycke helt och hållet sönderfallet ursprungligen kan-

Figur 199. Blykapsel med reli-
ker från ”Okänd kyrka 2”, för-
modligen i Skåne (LUHM 296). 
Skala 1:1.

Figur 200. Blykap-
sel med reliker från 
”Okänd kyrka 3”, 
förmodligen i Skåne 
(LUHM 297). Skala 
ca 1:1.
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längd 51, bredd 21 mm. Dosan är tillverkad af hopböjd 
blypåt. Den innehåller några bitar af rödt tunt tyg, några 
små multnade pergamentsstycken och ett par benskärfvor” 
(LUHM 298). Blykapselns proveniens betecknas som okänd.

OKÄND kyrka 5, Skåne?

Blykapsel med reliker

Beskrivning (fi gur 202)
1) Kapsel av bly, rektangulär, formad av en blyplåt, locket 
senare avbrutet. Dimensioner (mm): 50 (längd) × 36–40 
(bredd) × 22 (höjd).
2) Tre bitar av ben. Dimensioner: den största med ca 15 
mm diameter. 
3) Sidentyg, violett-svart, som enligt äldre katalogbeskrivning 
av C. R. af Ugglas (1932) ursprungligen kan ha varit rött. I 
en äldre beskrivning omtalas ett knappt urskiljbart mönster 
med cirklar, förmodligen ursprungligen i blått (Huvudkata-
log del B). Storlek (mm): ca 80 (längd, utvikt) × 30 (bredd). 

Ursprunglig placering
Obekant. Antagligen från ett altare.

Förvaring
SHM 19868.

Källor och kommentarer
Kapseln med reliker har enligt katalogkort förvarats utan 
märkning i Statens historiska museum sedan lång tid till-
baka. Åtkomsthandlingar saknas. Inventarienummer gavs 
först 1932 (Huvudkatalog, del B). På ett annat katalogkort 
(Medeltidskatalogen) har noterats att föremålet möjligen är 
identiskt med en relikkapsel från Vara kyrka, Västergötland 
(SHM 3282:2). I marginalen har emellertid noterats att den-
na kapsel återfunnits 1951; dessutom överensstämmer inte 

Förvaring
Tillhör den äldre samlingen i Lunds universitets historiska 
museum (LUHM 297).

Källor och kommentarer
Beskrivning (utan skiss) i lappkatalog över kyrkliga inventa-
rier: ”Relikdosa af bly med reliker. Höjd 17, längd och bredd 
41 × 41 mm. Dosan är tillverkad af hopvecklad tunn blyplåt 
och innehåller några multnade stycken gulaktigt tyg samt 
några benskärfor, allt insvept i en väl bibehållen gul skinnlapp 
af det nutida sämskskinnets konsistens, ehuru något hårda-
re.” (LUHM 297). Blykapselns proveniens anges som okänd.

OKÄND Kyrka 4
Skåne?

Blykapsel med relik 

Beskrivning (fi gur 201)
1. Blykapsel, gjord i ett stycke plåt. Storlek (mm): 45 (längd) 
× 20 (bredd) × 12 (höjd). Innehållande:
2. Tunt tyg, ursprungligen färgat rött (?).
3. Rödgula hartsliknande bitar (kan ha förväxlats med ben-
bitar).
4. Bitar av pergament.

Ursprunglig placering
Okänd kyrka, förmodligen i Skåne.

Förvaring
Tillhör den äldre samlingen i Lunds universitets historiska 
museum (LUHM 298).

Källor och kommentarer
Beskrivning (utan skiss) i lappkatalog över kyrkliga inven-
tarier: ”Relikdosa af bly med löst lock och reliker. Höjd 12, 

Figur 201. Blykapsel med reliker från 
”Okänd kyrka 4”, förmodligen från 
Skåne (LUHM 298). Skala ca 1:1.
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Kungl. Antikvitetsarkivet. I en förteckning över de fynd som 
Wessman inlämnade kan noteras ”1 Blydosa med reliquiae 
sanctorum” (Schück 1932-1944, vol. V, s. 463).

äldre katalogbeskrivningar med föremålet. Istället har tillförts 
en notis av af Ugglas om att blykapseln kan vara identisk med 
en som hemfördes av assessor Nils Wessman (1712–1763) 
efter dennes resa i Skåne 1756 och två år senare överfördes till 

Figur 202. Blykapsel med reliker från ”Okänd kyrka 5”. Skåne? Skala ca 1:1.



lin skrivit av ett dokument tillhörande Johan Winslow. Om 
marginalanteckningen är gjord av Bartholin och någorlun-
da samtidig med huvudtexten, måste avskriften ha tillkom-
mit antingen 1689 eller 1690. Winslow blev professor 1689 
och Bartholin avled året därpå. Det dokument som Bartho-
lin hänvisar till kan knappast ha varit Winslows avskrift av 
Chytræus Monumenta. I den fanns ju endast ungefär halva 
invigningstexten. Johan Winslow måste ha utgått från ett 
annat dokument innehållande hela invigningstexten. 

Peder Winslows avskrift har tidigare inte diskuterats i 
förhållande till de andra avskrifterna, men den har varit 
känd (Rørdam 1887–89). Den är, genom saknaden av större 
delen av texten, av mindre värde, men denna handling kan 
indikera att ”originalet” fortfarande existerade år 1682. Av-
skriften har gjorts när Peder besökte sin halvbror Hans Win-
slow, präst i Gumlösa och Sörby församlingar. Förmodligen 
har platsen för kopistarbetet varit prästgården. På manus-
kriptet finns nämligen en randanteckning som kan tyda på 
att avskriften gjordes i broderns hem: ”Exscripta in domo 
b. Dni Fratris mei, Pastoris l. et Ecclesiæ Sorby in Scania, 
an. 1682, 23 Jun.”.

Det kan inte uteslutas att ovannämnda charta som till-
hört Johan Winslow faktiskt varit originaldokumentet och 
ej endast en avskrift. Hans efterlämnade papper avslöjar ett 
mycket stort intresse för historia och antikviteter. Det är 
belagt att Johan Winslow besökte Gumlösa vid åtminstone 
ett tillfälle, den 17 september 1671. Han lade då märke till 
tavlan i kyrkan, vars inledande strofer han skrev av (Lunds 
domkapitels arkiv, JI:1, J. Winslows ”Memorabilia”, LLA). 
Förmodligen besökte han vid detta tillfälle även sin kusin i 
Gumlösa, kyrkoherden Hans Winslow. Det är i varje fall en 
möjlighet att originaldokumentet vid något tillfälle överläm-
nats till Johan Winslow. 

Hur originaldokumentet, alltså pergamentsbladet (mem-
brana), förvarades i kyrkan under Chytræus tid är något 
oklart. Chytræus meddelar endast helt kort hur ’I Gumlösa 
tempel på själva väggen på ett pergament läses genom ett 
fönster (alt. en glugg) denna nedtecknade skrift’ (”In temp-
lo Gumlöse in ipso pariete in membrana huiusmodi literæ 
exaratæ per fenestram leguntur”) (Lagerbring 1748 s. 304). 
Möjligen har text funnits på båda sidor av pergamentsbladet, 
men att det suttit monterat på ett sådant sätt (kanske bakom 

Invigningen av Gumlösa kyrka har beskrivits på ett do-
kument av pergament som förvarats i kyrkan. Året för 
invigningen ska enligt dokumentets första mening ha varit 
1191. En annan datumangivelse och andra omständigheter 
tyder enligt Christian Callmer (1941)på att årtalet har varit 
1192. Dokumentet är förkommet men innehållet är känt 
genom fyra äldre och oberoende avskrifter. Fornforskaren 
Hermann W. Chytræus († efter 1598) gjorde en avskrift av 
texten omkring 1598 i sin Monumenta præcipua, quæ in Scha-
nia, Hallandia & Blekingia. Chytræus skrift är idag endast 
känd i olika avskrifter. En andra avskrift av invigningstexten 
finns i form av en tavla som gjordes på 1660-talet och som 
ännu hänger i kyrkans kor. En tredje avskrift återfinns i den 
samling handlingar som den danske fornforskaren Thomas 
Bartholin (den yngre, † 1690) hopbragt. Avskriften ska enligt 
en marginalanteckning ha gjorts efter ett dokument (charta) 
i lundaprofessorn Johan Winslows († 1709) ägo. En fjärde 
avskrift, dock enbart innehållande textens första tredjedel, 
gjordes i Gumlösa 1682 av Peder Winslow († 1705).

Invigningstexten är första gången publicerad av Pehr Lovén 
i avhandlingen De Gothungia (1745, s. 65–67). Han utgick, 
helt och hållet av allt att döma, från tavlan i Gumlösa kyrka. 
Enligt Lovén stod årtalet 1669 längst ner som året för tav-
lans tillkomst, vilket betyder att den tillkommit under Hans 
Pedersen Winslows tid som kyrkoherden (1649–1684). Den 
sista siffran i årtalet är idag nästan helt borta, men förmod-
ligen ska återstoden av tecknet läsas som ”9”.

Kort tid efter Lovéns publikation utkommer invignings-
texten en andra gång när Sven Lagerbring utger Hermann 
Chytræus Monumenta i tredje delen av Monumentorum Sca-
nensium från 1748. Det manuskript som låg till grund för 
Lagerbrings publicering är bevarat i Lunds universitetsbib-
liotek och har ägts av Johan Winslow. Vad beträffar förteck-
ningen av reliker ska dock läggas märke till att Lagerbrings 
tryckta utgåva, liksom Winslows manuskript och samtliga 
andra kända äldre avskrifter av Chytræus text, är ofullstän-
diga. I dem återges nämligen endast den första hälften av 
relikförteckningen. 

Thomas Bartholins avskrift ligger till grund för publi-
ceringen av invigningstexten i Scriptores rerum danicarum 
(Tom. 5 s. 377ff) tryckt år 1783. En marginalanteckning, 
”Ex charta Winzlevii Professoris lundensis”, visar att Bartho-
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publicerat en översättning av hela texten (1898–1903, bd 
III, s. 611ff). Vissa formuleringar är svårtolkade. Christian 
Callmer (1941) har redan behandlat problemen rörande år-
talet för invigningen, vilket istället för 1191 troligen varit 
1192. I detta sammanhang bör också noteras passagen ”de 
vestibus sanctorum in qvodam altari”, där det inte är klart 
vilka helgons kläder eller vilket altare som åsyftas. Att döma 
av sammanhanget kan det röra sig om oidentifierade helgon 
vars kontaktreliker man har funnit i ett altare.

Torsten Karlson har i en kort artikel berört språkligt rela-
terade problem i invigningsinskriften (1969). Enligt Torsten 
Karlson kan relikerna delas upp i tre huvudgrupper, ordna-
de efter orden ”de sandaliis” (av sandaler), ”de sociis” (tol-
kat som ”de soccis”, av skor eller tofflor) och ”de vestibus” 
(av kläder). Samtliga helgonreliker som redovisas efter dessa 
huvudord skulle således enligt Karlson ha bestått av rester 
av några av dessa persedlar. Undantaget är de fall där hel-
gonnamnet följer på ett ”de” vilket indikerar kroppsreliker. 
Enligt Karlson skulle detta betyda att de flesta av Gumlösa-
relikerna varit av ”andra sorteringen” och därmed förklara 
att det överhuvudtaget varit möjligt för Thrugot Ketelsen att 
komma över dem. Dessa slutsatser måste kommenteras. Även 
om genitivformerna av helgonnamnen skulle kunna indikera 
en sådan uppdelning får den anses, med utgångspunkt från 
kontexten, mindre trolig. För det första står helt klart att 
helgonrelikerna i huvudsak redovisas efter dignitet, dvs. med 
Kristus först, följd av Maria och apostlarna, därefter av mar-
tyrer och bekännare uppdelade mellan män och kvinnor. Det 
förefaller ganska osannolikt att man förmått att samla ihop 
delar av sandaler enbart från apostlar och manliga martyrer, 
skor enbart från manliga martyrer och bekännare och kläder 
enbart från kvinnliga martyrer. Därtill ska tilläggas att det är 
högst tvivelaktigt om ”sociis”, ’följeslagare’, verkligen är en 
korrupt form av soccis, ’skor’, ’tofflor’. Så vitt bekant finns 
det inga paralleller till en sådan uppdelning av helgonreliker 
efter vilket slags reliker det var fråga om.

Invigningstexten publiceras nedanför efter trätavlan i 
Gumlösa kyrka. Generellt kan konstateras att texten på tav-
lan ger intryck av att vara överförd med noggrannhet, om 
än förmodligen icke utan vissa sakfel eller brister. Särskild 
omsorg tycks ha lagts vid att återge vissa bokstavsformer 
efter originalet. Således tycks det helt omotiverat att skriva 
R-majuskel inne i ord och namn, i varje fall under 1600- talet, 
men det var vanligt förekommande på 1100-talet. Likaså 
påminner förkortningstecknet för –um mycket om det som 

glas?) att endast första delen (framsidan) har varit tillgänglig 
att läsas. En sådan hypotes skulle förklara att endast halva 
texten är avskriven i de kända avskrifterna av Chytræus Mo-
numenta (förslag av Karlson 1969). 

Angående relikerna uppger Lovén år 1745 att de tidigare 
förvarades i en låda eller dylikt i ett utrymme under altaret 
(”Asservabantur sacra hæ reliquiæ in capsula sub altari…”). 
Men, tillägger Lovén, eftersom mycket vidskeplighet bedrevs 
med dem togs allt bort av Balthasar Platius (församlingens 
kyrkoherde 1709–1727). Avlägsnandet av relikerna har allt-
så skett minst 18 år före publiceringen av Lovéns avhand-
ling. Andra traditioner eller omständigheter som kan styrka 
Lovéns uppgifter finns ej. I Martin P:n Nilsson översättning 
av Lovéns Gothungia blir latinets ”capsula sub altari” översatt 
med ’ett skrin under altaret’ (1961 s. 62). Ordet skrin för 
capsula kan möjligen vara en tveksam översättning eftersom 
det för tankarna till en mer omsorgsfullt utförd behållare. 
Latinets capsula torde även under 1700-talet ha använts som 
en mer allmän beteckning, helst för små lådor eller dylikt. 
Lovéns beskrivning av placeringen av kapseln såsom ”sub 
altari” ska troligen tolkas som ’under altaret’.

En osäkerhet finns i om Lovén återger hur det berättats 
för honom om hur relikerna förvarats i kyrkan eller om det 
är hans egen tolkning, kanske färgad av eventuella kunska-
per om hur och var reliker vanligen förvarades i medeltidens 
altaren. Och även om det funnits en kapsel med reliker i 
högaltaret i Gumlösa kyrka, är det så säkert att dessa ut-
gjorts av dem som har förtecknats? Möjligheten föreligger 
att relikförteckningen, helt eller delvis, hänvisar till reliker 
förvarade i ett relikvarium. Dessa för tolkningen kritiska 
frågor går i nuvarande läge inte att svara på, men de måste 
inte desto mindre framföras som viktiga reservationer. Utan 
några direkta uppgifter om ett tidigare relikvarium, får fö-
reträde ges för den traditionella tolkningen, att relikerna 
under medeltiden var förslutna i altaret. Hypotetiskt sett 
kan relikerna ha upptäckts och tagits fram efter reformatio-
nen. Det skulle förklara hur pergamentsbladet, försåvitt det 
förvarats med relikerna, kunnat bevaras genom medeltiden 
och in i 1600-talet. 

Gumlösatavlans text har tidigare publicerats av J. O. Arca-
dius (1891), men utan att de andra avskrifterna diskuteras. 
Hans skrift innehåller också översättningar av vissa mindre 
partier av texten jämte kommentarer. Därtill diskuterar han 
identiteten på vissa helgonreliker. Slutsatserna avviker i flera 
fall från mina egna (Appendix X). Hans Hildebrand har 

Chytræus, Monumenta
W = avskrift av Johan Winslow (1636–1709) 
i Lunds universitetsbibliotek.
U = avskrift (Nordin), 1600-talet?, i Uppsala 
universitetsbibliotek.
Lag. =  Sven Lagerbrings utgåva i Monumen-
torum Scanensium från 1748, efter W.

Andra avskrifter av Gumlösa kyrkas invig-
ningstext
B = avskrift av Bartholin efter ”charta” i pro-
fessor Johan Winslows ägo, Kongelige Bib-
liotek, Köpenhamn.
PW = avskrift av Peder Vinsløv, 1682, i 
Gumlösa prästgård.

* = Orden saknas i W, U. 
** = Helgonet saknas i W, U.
[ ] = Supplerad text.

förklaringar
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sancti stephani prothomaRtyris. sancti laurentii martyris. 
clementis pape et martyris. sancti mauritii martyris. sancti 
gereonis martyris. sancti sebastiani martyris. de sociis beati 
georgii. sanctis (!) mauris.12 sanctorum maurorum.13 sancti 
leodegarii martyris. sanctorum mar[t]yrum val[enti]ni14 et 
valerii. sancti laurentii regis et martyris. sancti mercurii 
martyris qvi julianum [apo]statum interfecit. [sancti] nararii15 
martyris ex thebeis.16 sancti philippi martyris ex thebeis.17 
sancti Xpiani martyris. de legione thebeorum. sancti adriani 
martyris. sancti damiani18 martyris. sancti macharii martyris. 
sancti leonardi [martyris.] sancti thome cantuariensis 
archiep[iscopi et] martyris. sancti palmatii19 martyris consulis 
treverorum.20 sanctorum justi et felicis martyRum. sancti 
rich[ardi] monachi et martyris.** beati latronis.21 de [sanct]o 
carauno.22 sancti martini episcopi et confes[sor]is. [S. Ansgarij 
Episcopi et Confessoris]23 sancti nicolai episcopi et confessoris. 
sancti ieronimi confessoris.** sancti remigii remensis* episcopi 
et confessoris. sancti clementis episcopi metensis et confessoris. 
sancti ansgarii episcopi et confessoris.24 sancti maclovii episcopi 
et confessoris.** sancti evergeseli coloniensis archiepiscopi. 
sancti hugonis archiepiscopi. sancti malachie hiberniensis 
episcopi. duorum euualdorum.25 sancti benedicti26 abbatis. 
sancti bernardi clarevallensis abbatis. sancti arsenii abbatis. 
de vestibus sanctorum in qvodam altari. de sancto ioseph ab 
arimathia. sancte marie magdalene. sancte [a]gathae virginis 
et martyris. sancte cecilie virginis et martyris. sancte agnete 
virginis et maRtyris. sancte scolastice virginis et martyris. 
sancte gerthrudis virginis: sancte brigide virginis et martyris. 
sancte perpetue27 virginis et martyris. sancte Xpistine virginis 
et martyris. sancte caritatis virginis et maRtyris. sancte helene 
virginis et martyris. sancte batildis28 virginis et martyris. 
sancte bilonie virginis et martyris. sancte germane virginis 
et martyris. de undecim milibus. sancte florentine virginis et 
martyris. sancte natalie virginis et martyris. sancte margarete 

används under tidig- och högmedeltid. I Bartholins avskrift 
har däremot förkortningar i hög grad upplösts.

Endast större avvikelser från trätavlans avskrift hos Bart-
holm och hos de olika versionerna av Chytræus Monumenta 
kommenteras. Skillnader i stavning av ord och namn vilka 
inte har betydelse för innehåll och förståelse lämnas obeak-
tade. Angående de enskilda helgonen och relikerna hänvisas 
till Appendix X. Ett projekt med att publicera hela Chytræus 
text på latin med parallellöversättning pågår för närvarande. 
För uppgifter om olika avskrifter av Chytræus text och  
hjälp med latinet riktas ett särskilt tack till Erik Persson, 
Harlösa. 

ENCŒNIA TEMPLI GUMLOSANI ANNO CHRISTI 
MCXCI CELEBRATA.
Anno ab incarnatione domini millesimo. centesimo 
nonagesimo primo. indictione. undecima. epacta qvarta. 
concurrente tertio. s[ept]imo Ka[le]ndas novembris. 
consecrata est ecclesia. ista. à domino Absalone venerabili 
lundentium Archiepiscopo sedis apostolice legato. Svetiæ 
primati. anno sui [a]rchiepis[co]patus [se]xto decimo. 
astantibus sibi domino Erico nitherosiensium archiepiscopo 
et domino St[en]aro wex[i]onensium episcopo in. honore[m] 
domini nostril jhesu Xpi et glorios[e] matris ei[us] virginis 
marie. et beato[rum] Apostolorum pauli et mathie. 
omniumqve sanctorum. Fundator1 autem2 istius eiusdem* 
ecclesie, dominus Thrugotus KeteSun*3 divina inspirante 
gratia coepit4 cum magna devotio[ne] Sanctorum reliquias 
congregare5 et earundum reliquiarum6 nomina in hoc loco 
parietis scr[ipta] collocare.7 hec [=haec] Sunt autem earum8 
nomina. De ligno domini. de lapide cuper [=super] qvam 
stabat crux. qvando crucifixus erat dominus. de sepulchro 
domini. de lapide sepulchri domini. de scutella, in qva 
coenavit dominus. de crinibus sanctae marie. de vestimentis 
sanctae marie. Sancti iohannis baptiste. de capite Sancti 
petri9 Apostoli. de barba sancti petri apostoli. sancti Andree 
apostoli. de sandaliis sancti andree apostoli. sancti mathei 
apostoli. sancti marci evangeliste. sancti bartholomei apostoli. 
sancti Philippi apostoli. sancti iacobi apostoli. fratris sancti 
iohannis apostoli.10 sancti thome apostoli. sancti innocentii.11 

1. Fundatæ W.
2. autem W. (svårtolkad abbrevierad ändelse) atque Lag. 
3. Ketelsun B.
4. cœpit W.
5. congregauit W.
6. earundem relliquiarum W.
7. collocauit W.
8. illarum W.
9. Pauli W.
10. Fratris Dnj. W.
11. Sanctorum innocentium W. (ändelsen otydlig). Storum. In-
nocentiaum Lag. 

12. Martyribus W. Sanctis mauris B.
13. Maritorum W.
14. Valentinianj W.
15. Nazarii B. Nærarij W.  nararii Lovén. 
16. Thæbæis W.
17. I B finns ej på detta ställe noterat reliker av S:t Philippus.
18. Danitani W, Lag.
19. Palinuri W, Palinuti Lag. 
20. Threuerensis W. Threnencensis Lag.
21. Beati latronis B. Beati Latonj W. Om detta namn, se Appen-
dix IIb. 
22. de Sancto Carnasio W. 
23. […] i W. U. Lag.
24. Helgonet redovisas tidigare i förteckningarna i W. U. Lag.
25. Duorum Eualiorum W. Dominorum Eualiorum Lag.
26. W. U. Lag. slutar här.
27. Förekommer två ggr, se nedan.
28. Botildis B.
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et martyris. [Sancte Floride virginis et martyris]33 de sancta 
pau[l]a matris gloriose virginis eustochie. sancte margarete 
martyris qvi roschildis reqviescit. de pane qvem benedixit 
sanctus petrus tharsensis episcopus. plurimorum sanctorum. 
de candela divinitus accensa.

HÆCCE IN MEMBRANA OLIM EXARATA PICTA 
SUNT ANNO CHRISTI 16[69]

virginis et martyris. sancte helene virginis et martyris. sancte 
perp[e]tue virginis et martyris. sancte basilee29 virginis 
et martyris. undecim milium. [cheli]ndris30 virginis et 
martyris de undecim milibus virginum. iacinti31 [!] virginis 
et martyRis. euphrosine32 virginis et martyris. victorie virginis 
et martyris. de undecim milibus. sancte benedicte virginis 

29. Basilie B.
30. Chelindris B. Melindris Lovén. Den första bokstaven i ordet 
ska troligen läsas som ett ”c” eller ”e”, vilket torde utesluta Lovéns 
tolkning.  
31. Jacincti B.
32. Eofrosine B.
33. I B. är helgonet ”Floride” inskjutet mellan helgonen Benedicte 
och Paula. Förmodligen har helgonet glömts bort när texten över-
förts på tavlan.



brun travertin. Fyndet uppmärksammades av Maria Cint-
hio i samband med en genomgång av fyndmaterialet från 
undersökningen av kyrkan 1919 (Cinthio 2010 s. 35; 2013 
s. 295). Fragmentet kan ha varit tabula i ett altare, men an-
dra användningsområden är också möjliga. Eftersom doku-
mentationen är försvunnen är det inte möjligt att närmare 
precisera var det hittades.
Förvaring: LUHM 32344:2.

Lund, kv. S:t Clemens 8, Skåne

Bergart: Porfyr (figur 204).
Färg: Grön.
Storlek (mm): 86 × 69 × 19.
Fyndlokal: Kv. S:t Clemens 8, arkeologisk undersökning 
1975.
Fyndkontext: Nivå och fyndsammanhang tyder på att stenen 
kasserats under tidig medeltid.
Anmärkningar/källor: Slipad på flatsidor.
Förvaring: KM 66166:2499.

Bjäresjö, Herrestads härad, Skåne

Bergart: Porfyr.
Färg: Grön.
Storlek (mm): 15 × 11.
Fyndlokal: Stenen påträffades vid en arkeologisk undersök-
ning 1983–1984 av en profan byggnad med stengrund strax 
väster om Bjäresjö kyrka.
Kontext/datering: Stenen fanns i stor avfallsgrop intill en av 
byggnaderna, tillhörande fas 3, ca 1200–1350.
Anmärkningar/källor: Slipad på minst en sida. Svartvitt foto 
och fynduppgifter i Callmer 1992 s. 443, fig. 59. Porfyrstenen 
har ej kunnat återfinnas i fyndregister eller i LUHM:s magasin.
Förvaring: LUHM 29376.

Dalby, Torna härad, Skåne

Bergart: Travertin. Slipad på flatsidor (figur 203).
Färg: Ljust brungrå.
Storlek (mm): 70 × 35 × 10.
Fyndlokal: Dalby klosterkyrka, arkeologisk undersökning 
1919.
Fyndkontext: Påträffad i eller strax utanför klosterkyrkan.
Anmärkningar/källor: I det efterlämnade fyndmaterialet från 
1919 års undersökning av Dalby klosters kyrka har i sen tid 
påträffats ett fragment av en på båda sidor slipad skiva röd-
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Figur 203. Travertin från Dalby klosterkyrka. LUHM 32344:2. Skala 
ca 1:1. Foto: Lucas Gölén, LUHM.

Figur 204. Grön porfyr påträffad vid arkeologisk undersökning 1975 
i Lund, kv. Clemens 8. KM 66166:2499. Skala ca 1:1
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Lund, kv. Apotekaren 4, Skåne

Bergart: Travertin?
Färg: Gråvit.
Storlek (mm): 67 × 50 × 18.
Fyndlokal: Kv. Apotekaren 4, arkeologisk undersökning 
1979–1980.
Fyndkontext: Nivå och dendrokronologiska prov från detta 
”stick” tyder på att stenen kasserats under 1100-talet.
Anmärkningar/källor: Är utformad som en platta som före-
faller att vara avbruten å ena kortsidan. Slipad på ovansidan, 
undersidan råhuggen, tre av sidorna slipade och den fj ärde 
rå- eller mer troligt avhuggen.
Förvaring: KM 70361:720.

Smørenge, Vestermarie sn, Bornholm

Bergart: Porfyr (fi gur 207)
Färg: Grön.
Storlek (mm): 26 × 24 × 5.
Fyndlokal: Stenen påträff ades senast 1870 förmodligen nå-
gonstans i eller omkring området Smørenge. Området är 
känt för sin rikedom på folkvandringstida/vendeltida fynd. 
Smørenge uppmärksammades såsom fyndplats för guldföre-
mål redan 1756 av Laurids Lauridsen de Th urah. På 1820-ta-
let inkom två guldgubbar till antikvariska myndigheter. Emil 
Vedel undersökte 1870 ett område ca 350 meter nordost om 
gård nr 10, varvid bland annat påträff ades en fi bula. Vedel 
skriver att i samband med undersökningen ”… modtog jeg 
paa Stedet bland andet et st. slebet Grønstensporfyr (por-
fi ro verde antico) af en Art, som ellers kun fi ndes i Roms 
Ruiner” (Vedel 1886 s. 400, jfr 394; fyndet kort av Liebgott 
1980 s 163 not 30).
Anmärkningar/källor: En slipad fl atsida med spår av sågtän-
der. Den andra fl atsidan oslipad med tydliga spår av tänder. 
Tre smalsidor slipade och en sida obearbetad och grov. För-
varing: Nationalmuseet, Köpenhamn (D589).

Lund, kv. S:t Botulf 12, Skåne

Bergart: Porfyr (fi gur 205).
Färg: Grön.
Storlek (mm): 56 × 23 × 11.
Fyndlokal: Kv. S:t Botulf 12 (Stadshallen), arkeologisk un-
dersökning 1964–1965.
Fyndkontext: Nivå och fyndsammanhang tyder på att stenen 
kasserats under tidig medeltid.
Anmärkningar/källor: Slipad på en fl atsida. Andra fl atsidan 
visar spår av en fi n såg.
Förvaring: KM 57382:331.

Lund, Kv. Svartbröder 23, Skåne

Bergart: Porfyr (fi gur 206).
Färg: Grön.
Storlek (mm): 48 × 38 × 21.
Fyndlokal: Kv. Svartbröder 23, arkeologisk undersökning 
1971–1972.
Fyndkontext: Nivå och sammanhang med lager med äldre 
svartgodskeramik tyder på att stenen kasserats under tidig 
medeltid.
Anmärkningar/källor: Slipad på två fl atsidor.
Förvaring: KM 62892:1169.

Figur 205. Grön porfyr påträff ad vid arkeologisk undersökning 1964-65 
i Lund, kv. S:t Botulf 12 (Stadshallen). KM 57382:331. Skala ca 1:1

Figur 206. Grön porfyr på-
träff ad vid arkeologisk un-
dersökning 1971–1972 i 
Lund, kv. Svartbröder 23. 
Skala ca 1:1.

Figur 207. Grön porfyr påträf-
fad i Smørenge på Bornholm. 
På den ena fl atsidan syns tydliga 
spår av en sågliknande bearbet-
ning. Skala ca 1:1.



appendix iv  |  517

Gyldenshøj, Jættebro, Østermarie sn, Bornholm

Bergart: Porfyr.
Färg: Grön.
Storlek (mm): 30 × 20.
Fyndlokal: Lösfynd.
Anmärkningar/källor: Slipat på båda fl atsidor och på en kant, 
men brottyta på övriga sidor. Kort beskrivning i Watt 1991 
s. 50.
Förvaring: Bornholms museum (BMR j.nr. 915).

Skåne?
Bergart: Porfyr (fi gur 208).
Färg: Grön.
Fyndlokal: Inga uppgifter.
Anmärkningar/källor: Slipad. Inga uppgifter fi nns om dess 
proveniens, men med stor sannolikhet har den påträff ats i 
Skåne.
Förvaring: LUHM 19326.

Figur 208. Grön porfyr. Proveniens okänd. Förmodligen från Skåne. 
LUHM 19326. Skala ca 1:1.
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Sv. Skåne Bjäresjö Jordfynd Porfyr Grön 15 11 — LUHM 29376, Appen-
dix VI

Sv. Skåne Båstad I kyrkan Kalksten Ljust grå 215 190 45–50 Korsmärkt. Portabelt altare? I kyrkans sakristia

Sv. Skåne Dalby Utanför kyr-
kan?

Travertin Ljust 
brun

— — — LUHM 32344 = 2

Sv. Skåne Grönby I k:ns högaltare Kalksten Gråsvart 150 100 Täcksten (x). LUHM 16067b, 
Appendix I

Sv. Skåne Gårdstånga Altare i kyrkan Kalksten — — — — Täcksten. Fragmentarisk. I kyrkan, i altarskiva. 
Appendix I.

Sv. Skåne Ivö I k:ns högaltare ”Ölandzsten” — c. 300 c. 300 — Täcksten (x). Förkommen, Appen-
dix IIa

Sv. Skåne Jonstorp I k:ns högaltare Kalksten Gråsvart 235 190 24 Täcksten (x). I kyrkans högaltare. 
Appendix I

Sv. Skåne Kattarp I k:ns sidoaltare ”hwijt steen” — — — — Täcksten. Förkommen. Appen-
dix I

Sv. Skåne Kiaby I k:ns högaltare ”Ölandzsten” — c. 300 c. 300 — Täcksten (x). Förkommen, Appen-
dix I

Sv. Skåne Kävlinge I k:ns högaltare Marmor Grön 225 175 20 Portabelt altare? I kyrkans högaltare, 
Appendix I

Sv. Skåne Lund, domk. I k:ns kor — — — — — Portabelt altare. Catalogus s. 21

Sv. Skåne Lund, domk. — Grå — — — Portabelt altare. ”Grisei 
coloris”.

Catalogus s. 30

Sv. Skåne Lund, kv. S:t 
Clemens 8

Jordfynd Porfyr Grön 86 60 19 KM 66166:2499, 
Appendix VI

Sv. Skåne Lund, kv. 
Botulf 12

Jordfynd Porfyr Grön 56 23 11 KM 57382:331, Ap-
pendix VI

Sv. Skåne Lund, kv. 
Svartbröder 23

Jordfynd Porfyr Grön 48 38 21 KM 62892:1169, 
Appendix VI

Sv. Skåne Lund, kv. 
Apotekaren 4

Jordfynd Travertin Gråvit 67 50 18 KM 70361:720, Ap-
pendix VI

Sv. Skåne Löddeköpinge I k:ns högaltare ”marmorsten” — 150 150 — Täcksten (x). Förkommen. Appen-
dix I

Sv. Skåne Mölleberga I k:ns högaltare Kalksten/
Marmor

Gul-
brun, 
brun-
gröna 
kristaller

205 130 — Täcksten (x). I kyrkans högaltare, 
Appendix I

Sv. Skåne Raus I k:ns högaltare ”hwitsteen” — — — — Täcksten. Förkommen. Appen-
dix I

Sv. Skåne Sankt Olof, 
Österlen

I k:ns högaltare Kalksten/
Marmor

Gulgrön 360 360 — Täcksten (x). I kyrkans högaltare, 
Appendix I

appendix v

Tabulae och jordfunnen exotisk sten i Norra Europa
Icke vedertagna förkortningar använda i tabell: Ok. = Okänd.  Alla måttangivelser i millimeter. — = Ingen uppgift.
(x) = betecknar att största längd (x) på tabula, använt för kalkyl av medelvärde (45 × x/45≈22 cm).
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Sv. Skåne Tryde I k:ns högaltare ”marmorsten” Brungrå 200 200 — Täcksten (x). Förkommen. Appen-
dix I

Sv. Skåne Tåstarp I k:ns högaltare Kalksten Svartgrå 200 200 — Täcksten (x). I kyrkans högaltare, 
Appendix I

Sv. Skåne Viby I k:ns högaltare Kalksten Svartgrå 190 160 30 Täcksten (x). Kulturen Lund, KM 
2996, ej återfunnen, 
Appendix I

Sv. Skåne Vä, S:ta Maria Jordfynd i koret Tegel? Röd — — — Täcksten, sekundär? Ej bevarad? Appendix I

Sv. Skåne Västra Hoby I k:ns högaltare Kalksten Svart 260 220 30 Täcksten (x). I kyrkans torn. Ap-
pendix I

Sv. Skåne? Okänd Porfyr Grön 87 34 13 LUHM 19326

Dk Bornholm Vestermarie, 
Smørenge

Jordfynd Porfyr Grön 26 24 5 Vedel 1886 s. 400, jfr 
s. 394; Liebgott 1982 
s. 163 not 30  (Na-
tionalmuseet D589). 
Appendix VI

Dk Bornholm Østermarie, 
Gyldenshøj

Lösfynd Porfyr Grön 30 20 — Watt 1991 s. 50 (BMR 
j.nr.915). Appendix VI

Dk Ærø Tranderup Kyrka, mensa Sten — 150 85 15–25 Täcksten (x). Vellev 1976 s. 48.

Dk Falster Horbelev Kyrka, mensa Marmor Röd — — — Täcksten. Vellev 1976 s. 38.

Dk Falster Horreby Kyrka, jordfynd Porfyr Grön 55 40 15 Jordfynd, kyrka (x). Vellev 1976 s. 53; 
Liebgott 1982 s. 163 
not 30 (Nationalmuseet 
D. 22/1967).

Dk Falster Nørre Kirkeby Kyrka, mensa Porfyr Grön 60 58 21 Täcksten. Mångkantigt 
brottstycke.

DK, VIII, s. 1278; 
Vellev 1976 s. 40 (Na-
tionalmuseet D.9492). 

Dk Falster Sønder Kirke-
by

Kyrka, mensa ”alabast” ? — — — Täcksten. Vellev 1976 s. 48.

Dk Fyn Frørup Kyrka, mensa Kalksten Sv.art — — — Täcksten. Vellev 1976 s. 38.

Dk Fyn Jordløse Kyrka, mensa Sten — — — — Täcksten. Vellev 1976 s. 39f.

Dk Fyn Mesinge Kyrka, mensa Skiffer — 240 200 — Täcksten (x). Vellev 1976 s. 40.

Dk Fyn Særslev Kyrka Porfyr — — — — Täckskiva. Vellev 1976 s. 48.

Dk Fyn Vejlby Kyrka, mensa Kalksten? 
(uppges vara 
slipad sand-
sten!?)

— — — — Täcksten. Vellev 1976 s. 50.

Dk Jylland Bested Kyrka, mensa Kalksten Röda-
ktig

— — — Täcksten. DK, XII, s. 562.

Dk Jylland Bevtoft Kyrka, mensa Sandsten? — 220 170 — Täcksten (x). DK, XX, s. 894.

Dk Jylland Blistrup Kyrka, mensa Porfyr (Skiffer 
i DK)

Grön 80 73 16 Täcksten. DK, XII, s. 875.; Lieb-
gott 1982 s. 163 not 
30. (Nationalmuseet, 
Köpenhamn, 9746)

Dk Jylland Borum Kyrka, mensa ”Marmor-
sten”

— 150 100 20 Täcksten. DK, XVI, s. 1993.

Dk Jylland Døstrup Kyrka, mensa Sandsten Röd 220? 180? 65? Täcksten. DK, XXI, s. 1509.

Dk Jylland Ejerslev Kyrka, mensa Kalksten Grå/vit-
flammig

225–
235

165 3 Täcksten (x). DK, XII, s. 1028.

Dk Jylland Engum Kyrka, mensa Marmor — 85 65 15 Portatile/Altare kvasifixum? 
Ekskiva: 215 × 190 × 30. 
Relikgömma: 25 × 25 × 15.

Stolt 2001 s. 36.

Dk Jylland Felsted Kyrka, mensa Marmor Sv.art — — — Täcksten. DK, XXII, s. 1878.

Dk Jylland Gettrup Kyrka, mensa Kalksten — — — — Täcksten. DK, XII, s. 720.
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Dk Jylland Gosmer Kyrka, mensa Porfyr Grön 73 63 15–17 Portatile/ Altare kvasifixum”? 
Träram i ek: 270 × 265 × 38. 
Med relikgömma. Påträffad 
i altaret. Föreslagen datering 
1000–1300 (Budde 1998).

Budde 1998, vol 3, 
nr 101; DK XVI s. 
2764 (Nationalmuseet, 
Köpenhamn, D. 17)

Dk Jylland Hassing Kyrka, mensa Sandsten — — — — Täcksten. Inristat årtalet 
”1598”.

DK, XII, s. 533.

Dk Jylland Hjerm Kyrka Kalksten — 145 108 20 Portatile/Altare kvasifixum”? 
Träram i ek: 307 × 192 × 42. 
Relikgömma: 45 × 30 × 15. 
Föreslagen datering 1000–
1300 (Budde 1998).

Grinder-Hansen 1992 
s. 166; Budde 1998, vol 
3, nr 100. (National-
museet, Köpenhamn, 
D. 12970)

Dk Jylland Hodsager Kyrka Granit — 110 110 18 Portatile/Altare kvasifixum? 
Träram i ek: 290 × 180 × 43. 
Påträffad i altaret. Föreslagen 
datering 1000–1300 (Budde 
1998).

Budde 1998, vol 3, nr 
99. (Nationalmuseet, 
Köpenhamn, D. 5309).

Dk Jylland Holbøl Kyrka, mensa ”serpentin-
sten”

— — — — Täcksten. DK, XXII, s. 2014f.

Dk Jylland Hunstrup Kyrka, mensa Skifferaktig — — — 18 Täcksten. Inristat 1888 och 
initialer.

DK, XII, s. 335.

Dk Jylland Hurup Kyrka, mensa Sandsten — 150 100 25 Täcksten (x). DK, XII, s. 680.

Dk Jylland Karby Kyrka, mensa Skiffer — 140 110 15 Täcksten (x). DK, XII, s. 838.

Dk Jylland Kvong Kyrka, mensa ? Rödgrå, 
glattsli-
pad

160 100 — Täcksten. DK, XIX, s. 1168.

Dk Jylland Lyngby Kyrka, mensa Kalksten 
(öländsk?)

— 220 190 25 Täcksten (x). DK, XVI, s. 1626.

Dk Jylland Malling Kyrka Porfyr Grön 103 37 11–14 Jordfynd i korgolvet (x). DK, XVI, s. 2320 
(Nationalmuseet D. 
240/1960).

Dk Jylland Nors Kyrka, mensa ? Vit — — — Täcksten. DK, XII, s. 251.

Dk Jylland Ovtrup Kyrka, mensa ? ? C 240 C 140 — Täcksten (x). DK, XII, s. 822.

Dk Jylland Seem Kyrka, mensa Travertin ? 190 150 25 Täcksten (x). DK, XIX, s. 3396f; 
Vellev 1974.

Dk Jylland Skejby Kyrka, mensa ? Blåaktig, 
flammig

— — — Täcksten. DK, XVI, s. 1376.

Dk Jylland Skjellerup ? Porfyr Grön 55 40 28 ? NM D. 67/1970.

Dk Jylland Skodborg Kyrka, mensa Basalt? Mörk 205 155 50 Täcksten. DK, XVIII, s. 651 
(NM D. 9167).

Dk Jylland Solbjærg Kyrka, mensa ”porfyr-
flise”(1926)

— — — — Täcksten. DK, XII, s. 969.

Dk Jylland Sommersted Kyrka, mensa Marmor Röd C 300 C 300 — Täcksten (x). DK, XX, s. 575.

Dk Jylland Stagstrup Kyrka, mensa Sand-/kalk-
sten

Röda-
ktig

215 130 25 Täcksten (x). DK, XII, s. 507f.

Dk Jylland Starup Kyrka Porfyr Grön 48 35 11 Från kyrkan i Starup. Liebgott 1982 s. 163 
not 30 (Nationalmuseet 
D. 285/1956).

Dk Jylland Tilsted Kyrka, mensa Kalksten Svart 110 110 — Täcksten (x). DK, XII, s. 364.

Dk Jylland Tolstrup Kyrka, mensa Marmor — — — — Täcksten. DK, XVI, s. 4780.

Dk Jylland Tved Kyrka, mensa Skiffer — — — — Täcksten. DK, XII, s. 263.

Dk Jylland Varnæs Kyrka, mensa Granit 
(”glat”)

— 280 220 — Täcksten (x). DK, XXII, s. 1896.

Dk Jylland Vester-Vanned Kyrka, mensa Kalksten — 100 95 10 Täcksten (x). Troligen ej 
ursprunglig.

DK, XII, s. 273.
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Dk Jylland Vestløs Kyrka, mensa Skiffer — 195 120 — Täcksten (x). DK, XII, s. 201.

Dk Jylland Yding Kyrka Porfyr Grön 83 54 20 Täcksten (x). DK, XVI, s. 4526. 
(Nationalmuseet, 
Köpenhamn, 22186)

Dk Lolland Tårs Kyrka ”serpentino 
verde antico”.

 

Grön — — — Täcksten? Omtalad 1809. 
Försvunnen?

Vellev 1976 s. 50.

Dk Mön Elmelunde Kyrkogård, 
jordfynd

Grön sten 
med vita 
fläckar. Grön 
porfyr?

Grön — — — Stenen påträffades i en under-
jordisk konstruktion (grav?) 
på kyrkogården.

DK. VI, s. 894.

Dk Ok. fynd-
pl. 1

? ? Porfyr Grön 65 25 18 Täcksten över relikgömma. NM D. 51/1970.

Dk Ok. fynd-
pl. 2

? ? Porfyr Grön 100 75 12 ? NM D. 52/1970.

Dk Ok. fynd-
pl. 3

? ? Porfyr Grön 140 105 20 ? NM D. 53/1970.

Dk Själland Boeslunde Kyrka, mensa Marmor — 230 230 — Täcksten (x). DK, V, s. 759.

Dk Själland Esbønderup Kyrka, mensa Kalksten — — — — Täcksten. DK, II, s. 1023f.

Dk Själland Fodby Kyrka, mensa ”Marmor-
sten”

— — — — Täcksten. DK, V, s. 1105.

Dk Själland Freerslev Kyrka, mensa Kalksten Röda-
ktig

205 200 22 Täcksten. DK, V, s. 582 (NM 
D66).

Dk Själland Grønholt Kyrka, mensa Kalksten — — — — Täcksten. DK, II, s. 867f.

Dk Själland Gudum Kyrka, mensa Kalksten — 195 170 — Täcksten (x). DK, V, s. 655.

Dk Själland Hallenslev Kyrka Porfyr Grön 75 75 16 Täcksten. Rund! (x). DK, IV, s. 951. (Na-
tionalmuseet, Köpen-
hamn, D. 27)

Dk Själland Herlufmagle Kyrka, mensa Marmor — 210 210 — Täcksten (x). DK, VI, s. 622.

Dk Själland Holbæk Klosterkyrka ”serpentino 
verde antigo”

Grön — — — Täcksten. Insändes till Old-
sagskommissionen 1807. 
Försvunnen?

DK, IV, s. 1275

Dk Själland Holmstrup Kyrka, mensa Sten Gråaktig 315 250 — Täcksten (x). DK, IV, s. 1823.

Dk Själland Jernløsegård Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 57 40 12 Påträffad vid undersökning av 
tidigmedeltida gård.

Liebgott 1982 s. 151f 
(NM D. 554/1974).

Dk Själland Jyllinge Kyrka ”Serpentin” 
1896

— 240 210 — Täcksten (x). DK, II, s. 766.

Dk Själland Kirke-Saaby Kyrka, mensa Sten — — — — Täcksten. DK, III, s. 858.

Dk Själland Kornerup Kyrka, mensa Marmor — — — — Täcksten. DK, III, s. 678 .

Dk Själland Kvanløse Kyrka, mensa Marmor Brun — — — Täcksten. DK, IV, s. 118.

Dk Själland Lynge Kyrka ”verde antico” Grön — — — Täcksten. Insändes 1807 
till Oldsagskommissionen. 
Försvunnen?

DK, V, s. 296.

Dk Själland Roskilde, 
Bredgade 
28–30

Profan, jord-
fynd, 1000–
1200

porfyr, grek-
isk, ön Tinos

Grön 35 27 11 Verkstadsmiljö. Slipad på 
bredsidorna. Brottytor på 
smalsidor.

Andersen, Høj & 
Sørensen 1986; med-
delande från Gunvor 
Christiansen, Roskil-
de museum (ROM 
608/84:360)

Dk Själland Roskilde , 
Bredgade 
28–30

Profan, jord-
fynd, 1000–
1200

Porfyr, grek-
isk, ön Tinos

Grön 23 17 4 Verkstadsmiljö, Slipad på alla 
sidor. Ett litet brytmärke på 
en smalsida.

Andersen, Høj & 
Sørensen 1986; med-
delande från Gunvor 
Christiansen, Roskilde 
museum  (ROM 
608/84:406).
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Dk Själland Roskilde, 
Allhelgonakyr-
kan

Kyrka, jordfynd Porfyr Grön — — — Funnen vid un-
dersökningar av kyrkan. 
ROM inv. nr. 154–44.

Dk Själland Roskilde, S:t 
Ibbs 

Kyrka Porfyr Grön 142 120 15–13 Täcksten. Symmetrisk. Slipad 
på alla sidor.

Nationalmuseets 2. 
Afd. Inv. nr. 73. Med-
delande från Gunvor 
Christiansen, Roskilde 
museum.

Dk Själland Rørvig Kyrka Porfyr — 300? 240 — Täckskiva (x). DK, IV, s. 2069.

Dk Själland S:t Jørgens-
bjerg

Kyrka? Jord-
fynd?

Porfyr Grön 71 61 24 ? Rester av kalkbruk, Brotty-
tor på alla sidor. Flatsidorna 
slipade.

Nationalmuseets 
2. Afd. Inv. nr. 
D56/1954. Tabula är av 
grön porfyr (Liebgott 
1982 s. 163 not 30).

Dk Själland Sigersted Kyrka Porfyr — 135 105–
130

21 Täckskiva (x). DK, V, s. 435.

Dk Själland Soderup Kyrka, mensa Kalksten Röd 
med grå 
fläckar

290 280 — Täcksten (x). DK, IV, s. 287.

Dk Själland Svinninge Kyrka, mensa Kalksten — 183 130 2,5–3 Täcksten (x). DK, IV, s. 717.

Dk Själland Undløse Kyrka, mensa Porfyr Röd-
brun 
med 
grönsa 
fläckar

— — — Täcksten. DK, IV, s. 373

Dk Själland Værslev Kyrka, mensa Sten (oregel-
bunden)

— 265 150 6 Täcksten (x). DK, IV, s. 1937.  

Dk Själland Vollerslev Kyrka, mensa ? ? — — — Täcksten. DK, VI, s. 259.

Eng. Durham Co. Jarrow Jordfynd Porfyr Grön — — — Cormack 1989 s. 45.

Eng. Middlesex, 
Co.

London, Artil-
lery Lane

Jordfynd Porfyr Grön — — — Datering osäker (före 1920.) 
Avlång, slipad på en sida, 
dimensioner är ej kända.

Museum of London, 
A22350. Meddelat av 
Steve Tucker.

Eng. Middlesex, 
Co.

London, 
Docks (The 
Highway, 
Shadwell, 
London E1)

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 35 35 1 Påträffad i sektionen i  ett 
sökschakt på platsen.

 Museum of London, 
Meddelat av Steve 
Tucker.

Eng. Yorkshire Co. York Profan? jord-
fynd?

Porfyr Grön — — — Lynn 1984 s. 27.

Eng. Yorkshire Co. York Profan? jord-
fynd?

Porfyr Grön — — — Lynn 1984 s. 27.

Eng. Surrey Co. Guildford 
Castle

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön — — — Påträffad i undersökning 
1981 lager daterat till ca 
1250–1300.

HER 4827, Surrey 
Archaeological Society, 
Guildford Museum.

Fi. Egentliga 
Finland

Lemu Kyrka kalksten — 280 245 35 Fem inringade Georgskors. Suomen Kirkot, vol 2, 
s. 100, 112; jfr Stolt 
2001 s. 38; (Finlands 
nationalmuseum in. nr. 
3187:64).

Fi. Egentliga 
Finland

Raisio Ihala Profan, jord-
fynd

porfyr Grön 35 19 10 Vuorinen 2009 s. 231.

Fär. Sandøy Skálavik ? Porfyr Grön — — — Närmare fyndomständigheter 
saknas. Påträffad 1844.

Dahl 1984 s. 7. Na-
tionalmuseet i Köpen-
hamn nr 8020.

Holl. Utrecht Dorestad Profan, jord-
fynd, 800-talet

Porfyr Grön 80 — 18 Båda sidor slipade. Bracker-Wester 1989.
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Irl. Ulster Armagh, 16 
Scotch Street

Profan, jord-
fynd

porfyr (Laco-
nien)

Grön 45 40 6,8 Ett försök har gjorts att 
genomborra stenen. Ett par 
av sidorna har utjämnats/
slipats. Påträffad i närheten 
av ett kloster etablerat i 
slutet av 1000-talet, i botten 
av brunn i fyllning från 
1100–1200-talet.

Lynn 1984 s. 20; 
Cormack 1989.

Irl. Ulster Armagh, 16 
Scotch Street

Profan, jord-
fynd

porfyr,geolo-
gisk provin-
iens oklar

Röd 30 15 7,3–
7,7

Trapetsoid. Påträffad i botten 
av medeltida stolphål ca 2 
meter sydost om ovannämn-
da brunn där bit av grön 
porfyr påträffades.

Lynn 1984 s. 20.

Irl. Ulster Armagh, 48 
Scotch Street

Profan, jord-
fynd

porfyr (Laco-
nien)

Grön C 40 C 40 16 Påträffad i ett kulturlager 
daterat till tidigkristen tid, på 
en plats belägen ca 60 meter 
nordväst om ovannämnda 
brunn med fynd av annan bit 
grön porfyr.

Lynn 1984 s. 21.

Irl. Leinster Dublin, Christ 
Church Place

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 34 18 11 Påträffad i lager från 1000-ta-
let (Lynn 1984 s. 22). Peri-
oden före 1059 enligt den-
drokronologisk datering.

National Museum 
Annexe, Merrion Row, 
Dublin. Catalogue no.: 
E71:16956; Cormack 
1989 s. 47.

Irl. Leinster Dublin, Christ 
Church Place

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 64 12 7 Påträffad i lager från 1000-ta-
let (Lynn 1984 s. 22).

National Museum 
Annexe,Merrion Row, 
Dublin. Catalogue no.: 
E122:14650.

Irl. Leinster Dublin, Christ 
Church Place

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 32 17 11,5 Påträffad i lager från 1000-ta-
let (Lynn 1984 s. 22).

National Museum 
Annexe,Merrion Row, 
Dublin. Catalogue no.: 
E122:131.

Irl. Leinster Dublin, 
Fishamble 
Street

Profan, jord-
fynd

porfyr (Laco-
nien)

Grön 80–
120

50 12,7–
13,5

Trapetsoid. Påträffad i 
kulturlager från 1000-talet.

Lynn 1984 s. 21.

Irl. Leinster Dublin, 
Fishamble 
Street

Profan, jord-
fynd

porfyr (Laco-
nien)

Grön 18 17 11 Påträffad i kulturlager från 
1000-talet

Lynn 1984 s. 21.

Irl. Leinster Dublin, 
Fishamble 
Street

Profan, jord-
fynd

porfyr (Laco-
nien)

Grön 34 30 6–7 Påträffad i kulturlager från 
1000-talet.

Lynn 1984 s. 21.

Irl. Leinster Dublin, 
Fishamble 
Street

Profan, jord-
fynd

porfyr (Laco-
nien)

Grön 40 30 22 Nött, som om den hade varit 
i rörelse eller omlopp en län-
gre tid. Påträffad i kulturlager 
från 1000-talet.

Lynn 1984 s. 21, 27.

Irl. Co. Down, 
Ulster

Downpatrick Profan, jord-
fynd

Porfyr (Laco-
nien)

Grön 48 20 5,0–
5,5

Påträffad i medeltida kul-
turlager.

Lynn 1984 s. 21; 
Cormack 1989.

Irl. Co. Down, 
Ulster

Movilla Abbey Kloster, jord-
fynd

Porfyr Grön 21 Ca 15 5 Påträffades vid en utgrävning 
1980 I kulturlager äldre än 
1200–1300-talet.

Lynn 1984 s. 22; 
Cormack 1989.

Irl. Co. Kildare, 
Leinster

Kilteel Church Kyrka, jordfynd Porfyr Grön 58 57 10 Påträffade i eftermedeltida 
kontext i samband med 
undersökningar i kyrkans 
romanska mittskepp.

Cormack 1989.

Irl. Co. Offaly, 
Leinster

Derrynaflan Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön — — — Eftermedeltida kontext. Cormack 1989 s. 47.

Is. Hruna kyrka Kyrka, jord-
fynd?

Porfyr Grön 79 48 20 Påträffades 1912 i Hruna 
kyrkoruin.

Skúladóttir 2011 s. 25, 
47. (Þjóðminjasafns 
Íslands inv.nr. 6312).
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Is. Hvammur 
kyrka?

Kyrka Porfyr Grön 14 76 12 Portatile. Träskivan 184 × 
121 × 24. Enligt uppgift från 
Hvammur kyrka. Överfördes 
1930 från Nationalmuseet 
i Köpenhamn till Is.. I 
träskivan under stenen finns 
en relikgömma, ca 3 x 1 cm.

Skúladóttir 2011 s. 26f, 
44 (Þjóðminjasafns 
Íslands inv.nr. 10897).

Is. Melakirkja Kyrka Marmor 
(Stolt), grås-
vart kalksten 
(Skúladóttir)

Gråsvart 155 124 — 236 × 175 × 28 (med 
träram).

Skúladóttir 2011 s. 
46; Stolt 2001 s. 35 
(Þjóðminjasafns Íslands 
inv.nr. 1720).

Is. Skálholt 
domkyrka

Kyrka marmor Vit 465 280 30–40 500 × 315 × 60 cm med 
träram.

Skúladóttir 2011 s. 23 
(Þjóðminjasafns Íslands 
inv.nr. 422).

Is. Seyðisfjörður Þórarinsstaðir 
kyrka

Kyrka, jord-
fynd?

Porfyr Grön 63 55 25 Påträffad 1999 i ett stolphål 
tillhörande  kyrka daterad till 
ca 1050–1200.

Skúladóttir 2011 s. 
16f, 44.

Is. Ok. fyndpl. ? Porfyr Grön 80 60 20 Stenen är känd sedan 1895. Skúladóttir 2011 s. 25, 
47 (Þjóðminjasafns 
Íslands inv.nr. 4098).

No. Hordaland 
fy.

Ænes Kyrka Marmor Vit 210 140 20 Portatile, infälld i furubräda 
390 × 260 × 38.

Bendixen 1906 s. 383; 
NK. 

No. Nord-Trøn-
delag fy.

Mære Kyrka, mensa marmor Vit? — — — Klüver 1823 s. 79, 
151f.

No. Sogn & 
Fjordane fy.

Aalfoten k:a Kyrka Marmor Grå 230 200 30 Portatile? Slipad sten. Att 
döma av foto kan det vara 
en sammanfogad ram, har 
skråkant. Bendixen menar 
att ramen inte är så gammal, 
virket är relativt friskt.

Bendixen 1906 s. 383. 

No. Møre & 
Romsdal fy.

Rødvens Kyrka Kalksten/
Marmor

Gråvit 210 155 ca 20 Portatile. Infälld i träram 
(furu?), gjord i ett stycke, ca 
280 × 210. Stenen är, enligt 
Bryn, av lokal marmor.

Uppgifter meddelade 
av Knut Bryn, Fort-
idsminneforeningen i 
Møre.

No. Sør-Trøn-
delag fy.

Buviken kyrka Kyrka, mensa Kalksten 
(”Marmor”)

Vitgrå 205 160 ? Låg som tabula över relik-
gömma i högaltaret. Inskrift 
med majuskler: ”corpus 
domini et de reliquiis sancti 
Georginii”.

Vitenskapsmuseet, 
Trondheim, T551.

No. Buskerud fy. Nore (gamla) 
kyrka

Kyrka, jordfynd Porfyr Grön — — — Påträffad vid arkeologisk 
undersökning 1968–1969.

NK, Buskerud fylke, I, 
s. 383.

No. Oppland fy. Lom k:a Kyrka Porfyr Grön 40 27 — Portatile. Träskivan: 125 × 65 
× 23. Påträffades 1971 i ett 
hålrum i altaret.

Stolt 2001 s. 34f; 
Oldsaksamlingen, Oslo 
C10358b.

No. Vest-Agder 
fy.

Øyslebø, 
Skjævesland

Profan, jord-
fynd?

 porfyr Grön 25 25 5 Lösfynd (ej i närheten av kyr-
ka). Ovansida och nedansida 
är slipad samt ena smalsidan.

Stylegar 2010.

Sko. Argyll Kilberry 
Castle

Kyrka, jordfynd — — 51 26 6 Påträffad i resterna av ett me-
deltida kapell intill borgen.

Small, Thomas & 
Wilson 1973, vol. 1, 
s. 32.

Sko. Balmerino, 
Fife

Profan, jord-
fynd

— — 48 39 14 Påträffad på ett fält, ca 
400 meter söder om ett 
cistersciensiskt kloster från 
1200-talet.

Lynn 1984 s. 23.

Sko. Caithness Keiss, Moor-
land Mound

Kyrka? Jord-
fynd

— — 90 61 31 Påträffad i en mound, `kulle`, 
som tros vara rest av ett hus 
eller oratorium.

Lynn 1984 s. 23.
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Sko. Dumfries 
& Galloway 
county

Dumfries 
& Galloway 
parish, Bar-
hobble

Grav, jordfynd porfyr Grön 70 35 25 Påträffad inuti kyrkan, i 
Grav 1, ett barn, vid huvu-
det, i graven fanns träkol, 
1000-talet. Irreguljär. Tra-
pets-formad. Förmodligen 
en golvplatta. En sida slipad 
medan en sida visar spår av 
sågmärken.

Cormack 1989 s. 43; 
1990 s. 15; 1995 s. 36, 
39f, 51, 66.

Sko. Hebriderna Isle Of South 
Uist, Bornais, 
”Mound 1”

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön — — 14 Påträffades  i ett av de övre 
utfyllnadslagren troligen 
1300-/1400-talet av en 
vikingatida midden på 
”Mound 1”.

Sharples & Smith 
2009; e-brev från Neill 
Scharples.

Sko. Hebriderna Isle Of South 
Uist, Bornais, 
”Mound 2”

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön — — 18 Påträffades på golvet av Hus 
2 daterat till 1000/1100-talet 
på ”Mound 2”.

Sharples & Smith 
2009; e-brev från Neill 
Scharples.

Sko. Orkney Brough of 
Birsay

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 36 15 11 Påträffad i en piktisk verk-
stadsmiljö för tillverkning 
av bronsföremål. Det har 
dock framförts att fyndet kan 
tillhöra en senare norsk vikin-
gatida eller medeltida fas.

Curle 1982 s. 46; Lynn 
1984 s. 22.

Sko. Orkney Hunday Kremations-
grav? Jordfynd

Porfyr Grön 58 51 20 Påträffad 1877 i en ”urna” 
av sten. Det har föreslagitsatt 
det varit en kremationsgrav 
från den vikingatida norska 
bosättningsperioden.

National Museum of 
Antiquities of Scotland, 
1892 catalogue no. AL 
51; Lynn 1984 s. 22; 
Cormack 1989 s. 44.

Sko. Orkney Papa Stronsay, 
St. Nicholas 
Chapel

Kyrka, jordfynd Porfyr Grön — — — Påträffad 1999 på golvet i en 
rund byggnad som överlagras 
av ett kapell i sten daterat till 
1000-talet.

Buteux, Hunter & 
Lowe 2000 s. 70;  
Lowe, Buteux & Hunt-
er 2001 s. 67ff.

Sko. Shetland Kebister Kyrka? Jord-
fynd

Porfyr Grön 52 27 16 Påträffad i ett möjligt kapell 
från tidig kristen tid.

Owen & Lowe 1986 
s. 23; 1999 s. xxi, 
223–225.

Sko. Shetland S:t Ninian`s 
Isle

Kyrka, jordfynd Porfyr Grön 48 36 19 Slipad. Påträffad vid 
undersökningar i den redan 
under 1500-talet övergivna 
kyrkans långhus.

Small, Thomas & 
Wilson 1973, vol. 1, s. 
5, 31, 38.

Sko. Whithorn Whithorn Grav, jordfynd Porfyr Grön 50 90 — Ena sidan är ganska matt, 
medan andra visar spår av 
såg. Påträffades i fyllnin-
gen till en medeltida grav. 
1000-talet eller senare.

Cormack 1989 s. 43.

Sv. Okänd kyrka, 
Sv.

Kyrka Granit — 205 190 47–55 Portatile/täckskiva med kors. SHM 31071.

Sv. Småland Arby Kyrka Kalksten 
(öländsk)

Röd/
brun

290 230 — Portatile? Med ristade kors. Boström 1973 s. 148ff.

Sv. Småland Granhult Kyrka Kalksten Brunröd 
med 
gröna 
fläckar

220 180 15 Portatile/Täckskiva. Sv.K vol. 149 s. 304.

Sv. Småland Hagby kyrka Kyrka Kalksten ? — — — ? Fem ristade ringkors. Stolt 2001 s. 38.

Sv. Småland Hjärtlanda Kyrka ”marmor” 
(förmodligen 
kalksten)

Röd-
brun

230 175 — Portatile? Ram av ek 280 × 
145 × 45.

K. H. Johansson 1951; 
Stolt 2001 s. 36f.

Sv. Småland Okänd kyrka, 
Småland

Kyrka Kalksten Röd 201 156 25 Portatile/täckskiva. SHM 2418:1.
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Sv. Småland Pjätteryd Kyrka Kalksten rödgrå 190 160 21 Påträffades infälld högaltarets 
mensa av trä, 1450 × 450 
× 100.

SHM 3158:1.

Sv. Småland Sjösås Kyrka Kalksten, 
slipad.

brunröd 205 180 22 Täckskiva? Låg över ett hål i 
altaret, men kallas för bäral-
tare 1754.

Stolt 2001 s. 38; SvK 
vol. 114 s. 28; dep. i 
Smålands museum (D 
56), från 1969 åter i 
kyrkan.

Sv. Småland Skepperstads 
kyrka

Kyrka Röd kalksten, 
blankslipad.

? 218 138 — Portatile? K. H. Johansson 1952; 
Stolt 2001 s. 37.

Sv. Uppland Björkö Profan? Jord-
fynd

Marmor? — 54 52 22 Insamlad på 1800-talet i 
Svarta jorden.

Gustafsson 2008.

Sv. Uppland Edsbro Kyrka Skiffer — 190 140 17 ? Ett konsekrationskors i ena 
hörnet.

SHM 24726.

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Humlegården 
3

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 57 50 14 Sigtuna 7 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Humlegården 
3

Profan, jord-
fynd

Serpentin Gröngrå 39 30 4 Sigtuna 8 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Professorn 1

Profan, jord-
fynd

Porfyr Brungrå 108 36 16 Sigtuna 6 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Professorn 4

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 74 32 8–10 Sigtuna 4 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Professorn 4

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 29 25 3–4 Sigtuna 5 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Trädgårds-
mästaren 9, 10

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 37 24 13 Sigtuna 1 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Trädgårds-
mästaren 9, 10

Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön 36 29 13 Sigtuna 2 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Sigtuna, Kv. 
Urmakaren 1

Profan, jord-
fynd

Porfyr Brun 25 14 8 Sigtuna 3 (Tesch 2007).

Sv. Uppland Österåker Kyrka Kalksten Gråvio-
lett

157 132 20 Portatile? Fem konsekration-
skors.

SHM 24802.

Sv. Västerg. Hedareds 
kyrka

Kyrka Porfyr Grön 97 60 18 Portatile. Påträffad i kyrkan 
under predikstolen.

Ekhoff 1914–16 s. 210.

Sv. Västerg. Lödöse Dominikanerk-
loster, jordfynd

Porfyr Grön 38 12 15 af Ugglas 1931 s. 213.

Sv. Västerg. Lödöse Dominikanerk-
loster, jordfynd

Täljsten ? 17 14 4 Fals kring kanterna. af Ugglas 1931 s. 278 
not 1.

Sv. Västerg. Tämta Kyrka, jordfynd Porfyr Grön Ca 50 Ca 50 ? Slipad på båda sidor. Foto från församlingen.

Sv. Västerg. Vara Kyrka ? Röd-
brun

278 230 18 Portatile eller täckskiva (trol-
igen sammanhörande med 
relik från samma kyrka).

SHM 3282:1–2.

Sv. Västerg. Varnhem (k:a 
ö. om kl.)

Kyrkogård, 
grav, jordfynd

Porfyr Grön 53 34 — Jordfynd. Grav, på bröstkor-
gen av en man i 40-årsåldern, 
begravd tätt intill långhusets 
södra sida.

Vretemark & Axelsson 
2008 s. 216.

Sv. Öland Forngården Profan, jord-
fynd

Porfyr Grön? — — — Stenen ska tidigare, på 1970- 
eller 1980-talet ha funnits 
i Forngården, men det är 
oklart var den nu finns.. 

Muntligen Torbjörn 
Sjögren, Öland.
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Sv. Öland Gynge Profan?, jord-
fynd

Porfyr Grön 29 13 15 Slipad på åtminstone ena 
sidan. Påträffad som lösfynd 
på åker. Brottytor förefaller 
vara av betydande ålder.

Kalmar läns museum

Sv. Öland Högsrum Kyrka Marmor/
Kalksten (ej 
öländsk?)

Brun — — — Portatile eller täcksten, gamla 
altaret kan ha haft relikgöm-
ma i stipes.

Boström 1973, s. 15f; 
Stolt 2001 s. 38.

Sv. Öland Långlöt Kyrka Kalksten Grönak-
tig, 
flammig

190* 170* 22 Fem ringkors. Det bevarade 
fragmentet är 107 × 103.

SHM 29370:1

Sv. Öland Persnäs kyrka Kyrka (torn-
vån.), jordfynd

Porfyr Grön — — — Fragment. SvK vol. 142 s. 637, 
bild 497.

Sv. Österg. Västra 
Tollstads sn 
Alvastra kl.

Kloster, jord-
fynd

”Kalksten, 
kristallinisk, 
ljusbrun”. Är 
det travertin?

— — — — Påträffad vid undersökningar 
av Otto Frödin.

SHM 22972:223.

Sv. Österg. Västra Toll-
stads sn, 
Sverkersgården 
vid Alvastra kl.

Kyrka? jordfynd Porfyr Grön 65 53 21 Påträffad vid Otto Frödins 
undersökning 1922.

SHM 17237:1460.

Sv. Österg. Örberga kyrka Kyrka, mensa Porfyr Grön 110-
115

80-90 18-19 Täckskiva. Slipad på båda 
flatsidor. En sida är rak och 
slipad, övriga  något oregel-
bundna. Assymetrisk form. 
Påträffades över relikgömman 
i högaltaret. Hålet tillhugget 
för att passa formen på tab-
ula. På undersidan droppar 
av vax.

Vänligen meddelat av 
G. Nordanskog och J. 
Eriksson, Linköping.

Ty. Friesland Etzel Kyrka, jord-
fynd, 1000-ta-
let

Porfyr Grön 20 — 20 Förmodligen till en längre 
platta, fyndsammang (brons-
bleck, bergskristaller och 
guld) kan tyda på portabelt 
altare/relikvarium.

Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Haithabu Profan, jord-
fynd, början av 
800-talet

Porfyr Grön 58 — 22 En sida slipad, sågmärken på 
annan sida.

Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Haithabu Profan, jord-
fynd, början av 
800-talet

Porfyr Grön 16 — 6 En sida slipad, sågmärken på 
annan sida.

Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Schleswig Profan, jord-
fynd, 1000-ta-
let, återfyllnad. 

Porfyr Grön 34 — 9 Båda sidor slipade. Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Schleswig Profan, jord-
fynd, markhori-
sont 1000-talet

Porfyr Grön 70 — 8-9 Båda sidor slipade. Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Schleswig Profan, jord-
fynd, markhori-
sont 1000-talet

Porfyr Grön 55 — 15 Båda sidor slipade. Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Schleswig Profan, jord-
fynd, 1000-ta-
let, återfyllnad.

Porfyr Grön 78 — 20 En sida slipad, andra sönder-
bruten.

Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Schleswig Profan, jord-
fynd, lösfynd

Porfyr Grön 43 — 3-4 En sida slipad, andra med 
fina sågmärken.

Bracker-Wester 1989.

Ty. Schleswig Schleswig Profan, jord-
fynd, i dynga, 
före 1234

Porfyr Grön 75 — 30-35 Båda sidor slipade. Bracker-Wester 1989.



L1. Johannes döparens, Alla patriarkers och profeters 
altare (1123). Stiftelse: Bona sanctæ Altaris dominj 
Iohannis Baptistæ in Cripta (1570).

1123, den 30 juni: Huvudaltaret i Lunds domkyrkas krypta 
invigs av ärkebiskop Asser. Altaret helgas Johannes döparen 
och alla patriarker och profeter. I altaret deponeras 18 reliker 
(Necrologium Lundense s. 80). För en noggrannare genom-
gång av relikerna, se Appendix II. 

1288, den 9 april: Ärkebiskop Jens Dros meddelar i ett brev 
att ”vi” låtit upprätta ett altare i kryptan dedicerat S:t Jo-
hannes, ”altare beati Iohannis in cripta”, till vilket överförs 
privatgods i Lund, nämligen två svärdfejarbodar och en grund 
med hus vid Fiskaregatan, samt de bodar med en grund 
vid samma gata som har köpts av ställföreträdaren Erland 
(Erlandsen?) och ett hus ”vi” fått i gåva i Flackarp. Brevet 

förordnar att prästen vid altaret skall varje vecka sjunga tre 
mässor vid altaret: för den heliga jungfrun, Johannes döpa-
ren och S:t Laurentius. Presentationsrätten förbehålls deka-
nen. Kommentar: I Lundabokens avskrift har texten fått en 
överskrift: ”Donacio altaris sancti Iohannis baptiste in crip-
ta…”, och en marginalnotis om dekanatets presentationsrätt, 
”Huius presentandi. Ius penes decanum” (DD II:3 nr 288). 
I en registratur över Lunds domkapitels brev från slutet av 
1400-talet heter det ”Huius altaris institucionem habeat de-
canus Lundensis (ÆDA V:1 s. 162).

ca 1333: Enligt Liber daticus skänker Johannes Karlsen, bor-
gare i Lund vid Bredgatan, omnämnd som död 29 januari 
1333 (DD II:11 nr 10), två gårdar i ”Fillistatæ; in Othens-
hæræt” till S:t Johannes döparens altare i kryptan ”ad altare 
beati Johannis bapthiste in cripta” (LDLV s. 3). 

appendix vi

Altaren i Lunds domkyrka – de skriftliga beläggen

I appendix redovisas samtliga insamlade skriftliga uppgifter om altaren i domkyrkan fram till ca 1600. En 
fullständig redovisning har eftersträvats vad gäller medeltida uppgifter. För perioden efter ca 1550 redovisas 
uppgifter mer sparsamt och beroende på relevans.

Altarna redovisas i nummerordning. Numreringen följer inte någon rumslig, kronologisk eller annan syste-
matik, förutom altarna L1–L6 som representerar de äldsta dokumentariskt kända. En anledning till att altarna 
inte ordnats efter någon speciell systematik, exempelvis kronologiskt, rumsligt eller efter deras beteckningar, 
är att det under arbetsprocessen blev tydligt att nya uppgifter eller senare omvärderingar av redan insamlade 
uppgifter ofta ruckade tidigare sortering. För en översikt över altarna hänvisas till den kronologiskt ordnade 
sammanställning som finns av altarna i figur 23. 

Under 1900-talet har Evert Wrangel och Göran Axel-Nilsson upprättat förteckningar över altarna i Lunds 
domkyrka. Den nya förteckningen har tillkommit mot bakgrund av de brister som fanns i dem. Med vissa 
undantag kommer Wrangels och Axel-Nilssons förteckningar inte att diskuteras. En sådan granskning, att 
på varje punkt redogöra för deras förtjänster eller brister, har ansetts alltför tyngande för framställningen för 
att det skulle uppvägas av dess eventuella värde. 

L = Altare i Lunds domkyrka.
LO = Osäkert altare i Lunds domkyrka. Betecknar altaren där det är oklart om uppgifterna berör ett unikt 
altare utan känd titel eller dedikation. Möjligheten föreligger således att uppgifterna kan sammanföras med 
annat namngivet altare.
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hölls i västra och norra delen av domkyrkan. Den tredje 
fonden som var anslagen för hållandet av själamässor kallas 
i jordeboken 1570 för S:t Johannes döparen i kryptan, men 
var alltså en fond som var skiljd från en äldre altarfond med 
samma namn (se nedan). Birgers gudstjänst kretsade kring S:t 
Johannes döparens altare och hans egen gravsarkofag belägna 
i kryptans mitt. Detta innebar att Birger, med domkapitlets 
medgivande, lät förordna om att ”dæghen” inte längre skulle 
tillsätta någon ständig vikarie där, vilket varit sed. Vikarie-
tjänsten knuten till Johannes döparens altare överfördes till 
”altaret i hörnet i södra delen av kryptan” (”ad altare angulare 
in australi parte huius Cripte”), som ”kryptans församling 
tillfälligtvis har gjort bruk av till att vara deras församlings-
altare, vilket de för övrigt inte får göra” (”qvod Parochiam 
Cripte ad tempus occupauerant pro corum altari Parochiali 
quod de cetero eis non admittitur”). Birger fastställer att deras 
verkliga församlingsaltare ”är och skall vara och förbli den 
heliga Ægidius altare placerat, uppfört och grundat mitt i 
denna södra del av kryptan” (”altare pro Parochia Cripte est 
& Deinceps erit & manebit altare Sancti Egidij in medio hui-
us australis partis Cripte positum, structum & fundatum”) 
(Sanctuarium Birgerianum s. 65). Möjligen var det altare 
som tillfälligtvis användes såsom kryptans församlingsaltare 
identiskt med det sidoaltare som avbildas på planritningar 
över kryptan från 1800-talets början, placerat intill den vägg 
som utgör den västra väggen i sakristian mellan mittkoret 
och södra kapellet (Appendix I). Sankt Ægidius altare var 
med all sannolikhet fortfarande under Birgers tid placerat 
i södra kapellet. Hans beskrivning av altaret såsom placerat 
”in medio” (alltså förmodligen centralaxeln) i kryptans södra 
del tyder på det (L3). Den dagliga tillsynen av gudstjänsterna 
liksom presentationsrätten anförtroddes kantorn. Ärkebis-
kopen hade det övergripande ansvaret. Både gudstjänstens 
bakgrund, innehåll och praktiska organisation, inklusive det 
anslagna jordagodset, är väl beskrivet i den av ärkebiskop 
Birger upplagda ”Sanctuarium Birgerianum” som föreligger 
i två snarlika exemplar (Sanctuarium Birgerianum s. 68, jfr 
Weibull 1906 s. 292).

1532, den 1 februari: Det Stora Prästgillets gav herr Martin, 
vikarie i kryptan, ”dominus Martinus vicarius cripte”, en sil-
verskål i ersättning för några av honom till gillet utlånande 
penningar (DGS, I, nr 84).

1570: Domkapitlets jordebok redovisar på tre ställen altar-
fonder kallade S:t Johannes döparens i kryptan. Kommentar: 
Den andra och tredje fonden är identiska till sitt innehåll, 
alltså en upprepning, vilket inte observerats av Ewert Wrang-
el. Det betyder att det funnits två altarfonder med namnet 
S:t Johannes döparen i kryptan. Den ena altarfonden bestod 
av gods i Flackarp, Lund och Filckestad (f. 138r, 208r). Den 
senare skrivningen är korrupt. I domkapitlets jordebok 1614 
kan under samma fond läsas ”Filckestad i Rönnebierg herret” 
(f. 123v), alltså Felestad i Rönnebergs härad. Detta gods och 

1483, den 4 april: Kaniken Mogens Kempe skänker en kis-
ta till altaret, ”altari sancti Johannis in cripta vnam cistam” 
(LÄU IV nr 434).

1499, den 24 juni: Väpnaren Niels Olsen (Baad) till Harde-
berga sköter Hardeberga huvudgård och flera andra gårdar 
till en ny gudstjänst i domkyrkan, som tills vidare ska hållas 
i kryptan, tills att det planerade kapellet norr om kyrkan 
är uppfört. Gudstjänsterna ska bestå av en sjungen mässa 
om jungfru Maria (Salve sancta parens), förutom på hennes 
festdagar eftersom de firas i högkoret. Därtill ska hållas Vår 
frus tider, alla sjungna, och efter ottesången en antifon (Ave 
stella matutina) med en speciell kollelkt (Adiuua nos deus sa-
lutaris noster). En årtid ska firas i koret. Gudstjänsterna ska 
ombesörjas av två präster. Ärkebiskopen och i andra hand 
domprosten och domkapitlet har värjorätt till godset och 
presentationsrätt (LÄU V nr 429, jfr även skötebrev 1501, 
LÄU VI nr 14).

1502, den 17 april: Kung Hans instiftar en evig mässa var-
je lördag om jungfru Maria bebådelse (”Missam De An-
nuntiatione Beate marie virginis”), till gagn för konungen, 
drottningen, deras barn och deras föräldrars själars salighet. 
Gudstjänsten ska ske med sång och officium enligt vad som 
hålls vid Maria bebådelses högtid. Kommentar: I ärkebiskop 
Birgers och domkapitlets kvittensbrev anges ej vid vilket al-
tare mässan ska hållas, men senare källor visar att den hållits 
vid Johannes döparens altare i kryptan (”ante altare Beati 
Johannis baptiste”). Med tanke på kung Hans intresse för 
restaurering av kryptan framstår det som följdriktigt val. Ef-
ter kapitlets medgivande lät ärkebiskop flytta stiftelsen till 
ett sidoaltare som skulle uppföras i södra delen av kryptan 
(LÄU VI nr 65; Sanctuarium Birgerianum s. 65f; se L68).

1508, den 2 september: Väpnaren Ingver Jensen i Bussjö ger 
en gård i Öja i byte mot den gård i Klamby som hans broder 
Niels, sockenpräst i Västra Nöbbelöv och vikarie i Lund, gav 
i ersättning för sjungande av jungfru Marias tider i kryptan 
(LÄU VI nr 289).

1512–18: Ärkebiskop Birger Gunnersen inrättar en speciell 
gudstjänst, ”jungfru Marie tider”, i ett kapell i kryptan. Den 
”eviga” gudstjänsten bestod av fyra årtider, gudstjänster med 
sång vid flera ”tider”, en evig själamässa och processioner. Tre 
prästvikarier med speciellt anslagna fonder ska sköta guds-
tjänsterna. Två av prästvikarierna ska sjunga jungfru Marie 
tider, den ene ”Schall och schulle staa paa syndhre Choor i 
fornæmpdhe Crafft” och den andre i norr. Till deras hjälp 
ska finnas vardera en djäkne, ”Sthoure Dieghne”, och en li-
ten ”Versicularij” (Sanctuarium Birgerianum s. 38f, 41, 79). 
Kommentar: Till hållandet av Jungfru Marie tider och dess 
präster var anslagna två fonder, vari gods som Birger samlat 
under flera år, inklusive sådant som anslagits av Niels Ol-
sen (Baad) till Hardeberga för den gudstjänst som tidigare 
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1285, den 23 augusti: Bent, dekan i Lund, gör sitt testamen-
te och lägger gods i Bjällerup till domkyrkan och förordnar 
om vissa andra gåvor och gudstjänster. Han skänker två öre 
penningar till vart och ett av de fem mindre altarna i Lunds 
domkyrka och lika mycket till varje präst vid dessa. Den he-
liga Maria Magdalenas altare i kryptan mottar en gåva på två 
mark och prästen vid altaret lika mycket, ”singulis v altaribus 
inferioribus Lundensis ecclesie. lego ii oras denariorum et 
presbiteris singulis ibidem tantum. beate Marie Magdalene 
in cripta. ii marchas. presbitero ibidem. ii oras denariorum” 
(DD II:3 nr 150).

1314, den 22 november: Dekanen Guido skänker gods i 
Gårdstorp, Kvibille socken i Halland, en gård i Hög i Har-
jagers hd och en gård i Tottarp i Bara hd ”ad altare beate 
marie magdalene in ecclesia beati Laurencii lundis in cripta”. 
Godset ska stå under dekanens myndighet. Varje vecka ska 
läsas fyra mässor, en om den heliga Maria Magdalena, tre för 
magister Reginaidus de Vallibus, tidigare ärkedjäkne i Aux-
erre, för Guidos och för alla troendes avlidna själar, förutom 
de tre mässor (se ovan om samma altare 1274) som samma 
präst redan är förpliktigad till (DD II:7 nr 208, 210; DS nr 
1990; jfr LDLV s. 116f ). Kommentar: Presentationsrätten 
förefaller att ha följt med godset. 

1350: Prästen Andreas, vikarie vid Maria Magdalenas altare 
(”persona altaris sancte Marie Magdalene in Cripta”), skän-
ker en gård i S:t Mikaels socken i Lund såsom residens för 
tjänstgörande präst vid altaret, ”pro residentia persone dicti 
altaris condicione tali” (LDLV s. 21).

1570: Flera av de ovan nämnda till altaret donerade gårdar-
na återfinns i domkapitlets jordebok 1570, dock ej under 
en speciell altarfond utan under dekanens fond, vilket också 
tyder på att denna har haft presentationsrätt (Djb f. 26r).

Slutkommentar: S:ta Maria Magdalenas och S:t Nikolaus al-
tare i kryptan, vilket omnämns 1274, och från 1285 endast 
under namnet S:t Maria Magdalena är med stor sannolik-
het identiskt med det norra altaret i kryptan som invigdes 
1126 och dedicerades aposteln och evangelisten Johannes 
och aposteln Jakob den äldre, martyrerna Gereon och Georg 
samt bekännarna Martin, Nikolaus och Maria Magdalena. 
Förutom dedikationen tyder den omständighet att altaret 
invigdes på Maria Magdalenas dag, att det finns en identi-
tet med det från högmedeltiden omnämnda altaret. Göran 
Axel-Nilsson (1989 s. 60) och Ewert Wrangel (1923a) har 
inte diskuterat denna fråga.

L3. Martyren Blasius och bekännaren Ægidius (1131)

1131, (lördag) den 11 januari: Det södra altaret invigs av 
ärkebiskop Asser och dediceras martyren Blasius och be-

denna fond kan genom äldre textbelägg (ca 1333) visas ha 
kommit till S:t Johannes altaret långt före Birger Gunnersens 
tid. Den andra fonden består av gods i Asmundtorp i Onsjö 
hd, Hindby i Oxie hd, Ask och Gräsljunga i Göinge hd (f. 
123r), och känns igen från ”Sanctuarium Birgerianum” (s. 
45). Detta gods och fond var avsett för det ”tredje vikaria-
tet”, alltså den präst som förestod den av Birger förordnade 
själamässan. 

L2. Evangelisten Johannes, aposteln Jakob den äldre, 
martyrerna Gereon och Georg, bekännarna Martin, 
Nikolaus och Maria Magdalena (1126), Stiftelse: in-
gick i dekanens fond (1570)

1126, den 22 juli: På Maria Magdalenas dag, i den 4:e indik-
tionen, invigs det vänstra (norra) altaret i kryptan av ärkebis-
kop Asser till ära för den heliga aposteln Johannes, den heliga 
Jakob den äldre, de heliga martyrerna Gereon och Georg, de 
heliga bekännarna biskop Martin, ärkebiskop Nikolaus och 
den heliga Maria Magdalena. Reliker av dem alla placerades i 
altaret (Necrologium Lundense s. 83). Kommentar: Altaret låg 
till vänster (sinistrum). Det ska dock noteras att här, liksom 
i fallet med södra altaret eller högkyrkans norra altare, utgår 
riktningen inte från en heraldisk orientering (jfr Rydbeck 
1923 s. 65). För en utförligare presentation av relikerna och 
nekrologiets text, se Appendix II.

ca 1166–1200: I Liber daticus noteras, under den 22 juli, 
altarets invigning: ”Dedicacio altaris sancte M[arie] Mag-
dalene et sanctorum Johannis, Jacobi, Georgii et Gereo[-
nis] martyrum, Martini et Nicol[ai] confessorum” (LDLV 
s. 180). Kommentar: S:ta Maria Magdalena omnämns här 
först i dedikationslistan, till skillnad från 1126, vilket kan 
tyda på att hon från äldsta tid betraktats som altarets hu-
vudhelgon.

1274, den 16 augusti: Kaniken Niels Thorkilsen gör sitt tes-
tamente och skänker för firandet av mässor ”ad altare sancte 
marie magdalene & beati nicholai in cripta” gods i saxtorp 
till domkyrkan (DD II:2 nr 234). Prästen ska varje vecka 
hålla tre mässor för de hädangångna, således den ena dagen 
för Niels själ, nästa dag för fadern, och far- eller morbrodern 
och på den tredje dagen för modern och systrarna. Mäss-
san ska hållas framför den heliga Maria Magdalenas och S:t 
Nikolaus altare i kryptan, om kapitlet tillåter det. Före var-
je mässa ska prästen kärligt och ödmjukt be de närvarande 
att läsa en Fader vår för de själar han skall hålla mässa för. 
Därtill ska under följande tre dagar skiftesvis hållas mässa 
för den heliga Maria, den heliga Mikael, den heliga Maria 
Magdalena, den heliga Nikolaus, den heliga Katarina och 
den heliga Margareta. Varje år ska hållas en årtid i koret för 
Niels Thorkilsens själ, hans fader och moder.
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kapellet” i kryptan en skilling grot, till prästen en halv skilling 
grot och kyrkotjänaren två öre pengar (DD III:3 nr 340).

1358, den 9 mars: Bennike Henriksen av Åhus, kantor i 
Lund, skänker i sitt testamente till ”min” sockenkyrka i kryp-
tan två mark penningar och en bok innehållande text med 
noter till Kristi lekamens fest och till S:ta Annas fest, till vi-
karieprästen två skilling grot och till kyrkotjänaren en halv 
mark penningar (DD III:5 nr 109).

1360, den 5 december: Prästen Niels Frændesen skriver sitt 
testamente i vilket han bl.a. testamenterar en halv mark pen-
ningar till kryptan, till dess präst en predikobok i rött band 
och till klockaren ett öre penningar (DD III:5 nr 393). Kom-
mentar: Brevet implicerar att en präst hade kryptan, för-
modligen sockenaltaret, som sitt särskilda och huvudsakliga 
arbetsområde.

1478, den 9 augusti: Kaniken Anders Matsen donerar till 
Krafts socken den västra boden i sin gård i Malmö för sjungna 
gudstjänster i Kraftskyrkan före och efter varje sockenmässa, 
”guth teel loff, myn oc myne foräldris siele teel nötte oc ewict 
gaffn”. Före mässan ska sjungas ”wor frwe loff Alma redemp-
toris” och efter mässan Salve Regina. Godset ska förvaltas 
av kyrkovärjaren till Krafts socken (LÄU IV nr 316, 317).

1479: Arrendebrev till Jahan Lydichsson på halva norra delen 
av ”Krafftz sognnes prästegård” (LÄU IV nr 344).

1489: Kantorn Boo Jönszon utställer arrendebrev till Nilsz 
Matzon på en fjärdedel av Krafftz prästgård (LÄU V nr 129).

1497: Kapitlet utställer arrenderbrev till Claus Essbiörnszon 
på en halv gård liggandes i Krafftz prästgård (LÄU V nr 379). 

1512–18: Ärkebiskop Birger Gunnersen låter flytta platsen 
där Krafts sockenkyrkas mässor firas till dess riktiga socke-
naltare som är S:t Ægidius altare i södra delen av kryptan. 
Kommentar: Under en tid har alltså sockenkyrkans mässor 
firats vid ett annat altare än det som invigdes 1131 (se L1, 
om Birger Gunnersens gudstjänststiftelse). Här förmodas 
att växling av sockenkyrkoaltare skett relativt sent, i början 
av 1500-talet, och att detta andra och nyare altare är iden-
tiskt med L68. 

1558: Omnämns att det residens som innehas av Søren Pe-
dersen, vikarie i Kraft, är mycket förfallet och bebos av An-
ders Murmester (Andrén 1984 s. 76 efter uppgifter i Danske 
Kancelli, DRA).

1570: Någon speciell altarfond tillhörande altaret redovisas 
inte i domkapitlets jordebok. Däremot kan inkomster från 
det så kallade Prebenda Trä ha varit knutet till altaret och 
socknen (Andrén 1984 s. 76, jfr Djb 1570 f. 121r–v). 

kännaren Ægidius. I altaret placeras följande reliker: marty-
ren Vitus, delar av de 11 000 jungfrurna samt en lång rad 
andra vördnadsvärda reliker vilka överförts från det gamla 
klostrets altare och ”vars namn endast Gud känner till”. För 
en fullständigare presentation av relikerna, se Appendix II. 

1166–1199: Altarets dedikation noteras i Liber daticus: 
”Dedicacio altaris beati Blasii martiris et Egidii confessoris” 
(LDLV s. 268). Kommentar: Det är oklart varför notisen är 
införd i kalendern under den 20 oktober och inte den 11 
januari som ju var den egentliga dedikationsdagen. Det är 
ju möjligt att det rör sig om ett avskriftsfel, men det verkar 
ändock mindre troligt. Det var inte helt ovanligt, åtminsto-
ne under senare delen av medeltiden, att kyrkors och altares 
dedikationsdagar (som bestämt tidpunkten för den årliga in-
vigningshögtiden) ändrades till vad som uppfattades som mer 
gynnsamma datum (Helander 1957 s. 49 not 8). Möjligen ska 
den ändrade dedikationsdagen ses i relation till tillkomsten 
av den i senare källor kända Krafts socken. Det ska noteras 
att från Lunds stift finns två specifika senmedeltida uppgif-
ter om tidpunkterna för altares invigningsfester (Appendix 
VII: S:t Johannes kyrka i Landskrona och S:ta Maria kyrka i 
Åhus). I båda fallen bestämdes invigningsdagen till söndagen 
efter S:t Dionysios dag (9 oktober), vilket alltså inte var de 
egentliga datumen för altarnas invigningar. Om ändring av 
kyrkoinvigningsdatum, se även exempel gällande Slangerups 
kyrka i Roskilde stift (DD på Internet, 13 november 1411).

1325, den 3 juni: Peder Truedsen, kanik i Lunds domkyr-
ka, skänker en gård i S:ta Maria Magle socken i Lund till 
”sockenkapellet”, uppfört till S:t Egidius och S:t Blasius ära 
i kryptan i S:t Laurentius kyrka i Lund, så att kapellanen 
eller vikarien som gör tjänst där och inte har gård eller hus, 
kan ha sitt uppehälle där. I gengäld ska herr Anders, som 
är kapellan och vikarie i detta kapell, och dennes efterträd-
are vid altaret, själva eller med ställföreträdare, till bot och 
frälsning för Peder Truedsen och hans föräldrars själar i evig 
tid hålla en särskild mässa varje vecka vid samma kapells 
altare.  Herr Peder understryker att mottagaren av denna 
gård, prästen Anders och hans efterföljare, på ingen punkt 
ska förminska godset, så som förr varit sedvana vid bortgi-
vandet av sådana gårdar. Den kanik som har eller kommer 
att få prebende i kryptan skall inte ha någon myndighet över 
gården (DD 2:9 nr 193).

1345, 15 april: Peder Jensen av Nim, kanik i Lund och Århus, 
testamenterar till sin sockenkyrkas krypta, nämligen S:t Bla-
sius altare, ett halvt pund vax, till prästen en mark penningar 
och kyrkotjänaren ett öre pennningar (DD III:2 nr 147). 

1350: Kaniken Niels Mogensen testamenterar penningar till 
en rad sockenkyrkor, däribland ”kryptan” (DD III:3 nr 263). 

1350, Kaniken Thorkil Björnsen testamenterar till ”socken-
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ecclesia beati laurencii inferius iuxta gradus. ante altare bea-
ti vincencii martiris”. Prästen vid altaret ska läsa följande 
mässor: söndag om Trefaldigheten (efter tjänsten vid S:ta 
Maria altare fullbordats), måndag om Helige Ande, tisdag 
växelvis om S:t Laurentius och S:t Vincentius, onsdag Syn-
dernas förlåtelse, torsdag växelvis om S:t Nikolaus och S:ta 
Katarina, fredag för de troende döda och varje lördag om den 
heliga jungfrun. Altarprästen ska besöka koret vid alla dubb-
la fester – ”när han kan” – och där delta i gudstjänster och 
mässan (DD II:3 nr 73). Kommentar: Det finns inga senare 
uppgifter om att det funnits ytterligare ett altare dedicerat S:t 
Vincentius i domkyrkan och dessutom talar brevet otvetydigt 
om ett redan existerande altare till vilket han låter grunda ett 
prästämbete med fyra gårdar i Hemmesdynge. Donationen 
till altaret utgör en betydande del av altarets senare kända 
godsmassa. Presentationsrätten förbehålls dekanen. Prästen 
hade full förfoganderätt över godset, men det kan ej avhän-
das utan dekanen och domkapitlets medgivande (DD II:3 
nr 73). En omständighet har bäring på frågan om hur läge 
och avstånd beskrivs. Håkan vill bli begravd nedanför och 
invid trappan till högkoret. Gravplatsen betecknas som be-
lägen framför (ante) S:t Vincentius altare. Avståndet mellan 
det kända S:t Vincentius altare i södra kapellet och trappan 
är omkring 18 meter. Med tanke på detta avstånd förefaller 
det egendomligt att det använts som referenspunkt. Det finns 
dock inga andra uppgifter om ytterligare ett altare i domkyr-
kan tillägnat S:t Vincentius eller att det äldre altaret flyttats.

1294, den 24 november: Om mässor vid S:t Vincentius al-
tare, se ovan om S:t Laurentius altare i högkoret.

1304, den 8 augusti: om mässor vid S:t Vincentius altare, se 
ovan om S:t Laurentius altare i högkoret.  

1334, den 30 augusti: Petrus Gervasii, kanik i Le Puy och 
påvlig nuntius i Danmark, Sverige och Norge, redovisas sina 
räkenskaper för den påvliga kammaren. Där kan bl.a. note-
ras 2 mark penningar från prästen vid S:t Vincentius altare 
i Lunds domkyrka (DD II:11 nr 152).

1480: Omtalas i ett brev att altarets gård i Lund bebos av 
Asmunds änka Kirstine och hennes barn (LÄU IV nr 357). 
Kommentar: Anders Andrén identifierar gården med tomt 
12–14 (Andrén 1984 s. 67f ).

1554, den 9 oktober: Upprättande av arrendekontrakt till 
Rasmus Sørensen i Lund på en gård tillhörande ”Sancti 
Vincentij altare i Söndre hörn i Lunde domkyrckia” (Sk-
brf, Lunds Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 
978, LUB).

1570: S:t Vincentius altare och gods redovisas på två ställen 
i domkapitlets jordebok (f. 15r, 209r). Jämförelser av gods 
och senare jordeböcker visar att det är samma fond som redo-

L4. Jungfru Maria och martyren Laurentius (1145)

1145, den 1 september: Lunds domkyrkas högaltare invigs till 
ära för jungfru Maria och martyren S:t Laurentius. Relikför-
teckningen omfattar 71 olika reliker (Necrologium Lundense s. 
90ff). För närmare presentation av relikerna, se Appendix II. 

1223: Ärkebiskop Anders Sunesen förordnar om att alla of-
fergåvor till högaltaret i domkyrkan skall tillfalla kanikerna, 
oavsett om det är vanliga präster eller biskopar som firar 
mässa (DD I:5 nr 231).

1294, den 24 november: Niels Ødesen, kanik i Lund, skriver 
sitt testamente och skänker allt sitt gods i Yngsjö till Lunds 
domkyrka för en årtid och mässor. På dagen för årtiden ska 
läsas tre mässor för de döda, nämligen en mitt i koret framför 
högaltaret för hans egen själ, den andra vid S:t Stefans altare 
för hans faders själ och en tredje vid S:t Vincentius altare för 
hans moders själ (DD II:4 nr 145).

1304, den 8 augusti: Johanne, änka efter herr Gudmund Lil-
le, skänker sitt gods i Stanstorp mot en årtid i Lunds dom-
kyrka. Vid sin likbegängelse, vill hon att tre sjungna mässor 
ska hållas, en framför högaltaret i S:t Laurentius kyrka, den 
andra framför S:t Stefans altare och den tredje framför S:t 
Vincentius altare. Därefter ska mässor läsas vid vart och ett 
av de övriga altarna i kyrkan. På den åttonde och trettionde 
dagen ska en själamässa högtidlighållas i överenstämmelse 
med sedvanan framför högaltaret liksom vid likbegängelsen. 
Utöver detta ska bland annat kyrkklockorna i hela Lund ljuda 
för hennes själs skull. Förvaltningen av det skänkta godset ska 
ombesörjas av den föreståndare som har hand om brödernas 
kommungods (DD II:5 nr 328).

L5. Martyrerna Vincentius och Albanus (1145), Stiftelse: 
Bona Altaris Sanctj Vincentij (1570)

1145, den 1 september 1145: Altaret i högkorets södra kor-
sarm invigs samma dag som domkyrkans högaltare av biskop 
Gislo från Linköping och dediceras S:t Vincentius och S:t 
Albans. Sexton olika reliker placeras i altaret (Necrologium 
Lundense s. 92). För en fullständigare presentation av reli-
kerna, se Appendix II. 

ca 1166–1200: Invigningningar av högaltaret och de två si-
doaltarna i högkoret noteras i Liber daticus under den 1 sep-
tember. Det till S:t Vincentius och S:t Albans invigda altaret 
omnämns därvid endast vid ett namn, ”sancti Vin[centii]” 
(LDLV s. 220). 

1283, den 1 augusti: Ärkediakonen Håkan instiftar en vi-
karietjänst genom testamentarisk gåva till altaret helgat S:t 
Vincentius. Han väljer sin grav i domkyrkan nedanför och 
intill trappan framför S:t Vincentius altare, ”sepulturam in 
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nämnda gåvobrev på ett vikarieresidens (DD II:7 nr 211; jfr 
ÆDA, bd V:1 s. 163). Altarets vikarie förpliktades att läsa 
en mässa för alla troende avlidna varje vecka, utöver de sex 
mässor han (sedan 1297) var förpliktad till.

1452, den 3 februari, Kaniken Jens Jensen ger till ”sancti Ste-
phani altær i nørræ koor” en bod i Malmö för att den präst 
som innehar altaret skall hålla en årtid i högkoret för Jens 
och hans föräldrar och en mässa ”pro defunctis” vid samma 
altare varje vecka (LÄU III nr 341). 

1474, den 4 oktober: Kaniken mäster Kelder och borgarna 
Jens Knudsen och Esbern sköter en stenbod och ett hus vid 
allmänningsgatan i Lund till S:t Stefans altare i det norra koret, 
”ad altare beati Stephani prothomartiris in aquilonari choro 
ecclesie Lundensis” för hållande av två mässor i veckan på den 
fjärde och sjätte dagen, alltså onsdag och fredag, för kaniken 
Peder Hermansen och hans föräldrars själar (LÄU IV nr 226). 

1494, den 16 januari: Ärkebiskop Jens Brostrup intygar att 
kaniken Kjeld Andersen sköta till S:t Stefan altare, ”ad alta-
re beati Stephani prothomartiris in aquilonari choro ecclesie 
Lundensis situatum”, en gård vid allmänningsgatan i Malmö 
och en gård vid Bredgatan i Lund, mot att altarets innehava-
re ska hålla en årtid i domkyrkans högkor (LÄU V nr 268). 

1510, den 25 januari: Henrik Wysted, kanik och vikarie vid 
S:t Stefans altare gör ett mageskifte med borgmästaren Hans 
Mickelsen i Malmö. Altaret får en gård vid Adelgatan i Mal-
mö mot en bod vid samma gata (LÄU VI nr 338).

1521, den 17 oktober: Anders Nielsen av Skottorp, väpnare, 
utfärdar skötebrev till S:t Stefans altares vikarie på två gårdar 
i Kingelstad, Ottarps socken (Skbrf, Lunds Dombkyrckios 
tilhörige breef och skriffter, nr 537, 538, LUB).

1521–22: Ärkebiskop Jørgen Skodborg ”… haffuer lagt tu-
ende Gaarde / liggendis i Kindelsted / til S. Staphens Altar 
/ huicke bleffue bortskiffte for en Gaard i øster Odersløff” 
(Huitfeld 1604, bd X, Aaij).

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
noterar flera gårdar och bodar tillhörande altaret. Försvaret 
av dem besörjer herr Henrik Conrads (Lunds domkapitel, 
Pergamentsbrev, LLA; jfr Bager 1957 s. 56).

1542, den 28 juni: Genbrev lämnas å arrendeavtal om en 
altarets gård i Malmö. Altaret innehas av mogens Reff (Lunds 
domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1570: I domkapitlets jordebok under rubriken S:t Stefans 
altare återfinns gårdar Lockarp, Östra Odarslöv, Getinge, 
Örja, Skieberup, Håkantorp, ett residens i Lund och egen-
dom i Malmö (f. 134r).

visas två gånger, något som Ewert Wrangel inte har noterat. 
Altarfonden består av fyra gårdar i Hemmesdynge, en gård 
i Vedåkra och ett residens i Lund.

Slutkommentarer: Nu försvunna muralmålningar med S:t 
Vincentius martyrium dokumenterades på 1800-talet i det 
södra kapellet (CWP, II, s. 296f ).

L6. Martyrerna Stefan och Mauritius (1146), Stiftel-
se: Bona Altaris sanctj Stephanj (1570)

1146, den 1 september: Ärkebiskop Eskil inviger det vänstra 
altaret (altare sinistrum), sett från väster, alltså altaret i hög-
korets norra transept, och dedicerar det till protomartyren 
Stefanus och martyren Mauritius. Tjugoen olika reliker pla-
cerades i altaret (Necrologium Lundense s. 92). För en fullstän-
digare presentation av relikerna, se Appendix II. 

1241 (28 oktober–10 november?): Ett mageskifte förhandla-
des framför S:t Stefans altare i närvaro av flera lundakaniker 
(DD I:7 nr 89).

1294, den 24 november: Om mässor vid S:t Vincentius al-
tare, se ovan om S:t Laurentius altare i högkoret.

1297, den 12 november: Göde, kanik i Lund, testamente-
rar sin gård i Lockarp till S:t Stefans altare och förordnar 
om inrättandet av en årtid. Prästen vid altaret skall årligen 
undfå 5 mark penningar för att läsa tre mässor varje vecka, 
nämligen en för den heliga jungfrun, den andra alternerande 
för den S:t Andreas, S:t Stefan och S:t Laurentius och den 
tredje för de avlidna. Gården ska läggas under förvaltaren av 
kyrkans byggnadsfond, vilken även ska ha presentationsrätt 
(DD II:4 nr 276).

1304, den 8 augusti: om mässor vid S:t Stefans altare, se ovan 
om S:t Laurentius altare i högkoret (L4). 

c. 1300–30: Thomas Gynthersen, borgare i Lund, dör nå-
gon gång under 1300-talets första decennier. Årtider och två 
mässor ska firas för hans själ vid S:t Stefans altare: ”perso-
ne altaris beati Stephani in ecclesia beati Laurencii due ore 
tali condicione, quod in ipso die anniversarii due misse pro 
anima dicti domini Thome Gynter son apud ipsum altare 
annuatim celebrentur” (LDLV s. 14).

1314, den 22 november: Guido, dekan, skänker en gård i 
Lund som vikarieresidens till altaret, ”ad altare beati stephani 
in ecclesia beati laurencii lundis, pro residencia vicarii ipsi-
us altaris” (DD II:7 nr 210). Kommentar: I domkapitlets 
registratur från 1400-talet finns en kort notis om ett brev 
behandlande överförandet av gods i Getinge, Håkantorp och 
Örja till S:t Stefans altare. Det är registrerat tillsammans med 
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anno inferius [in ecclesia] ad altare sancti Laurencii cum 
missa cantanda” (LDLV s. 34). 

1381,den 2 juli: Väpnaren Peder Due skänker allt sitt gods 
i Vemmerlöv i Skytts härad till ”rector altaris sancti Lauren-
cii de bonis in Vimmærløf”, för en årtid (LDLV s. 77; jfr 
ÆDA V s. 154). 

1405, den 22 april: Lars Jensen, dekan i Roskilde, skänker en 
gård i Fuglie, en gård i Everlöv och fyra gårdar i Lackalänga 
till Lunds domkyrkas byggnadsfond, för en daglig sjungen 
mässa framför S:t Laurentius altare i domkyrkan mitt på 
golvet, ”ante altare sancti Laurencii in medio pauimento” 
(DD 4:10 nr 89).

1409, den 31 oktober: Lars Jensen, dekan i Roskilde dom-
kyrka, skänker tre gårdar i Mossheddinge, som han köpt av 
ärkebiskop Jakob (jfr DD 4:11 nr 281), till S:t Laurentius 
altare, så att mässan vid samma altare kan firas med större 
högtidlighet, för Gud och S:t Laurentius, för Lars och hans 
föräldrar och efterkommande (DD 4:11 nr 587).

1415, den 8 januari: Lars Jensen, dekan i Roskilde och kanik 
i Lund, skänker gods i Skanör, Fuglie, Nevitshög, Torreberga, 
Mossheddinge, Everlöv och Lackalänga till Lunds domkyrka, 
för vilkas avkastning prokuratorerna för fabrikafonden och 
tutorerna varje år ska tillsätta en präst och minst en minist-
rant, vilka efter matutin och ”när högmässan på den dagen 
brukar firas i stora koret vid högaltaret”, högtidligt ska, ”an-
tingen själva eller genom andra”, sjunga en mässa ”sub officio” 
(trol. menas den innevarande dagens text och musik) vid S:t 
Laurentius altare mitt på golvet (SD nr 2030). 

1460, den 25 maj: Väpnaren Torbern Jensen (Rosensparre) 
arrenderar ”capittels gotz” och allt gods tillhörande ”san-
cti Laurencij altare” i Vemmerlöv i Skytts härad (LÄU III 
nr 414). Kommentar: I en jordebok över domkapitels gods 
tillkommen någon gång under åren 1643–49, innehållande 
mer utförliga angivelser av gårdarnas geografiska belägen-
het, framgår att S:t Laurentius altare ägde 4 gårdar i Väs-
tra Vemmerlöv och ”En Joerd udj Lund kaldis Myrelyckan” 
och att domkyrkans ”kommunfond” ägde 10 gårdar i Västra 
Vemmerlövs by, Skytts härad (Lunds domkapitels jordebok, 
GVI:5, LLA).

1493–1497, den 1 september: Altarets position anges av vi-
karien Tyge Pedersen: ”helgetrefoldighetzs altere y Lunde-
domkircke fore then tredie pelere fraa segerwærcket liighe 
synnen fraa sanctj laurentis altere som Jagh nw sielffwer i 
wære haffwer” (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev nr 112, 
LLA). Kommentar: Förutsatt att begreppet pelare står för en 
fristående pelare betyder det att Laurentiusaltaret varit beläget 
strax väster om platsen för den nuvarande predikstolen. Om 
brevets datering, se L54.

L7. Martyren Laurentius, mitt på golvet (1325–34), 
Stiftelse: Bona Altaris dominus [!] Laurentij in medio 
pavimenti (1570)

1325–1334: Ärkebiskop Karl Eriksen uppges i Liber daticus 
att ha doterat två altare i domkyrkan, belägna ”under ett 
större valv”, nämligen S:ta Margaretas vid den södra väggen 
och S:t Laurentius mitt i kyrkan framför bilden: ”qui eciam 
dotavit duo altaria sub majori testudine, [scilicet beate Mar]
garete ad parietem australem et altare beati Laurencii [in med-
io ante ymaginem]” (LDLV s. 124). Kommentar: Möjligen 
har inte Karl stiftat S:t Laurentius altare utan endast donerat 
gåvor till det. I hans testamente 1334 omtalas inte att han 
uppfört altaret, till skillnad från S:ta Margaretas altare som 
uppges vara nyligen uppfört. Det kan väl inte uteslutas att 
ordet ”testudo” (’sköldpaddsskal’) som ovan har tolkats som 
valv också kan avse en annas slags överbyggnad.

Före 1374: Enligt ett omkring 1600 befintligt, men nume-
ra förkommet, register eller dylikt över domkyrkans gods 
äger altaret senast vid denna tidpunkt åtta gårdar i Hovby, 
en äpplegård och residens (Samling af Kongens Rettertings 
Domme, I, s. 205).

1334, omkring 10 maj: Ärkebiskop Karl Eriksen, kallad den 
Röde (död den 16 maj 1334), testamenterar en baldakin 
(kostbart altartäcke?) till S:t Laurentius altare i mitten av 
kyrkan, ”ad altare beati Laurencii in medio ecclesie nostre 
Lundensis fundatum. unum baldekin” (DD II:11 nr 127).

1378, den 24 februari: Ärkebiskop Niels Jensen skänker sitt 
gods i Gørthalykke till domkyrkans byggnadsfond för en hög-
tidlig fest på S:t Georgs dag vid det ”nedre altaret tillägnat 
S:t Laurentius” (”inferius altare sancti Laurencii”), med en 
sjungen mässa för S:t Georg och en ihågkommelse av S:t 
Laurentius och en kollekt efter ”vår” död för herr Niels själ. 
För godset och utbetalningar ansvarar föreståndaren för bygg-
nadsfonden (DD IV:1 nr 446). Kommentar: Festen betecknas 
som duplex i kalendern i Breviarium Lundense 1517.

1379, den 3 februari: Ärkebiskops Niels Jensens föreskriver 
i sitt testamente om en mässa för S:t Georg och en ihåg-
kommelse av S:t Laurentius framför S:t Laurentius altare 
i mitten av kyrkan, ”ante altare sancti Laurencii in medio 
ecclesie constitutum”, och en bön för hans egen själ. I ett 
tillägg till testamentet omtalas donationen av en förgylld 
kalk till altaret: ”Altari sancti Laurencii inferiori calicem 
deauratum”. På årsdagen ska läggas en purpurklädnad på 
hans grav. Den senare ska placeras intill hans föregånga-
res, herr Peders, huvud (DD IV:1 nr 484). Kommentar: I 
den kort därefter införda notisen i Liber daticus heter det 
att ärkebiskopen förordnat om hållande av S:t Georgs fest 
framför S:t Laurentius altare nere i kyrkan med en sjungen 
mässa, ”festum sancti Georgii sollempniter celebrari omni 
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L8. Jungfru Maria, S:t Nikolaus, S:ta Margareta 
(1267) och Alla helgon (1522)? Stiftelse: Bona Alta-
ris Sanctj Nicolaj (1570)

1267: Subdiakonen Ingmar (död 1267) testamenterar gods i 
Vinninge och Stävie för uppförandet av ett nytt altare invid 
den plats där han gravlagts. Altaret ska dediceras jungfru 
Maria, S:t Nikolaus och S:ta Margareta. Presentationsrätt 
ska förbehållas föreståndaren för byggnadsfonden. Vid altaret 
ska varje vecka hållas fyra mässor: en för de döda, för alla 
kristna syndare (peccatis), en för den heliga jungfrun och en 
för S:t Nikolaus växlande med S:ta Margareta (LDLV s. 168). 

1337: Niels Olsen, kanik, död 1337, begravs i samma grav 
som fadern Olof Sciriman nära ovannämnda magister Ing-
mars altare: ”sepultus in sepulchro patris sui Olavi Sciriman 
apud altare magistri Ingimari” (LDLV s. 316).

1522, den 21 juli: En gård tillhörande alle helgenne altere 
i Lunds domkyrka, till vilket Holger Skalder har värjorätt, 
omtalas i en förteckning över kyrkogods i Malmö (Lunds 
domkapitel, Pergamentsbrev, LLA; jfr Bager 1957 s. 57). 
Kommentar: I Lunds domkapitels jordebok finns ingen altar-
fond med denna titel och med det beskrivna godsinnehavet. 
Det enda altaret som 1570 ägde en gård i Malmö, men som 
icke omnämns i förteckningen 1522, är S:t Nikolaus altare. 
Gissningsvis är det samma altare som omnämns med olika 
titlar 1522 och 1570. 

1570: I domkapitlets jordebok 1570 återfinns gårdar i Vin-
ninge, Stävie, Hotorp och Malmö under S:t Nikolaus altar-
fond (f. 189v).

L9. Jungfru Maria, S:ta Katarina och S:t Olof (1269), 
Stiftelse: Bona Altaris Sancti Olaj (1570)

1269: Subdiakonen Gudmund Luciesen avlider. Han har lå-
tit bygga ett altare i domkyrkan, ”in honorem sancte Marie, 
beate Katerine virginis et beati Olavi martiris”, och doterat 
det med en gård i Räng och en i Vintrie (LDLV s. 121). 

1289: Om domprosten Thrugots altare, se L10.

1338, den 17 april: Ärkebiskop Peder kungör att det av Tru-
ed (Thrugot) år 1289 stiftade altaret inte har blivit uppfört 
och lägger det gods han testamenterat altaret till Gudmund 
Luciesens altare som ombesörjs av herr Peder Bonde. Herr 
Thrueds donerade gods och, får man förmoda, gudstjäns-
ter har ombesörtjs av prästen Jakob Jærmer. Vid altaret ska 
fortsättningsvis varje vecka hållas åtta mässor av de båda 
prästerna. När altaret i framtiden blir ledigt skall dekanen 
och den som råder över byggnadsfonden växelvis presentera 
präst till altaret på kanoniskt vis (DD II:12, nr 80; LDLV 
s. 321f ). Kommentar: Arrangemanget med en växlande pre-

1540, den 12 oktober: Ärkeelectus Aage Jepsen Sparre gör 
sitt testamente i vilket han väljer sin gravplats framför altaret 
helgat S:t Laurentius till vilket han även skänker den kalk 
han brukade använda när han celebrerade högmässan (Jo-
hannesson 1947 s. 310).

1570: Altaret innehar enligt domkapitlets jordebok sex går-
dar i Houffby, fyra gårdar i Västra Vemmerlöv i Skytts härad 
och ett öde residens i Lund (f. 204v–205v).

Slutkommentarer: Efter reformationen uppkom tvist om al-
tarets egendom där Peder Brahe ville att altargodset skulle 
tillfalla honom. Eftersom han icke kunde visa att allt altar-
gods skänkts av hans släktingar och inte heller att släkten 
innehaft patronatsrätt till altaret dömdes ej i hans favör. En 
rättartingsdom från 1598 redogör för turerna i denna sak 
(Samling af Kongens Rettertings Domme, I, s. 202ff). 

Altarets placering i långhusets mitt eller centralaxel framgår 
av flera omnämnande. Att det också haft en placering väster 
om mittskeppets mitt framgår av uppgiften 1570. En sådan 
västlig placering kan stödjas av de uppgifter som finns om pla-
ceringarna av gravar tillhörande ärkebiskoparna Peder Jensen 
och Niels Jensen. Den senare kan ju genom särskilda gåvor 
och gudstjänster kopplas till altaret. Enligt Niels testamente 
1379 skulle ju hans grav placeras intill Peders. Enligt uppgift 
från 1700-talet fanns ärkebiskop Peder Jensens gravsten vid 
”ändan” av den stora gången, vilket får tolkas som mittskep-
pets västra del och av sammanhanget att döma icke alltför 
långt från dopfunten (Corylander 1884 s. 41, 141). Läge-
sangivelsen ”ändan” förefaller att användas om placeringar i 
domkyrkans västra del, ibid. s. 14, 83, 89). Graven betecknas 
i en annan källa från tiden som ”Den stora graff med Kob-
bar Plader” (Scanica 2, LUB). Placering av ärkebiskop Niels 
Jensens gravsten är oklar. Möjligen kan den identifieras med 
en svart sten som låg mellan tornen (ibid. s. 49). 

Fler omnämnanden finns av gravar vilka varit placerade 
nära altaren uppkallade efter Laurentius. År 1377 omtalas 
att Troels Olufsen ”sepultus est inter fontem et altare sanc-
ti Laurencii ad aquilonem”, alltså är begravd i norr mellan 
dopfunten och S:t Laurentius altare. För en årtid gav bro-
dern Uffe Olufsen en gård i Lyngsjö (LDLV s. 129, jfr DD 
IV:1 nr 238, 307). Altaret kallat S:t Laurentius behöver 
inte vara det i mittskeppet men snarare motsvara det som 
grundades omkring 1313 och som senare kallas S:ta Maria 
vid funten (L13).

Ett annat (?) laurentiusaltare omnämns 1405, då herr Sven 
Saxtorp omtalas som begravd: ”Hic sepultus est juxta altare 
sancti Laurencii sub lapide sculpto in parte australi” (LDLV 
s. 55). Det är oklart vilket Laurentiusaltare och stenskulp-
tur som avses. 
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festdagar och vara med på båda aftongudstjänsterna och i 
mässan (DD II:3 nr 379; LDLV s. 321). Kommentar: Altaret 
verkar aldrig, fysiskt, ha uppförts, se L9.

1338: Domprosten Thrugots donerade altargods läggs till 
Gudmund Luciesens altare (LDLV s. 321f ) och återfinns i 
domkapitlets jordebok 1570 under S:t Olofs altare (f. 198r). 
Se L9.

L11. S:t Mikaels altare (1570), Stiftelse: Bona Altaris 
Sanctj Michaelis (1570)

1291, den 3 mars: Domprosten Andreas Torkilsen stiftar ett 
altare vid det södra tornet i Lunds domkyrka, ”prope turrim 
jn parte australi”, för sin egen och sina föräldrars själar. Al-
tarets dedikation anges inte. På måndag ska firas mässa för 
de döda med nio lektier och på de övriga dagarna i enlighet 
med dagens text eller dagens helgonlegend. Altarets präst ska 
på kanoniskt vis insättas av ärkebiskopen. Prästen vid altaret 
ska besöka koret vid högmässa och vid vespersång på festda-
gar med nio lektioner (DD II:4 nr 2). Till altaret läggs gods 
i bæltingæ, vraghithorp et bielthorp. I Liber daticus kallas den 
senare orten Biælthorp maclæ, Stora Bjällerup (LDLV s. 56).

1570: I domkapitlets jordebok återfinns, under S:t Mikaels 
altare, gårdar i Åkarp i Oxie hd, Bjällerup, Hög och Vrage-
rup (ängar) (Djb 1570 f. 201v).

1580, den 22 april: Förläningsbrev till Niels Andersen, lands-
tingskrivare på Lunds landsting, på S:t Mikaels altare, som är 
ledigt efter herr Peder i Östra Vram (Kanc. Brevb. 1580–83 
s. 68). I marginalen till jordeboken 1570 finns en senare 
notering: ”Niels landstingsschriffuer”.

1583, den 24 november: Förläningsbrev till Abram Jensen, 
rikets kanslers skrivare, på det efter landstingskrivaren Niels 
Andersen lediga S:t Mikaels altare i Lund (Kanc. Brevb. 
1580–83 s. 752).

L12. Gud, jungfru Maria och S:t Andreas (1303), 
Stiftelse: Bona Altaris Beatæ Virginis Circa Horolo-
gium (1570)

1303, den 14 mars: Prosten Andreas Torkilsen upprättar sitt 
testamente och kungör att han för uppförandet av ett altare 
”in honorem dei omnipotentis, et beatissime virginis Marie 
matris ejus, et beati Andree apostoli” och för mässor skän-
ker: fyra gårdar Västra Köpinge, en gård i Kyrkoköpinge, 
en gård i skipathorp, en gård i Stävie och Skytts härad och 
två bodar i S:t Andreas socken och, såsom vikarieresidens, 
en gård i S:t Jakobs socken i Lund. Presentationsrätten och 
försvaret av godset förbehålls domprosten. Godsmassan fick 

sentationsrätt kan förklaras av sammanslagningen av de två 
altarstiftelserna. Enligt domprosten Thrugots önskan skulle 
presentationsrätten tillhöra byggnadsfondens föreståndare. 
Gissningsvis har samma rätt över subdiakonen Gudmunds 
altarstiftelse tillhört dekanen. Godset återfinns i jordeboken 
1570 under S:t Olofs altare! 

1350, den 5 december: Prästen Niels Frændesen, som var 
skrivare, klerk och präst hos ärkebiskop Peder i kapellet i 
Lundagård, ”in capella curie nostre Lundensis”, skänker en 
gård i Årsjö i Sövestads socken till Gudmunds Luciesens al-
tare, vid vilket han gjorde altartjänst (DD III:3 nr 348; jfr 
LDLV s. 315). 

1360, den 5 december: Prästen Niels Frændesen skriver sitt 
testamente i vilket han skänker en gård i Årsjö som varje år 
erlägger 4 mark till ”mitt” altare i S:t Laurentius kyrka i Lund, 
på det villkoret att 2 mark ska tillfalla altarprästen och att 2 
mark ska fördelas förhållandet av en årtid i koret (kanikerna 
ska ha 10 öre, vikarierna 2 öre, peblingarna 2 öre och andra 
fattiga 2 öre) (DD III:5 nr 393).

1418: En gård tillhörande altaret i Årsjö skiftas mot en gård 
i Lyngsjö (LDLV s. 315).

1540, 18 oktober: Holger Skaldre, ärkedjäkne, och Torckel 
Brunk, kanik, utställer brev om att herr Jens sewrinsen fyn-
boo som var perpetuus vicarius till sanctj Olavi althere givit en 
”brevvisare” till herr Lauritz Jespersen, präst, om att få överta 
samma altare (Lunds domkapitel, FIb:2, LLA). 

1542, 5 juli: Stig Pors godkänner på kungens vägnar att 
herr Lauritz Jeppsen må behålla altaret i sin livstid (Lunds 
domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1570: Altaret innehar egendomar i Kävlinge, Östra Odarslöv, 
Västra Odarslöv, Lyngsjö, Raasrød, Raabye, och Naffentorp 
(Djb f. 198r–v).

L10. Jungfru Maria, Johannes evangelisten och S:ta 
Katarina (1289)

1289, 25 november: Domprosten Thrugot, son till Tyge Pust, 
testamenterar till ett altare han stiftat i domkyrkan ärat jung-
fru Maria, Johannes evangelisten och S:ta Katarina, vid vilket 
han vill ha sin grav, följande gods: Västra och Östra Odarslöv, 
tre gårdar i Råset (Rasryth), Äspinge socken och till kyrkans 
fabricafond gods i Sandby. Prokuratorn för byggnadsfonden 
förbehålls presentationsrätten. Vid altaret ska följande mässor 
läsas: en i veckan om jungfru Maria, en andra och tredje om 
S:ta Katarina och S:t Johannes Evangelisten, medan de andra 
kan ”sägas” till vem prästen vill, men han ska i alla mässor-
na särskilt åminna ”mig”. Altarprästen ska besöka koret på 
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funten,”worfrwe altere i Lwnde domkirkke with fontten”, 
och ger i utbyte tio gårdar på skilda ställen i Skåne (LÄU 
III nr 410). 

1464, den 20 november: Väpnaren Mogens Hak på Häcke-
berga avstår till herr Anders Brun, innehavare av Vårfrualtaret 
vid funten, ”worr frvæ altere wit funten”, en gård i Vintrie 
och en i Ståstorp i Skytts härad i utbyte mot tvenne gårdar 
han får från ärkebiskop Tue och kapitlet (LÄU IV nr 56). 

1570: Altarfonden består av enstaka gårdar i Vindfälle, Yl-
leröd (Gärds hd), Hjärup (Bara hd), Hyllie, Vintrie (Oxie 
hd), Bösarp, Ståstorp (Skytts hd), Lövestad, Bäretofta, Ryd 
(Färs hd) (Djb f. 14r).

1605: I ett arrendebrev på residenset omtalas det som ”Altare 
Conceptionis B. Virginis circa fontem”, alltså Jungfru Mari-
as obefläckade avlelses altare vid funten (UUB, K9 nr 102, 
jfr Skbrf, Lunds Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, 
nr 1239, LUB).

Kommentar: Altaret kan möjligen, att döma av namnet Con-
ceptionis B. Virginis (1605), ha haft något samband med en 
årlig fest till Marie avlelse (concepcionis beate Marie uirgi-
nis), som ärkebiskop Karl år 1331 donerade medel till (DD 
II:10 nr 302).

L14. S:t Thomas av Canterbury (ca 1173–1200), 
Stiftelse: Bona Altaris Sancti Tomæ Canturiensi (1570)

ca 1173–1200: I Liber daticus noteras invigningen av ett altare 
ärat S:t Thomas: ”Dedicacio altaris sancti Thome” (LDLV 
s. 3). Kommentar: Förmodligen avses ärkebiskop Thomas 
av Canterbury, död 1170. Han kanoniserades 1173, vilket 
placerar altaret efter detta datum.

ca 1200–1233: Kaniken Sven skänker för sitt minne tre går-
dar i Vallkärra till domkyrkan varav två till ”altari beati Tho-
me”, vilket räcker för firandet av tre mässor i veckan och för 
”offer” (oblationem) och gåvor till de fattiga på hans årtid 
(LDLV s. 5f ). Kaniken Svend är sannolikt identisk med den 
Sueno longus som omnämns i nekrologiets presbyterlista (Ne-
crologium Lundense s. 119).

1302, den 2 juli: Kung Erik VI Menved utfärdar låsebrev 
och dombrev enligt vilket prästen Knud tilldöms gods till-
hörande Sevid Ribbings arvingar, beläget i S<n>isthorp och 
Tönnersjö (Tundrusæ) i Halland (DD II:5 nr 209). Kung 
Magnus Eriksson konfimerade brevet 1344 (se kommentar 
efter LÄU III nr 295).

1309: Prästen Knud, död 1309, ger för sin själ gods till ”al-
tare beati Thome archiepiscopi et martiris”, bestående av en 

ej förminskas utan ärkebiskopens tillstånd. Altarprästen ska 
besöka koret på högtider, men utan förpliktelser att leda fi-
randet. Prästen ska ha plats i norra koret mellan kanikerna 
och vikarierna, i likhet med hur vikarien för jungfru Marias 
altare har i södra koret. Följande mässor ska firas vid altaret: 
söndag för Treenigheten, måndag, onsdag och fredag för de 
avlidna, tisdag för aposteln Andreas, torsdag för Laurentius 
och lördag för Maria. Vid varje mässa ska växelvis omtalas 
Nikolaus, Maria Magdalena, Katarina och Margareta (DD 
II:5 nr 243). Kommentar: I Lunds domkapitels brevregistratur 
av ovannämnda brev har gjorts ett tillägg med annan hand: 
”Littera super duabus curiis Brønestadhæ et Hamerløff in 
scrinio R”. Av allt att döma har Andreas eller någon annan 
person vid okänd tidpunkt skänkt ytterligare gods till altaret 
i Brönnestad och Hammarlöv (ÆDA V:I s. 162). 

1344, den 7 mars: Påven Clemens VI överför ett kanonikat 
eller annat benificium vid Lunds domkyrka till baccalaureus 
(ungefärligen svarande till student) Anders Hallandsfar mot 
att denne avstår S:t Andreas altare och sockenkyrkan S:t Nik-
olai i (Södra) Mellby i Lunds stift (DD III:2 nr 30). Möjligen 
kan uppgiften relateras till detta altare. 

1476: Staden Trelleborg arrenderar Västra Köpinge by och 
mark som ligger till det av domprosten Anders stiftade altaret 
vid sejerverket (uret) i Lunds domkyrka (LÄU IV nr 287).

1497: Arrendebrev angående gård tillhörande ett altare vid 
sejerverket (uret) som utarrenderas till Elinæ, Jahan Nilsz 
efterleverska (LÄU V nr 381). Möjligen kan denna uppgift 
förbindas med detta altarets residens i Lund.

1570: I domkapitlets jordebok, under altarfonden jungfru 
Maria vid urverket, återfinns gods i: Hammarlöv, Brönnestad, 
Kyrkoköpinge, Stävie i Skytts härad och ett vikarieresidens i 
S:t Pauls socken (!) i Lund. Trelleborgs stad utlägger 10 mark 
årligen ”aff thend östre wonng”, alltså mark tidigare tillhö-
rande den nedlagda bebyggelsen Västra Köpinge (f. 199v).

L13. Jungfru Maria och S:t Laurentius (1313), Stiftel-
se: Bona Vicariatus Beatæ Virginis circa fontem (1570)

1313, den 22 april: Ärkebiskop Esger tillkännager att han till 
ett altare i domkyrkan, som riddaren Eskil Magnusen och 
hans hustru Christine stiftat till ära för jungfru Maria och 
martyren Laurentius, ”in honorem beate Marie uirginis et 
sancti Laurencii martiris”, lägger stiftarens jordagods i Ge-
narp med föreskrift om att en mässa varje dag skall läsas vid al-
taret. Prosten insättes som värjare av godset. Förmodligen har 
presentationsrätten följt med denna plikt (DD II:7 nr 32).

1460, den 1 mars: Väpnaren Mogens Hak till Häckeberga 
får allt det gods i Genarp som tillhört S:ta Maria altare vid 
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Thomas altare, däribland Mjäla, Olsrödtt och Kiille. Avslut-
ningsvis redovisas ett vikarieresidens i S:t Mikaels socken i 
Lund (f. 192v). Av allt att döma ska den korrekta rubrice-
ringen av jordebokens S:ta Birgittas altare vara S:t Thomas 
av Canterbury. Jfr S:ta Birgittas altare, L50.

1576, den 14 december: Peder Svensen Skomakare, borgare 
i Lund, utfärdar genbrev till mäster Oluff Biørnszen socken-
präst och vikarie för arrende av en gård i Lund tillhörande 
”Sanct thomæ alter Cantuariensis paa then Syndre Crapts 
trappe” (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1576: I ett arrendebrev på residenset i Lund omtalas alta-
ret såsom ”S. Thomæ Cantuariensis Alter paa thend Syndre 
Crafts trappe” (K9 nr 30, UUB). Samma placering omtalas 
1597 (Skånebrevsförteckningen, Lunds Dombkyrckios til-
hörige breef och skriffter, nr 1226, LUB).

L15. Gud, jungfru Maria, ärkeängeln Mikael och 
martyren Laurentius (1317) och/eller Gud och apos-
teln Jakob, Stiftelse: Bona Altaris S. Annæ sub Orga-
nis (1570)

1317, den 10 december: Asser, kanik och präst vid S:t Mika-
els kyrka i Lund och död 1331, har uppfört ett altare under 
orgeln ”qui construxit altare sub organis” där han begravts, 
”ubi jacet” (LDLV s. 79).  I sitt testamente skänker alta-
ret en gård i Vinnerup och en huvudgård med fyra fästor, 
”vnam curiam principalem cum quatuor coloniis”, i Västra 
Vemmenhög. Altaret dedicerades Gud, jungfru Maria, är-
keängeln Mikael och martyren Laurentius, ”in honorem dei 
omnipotentis et beatissime virginis marie et beati michaelis 
archangeli et eximii martiris beati laurencii”. Prästen vid al-
taret förpliktigades att varje vecka fira fem mässor: den första 
om den heliga treenigheten eller söndagens gudstjänst, den 
andre för de avlidna (måndag?), den tredje om den Helige 
Ande, den fjärde växlande om S:t Nikolaus och S:t Laurentius 
(torsdag?), den femte om den heliga jungfru Maria (lördag?), 
med undantag av festdagar som har sina egna helgon i mäss-
boken, för vilka han inte må försumma att hålla mässa för. 
Presentationsrätten förbehålls föreståndaren för byggnads-
fonden. Rätten till att sälja eller bortskifta gods förbehålls 
ärkebiskopen och domkapitlet (DD II:7 nr 522, jfr LDLV 
s. 79). Kommentar: Testamentstexten har fått en överskrift 
innehållande bl.a. lydelsen ”De vna curia in Lindeknepel”, 
vilket synes sammanhöra med en senare donation till altaret. 

1337, den 19 september: Kaniken och prästen Thorbern 
Laurentsen väljer i sitt testamente att begravas framför al-
taret under orgeln, som uppförts av herr Asser, ”altare sub 
organis in honorem dei omnipotentis et beati Jacobi apost-
oli ad altare sub organis. quod constr[uxit] dominus Ascerus 
bone memorie. apud quod meam eligo sepulturam”. Vidare, 

grund i S:t Mikaels socken i Lund, samt flera gårdar i Hal-
land: Siwithsthorp i Laholms socken, en gård i Tönnersjö, en 
gård i Mjäla (Unathla, se nedan), en gård i Øthelsryth och i 
Beliakila (Kila?) i Gällareds socken. För detta gods ska hållas 
fyra mässor varje vecka: för jungfru Maria växlande med S:t 
Laurentius, en för S:t Nikolaus växlande med S:t Thomas 
martyren och två för de avlidna. Kommentar: Notera att tre 
mässor redan firas vid altaret för ovannämnda Svens minne 
(LDLV s. 8f ). 

1352, den 4 november: Peder Knudsen, också kallad Peder 
Helgesen, död 1352, önskar i sitt testamente bli begravd hos 
herr Sven framför S:t Thomas martyrs altare, ”vbi meam eli-
go sepulturam in sepulcro domini Swenonis ante altare beati 
Thome [martyris] ex speciali licencia domini mei archiepis-
copi et capituli Lundensis”, till vilket han tidigare skänkt nio 
gårdar och nu skänker till domkyrkans fabricafond en gård 
Heberg i Årstads socken. Enligt en senare påskrift på brevet 
skulle han vara grundare av altaret, men det kan, vilket C. 
Weeke tidigare påtalat, ej vara riktigt. Enligt gåvoboken låg 
altaret ”juxta gradus”, invid trappan. Önskemålet om grav-
läggning framför altaret talar för att det inte varit placerat i 
högkoret. Altaret är troligen det samma som omnämns 1309 
och och doterades i början av 1200-talet av Sven (DD III:3 
nr 590; LDLV s. 282f ). 

1447, den 17 augusti: Torkil Brahe ger med hustruns sam-
tycke en gård i Mjäla och kvarndamm i Torups socken och 
Tönnersjö härad till ”sancti Thomes altere aff Cantelbergh” i 
Lund. Kommentar: Brevet har en överskrift i vilken kan läsas 
”Super bonis altaris beati Thome Cantuarensis infra chorum 
iuxta gradus”. Altaret låg alltså nedanför koret och invid trap-
pan (LÄU IV nr 295). Det ska noteras att ortnamnet Mjäla 
kan vara identiskt med en ort som utlästs som ”Unathla”, 
vilken var en av de gårdar som donerades till altaret av den 
redan 1309 avlidne prästen Knud. Den äldre gåvobokens 
skrivform är troligen korrupt. I den yngre gåvoboken läses på 
samma ställe ”miathla” (LDLV s. 9 not 4). Huruvida Torkil 
Brahes gåva till altaret består av ytterligare en gård i Mjäla 
eller någon form av bekräftelse av altarets tidigare innehav 
och rätt på denna ort är oklart.

1570: I domkapitlets jordebok, under altarfonden S:t Thomas 
av Canterbury, redovisas endast gårdar i Skåne, nämligen i: 
Djurslöv, Bjällerup, Tofta och i Lund (f. 192r). Kommen-
tar: Av de många uppgifter om donationer av gårdar i Hal-
land till altaret finns, till synes, inga uppgifter. Vid närmare 
granskning och övervägande står det emellertid klart att det 
i jordeboken insmugit sig ett fel av det svårare slaget. Efter 
redovisningen av fonden tillhörande S:t Thomas altare följer 
fonden för S:ta Birgitta altare (Bona Altaris Sancta Birgittæ). 
Under denna rubrik redovisas två gårdar i Vallkärra och där-
efter 11 orter omfattande totalt 12 gårdar i Halland vilka kan 
kännas igen från ovannämnda donationshandlingar till S:t 
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1321: I Liber daticus dödsnotis om kaniken Olof framgår 
att de tolv mässor han förordnat om i sitt testamente vid sin 
årtid skulle läsas vid tolv altaren intill det han själv grundlagt 
(LDLV s. 25).

1344: Johannes Kanne, kanik i domkyrkan, uppges ha be-
gravts intill herr Olofs altare i norra delen av kyrkan, ”Cujus 
sepulcrum est prope altare domini Olavi ad b[ori]entalem 
partem ecclesie” (LDLV s. 150).

1464, den 17 juni: Ärkebiskop Tue Nielsen intygar att ka-
niken Peder Hermansen skänkt en gård med frukthage i S:t 
Thomas församling i Lund till Johannes evangelistens altare 
i Lunds domkyrka för en årtid (LÄU IV nr 48).

1498, den 26 november: Anders Andersen (Galen) till Öja 
skänker fem gårdar i Öja till ”sancti Iohannis ewangeliste al-
tare vidh then norre side vpp till mwren mellan sancte Anne 
och sancte Marie Magdalene altaria i Lunde domkyrcke” 
(LÄU V nr 416). 

1511, den 19 november: väpnaren Anders Galen gör sitt 
testamente och skänker däri fyra gårdar i Öja till ”sancti Jo-
hannis ewangeliste altare, norden wp till mwren mellom san-
cte Anne oc sancte Marie Magdalene altaria ligende, hwilket 
altare som her Per Lywng nw wti wäre haffwer” framför vilket 
han väljer sin ”leyerstad” (LÄU VI nr 398). Kommentar: I 
testamentet omtalas Per Liung såsom hans sockenpräst! Han 
var präst i S:t Nicolai kyrka (LÄU VI nr 401). 

1515: Jens Ulf (Johanni Ulf ) får collatsbrev på S:t Johannes 
Evangelistens altare, som stod ledigt efter Per Liungs död 
(Skbrf, Domcapiteletz i Lund tilhörige breef och skriffter, 
nr 150, LUB).

1570: Altarfonden äger en gård i Västra Vemmenhög, en gård 
i Vellinge, en gård i (Östra) Värlinge, en gård Östra Skräv-
linge, en gård i Fuglie, en gård i Malmö och ett ospecificerat 
residens i Lund (f. 109r).

1576, den 9 mars: Jens Thomsøn kanik i Lunds domkyrka 
utfärdar genbrev till mäster Clemidt Hogenszen, kanik och vi-
karie till ”Sanctj Johannis euangelistes alter wdi Lunde dom-
kircke” för arrende av en gård i Malmö (Lunds domkapitel, 
Pergamentsbrev, LLA).

1583, den 14 februari: Förläningsbrev till M. Isaach Mourit-
sen, skolmästare i Lund, på det efter M. Clemend Haagen-
sen lediga S:t Johannes Evangelistens vikariat i Lund (Kanc. 
Brevb. 1580–83 s. 631). 

1583, den 20 december: Anders Pedersen borgare i Lund 
arrenderar av mäster Mogens Madsen, kanik, och mäster 
Christiern Michelsøn, läsomästare i Köpenhamn, en gård 

enligt testamentet, ska prästen vid altaret hålla två mässor 
varje vecka, en för aposteln S:t Jakob och en för hans själ. På 
dagen för hans årtid ska hållas vigilier och en mässa i koret 
för herr Thorberns själ (DD II:12 nr 44). Han skänker två 
(!) gårdar i Lindeknävel i Brunnby socken till altaret (LDLV 
s. 256, jfr nedan 1570). 

1353, den 11 mars: Kaniken Tyge Turesen testamenterar två 
gårdar i Bältinge till altaret som var uppfört under orgeln, 
för en evig mässa varje vecka till bot för hans själ. Nära detta 
altare väljer han sin gravplats (DD 3:4 nr 17). 

1561: Altarets gods i Bältinge skiftas bort i utbyte mot en 
gård i Ljungaskog, Rya sn, Norra Åsbo hd (Skbrf, Lunds 
Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 1065, LUB).

1570: I domkapitlets jordebok omfattar altarstiftelsen S:ta 
Anna sub organis tre gårdar i Västra Vemmenhög, en gård i 
Lindeknävel och en gård i Ljungaskog, Norra Åsbo härad 
(Djb f. 202r).

L16. Gud, jungfru Maria och evangelisten Johan-
nes (1318), Stiftelse: Bona Vicariatus Sanctj Iohannis 
Evangelistæ (1570)

1318, den 28 oktober: Kaniken Olof, död 1321 i Orléans, 
stiftar enligt sitt testamente ett altare dedicerat Gud, jung-
fru Maria och evangelisten Johannes, ”altare in honorem dei 
omnipotentis et beatissime virginis marie et beatj johannis 
apostoli et ewangeliste”, och skänker till det gårdar i Fuglie, 
Vellinge, Östra Värlinge, Västra Vemmenhög, Östra Skräv-
linge och en gård i Lund. Han förordnar bl. a. om hållandet 
av en årtid med tolv lästa mässor. Altaristen ska ha en korstol 
i norra delen av koret tillsammans med kaniker och vikarier. 
Prästen ska läsa mässor vid altaret enligt följande schema: var-
je söndag för Trefaldigheten, om måndag och onsdag för de 
avlidna, tisdag växelvis för evangelisten Johannes, Petrus och 
Paulus och Andreas (men oftare för evangelisten Johannes), 
torsdag för den Helige Ande, de heliga martyrerna Lauren-
tius och Olof, fredag för Det heliga korset och för alla själar, 
emellanåt för den heliga Katarina och om lördagen för Vår 
fru. I mässorna ska omväxlande nämnas följande helgon: S:t 
Nikolaus, S:ta Maria Magdalena, S:ta Katarina, S:ta Marga-
reta och S:ta Christina. Prästen ska börja mässan vid en spe-
cifik tidpunkt på dagen (med kapitlets tillstånd), vid mitten 
eller slutet av primen i högkoret. Prästen har ej skyldighet 
att deltaga i mässan. Han ska besöka koret varje ”högtid”. 
Presentationsrätten förbehålls domkyrkans ”värjare”. God-
set tillåts ej att säljas eller bortskiftas utan ärkebiskopen och 
domkapitlets tillåtelse (DD II:8 nr 58, jfr ibid. nr 57; jfr 
LDLV s. 25; Djb 1570 f. 109r). Kommentar: På frånsidan av 
testamentet kan läsas med ”nyare hand” bl.a. ”Littere Altaris 
Johannis Ewangeliste quod habet M. Clemens” (DS 2170). 
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bart altartäcke?):, ”Item capelle sanctorum Mathie apostoli 
et Dionisii. ubi si capitulo nostro placuerit. nostram eligimus 
sepulturam. pannum dictum hethetstykke et unum balde-
kin” (DD II:11 nr 127). 

Efter 1352: Cristian Eriksen, bror till ärkebiskop Karl, om-
nämns som kanik i Lund 1325–48 och levde 1352. Hans 
sigill påträffades i en undersökning i de övre lagren i en 
gravkammare i ärkebiskops Karls kapell, vilket visar att han 
begravts intill sin bror (M. Rydbeck 1942 s. 26f, jfr LDLV 
s. 85, 191f ).

1395, den 19 juni: Gynther Lybertsen säljer sin badstugugård 
i Drottens socken i Lund, som han köpt av Jens Tranekær, 
till herr Jens Bonde, präst vid S:t Dionysii kapell (DD IV:5 
nr 381).

1490, den 9 januari: Sockenprästen i Harlösa Kjeld Jensen 
Basses beviljas av påven att inneha S:t Dionysii kapell eller 
vikariat, ”de cappella sacerdotali seu vicaria sancti Dionisij 
jn ecclesia cathedrali Lundensi”, vilket blivit ledigt genom 
domprosten Hans Urne som redan innehar andra prebende 
och ett liknande vikariat (LÄU V nr 136).

1570: I jordeboken redovisas under altarfonden: tre gårdar 
i Tågerup, en gård Käglinge, en äga i Malmö, en gård i Lilla 
Uppåkra, en gård i Kabbarp, en gård i Fjelie, två gårdar i Ige-
lösa, en gård i Mörarp, en gård i Tornhult, en gård i Saxtorp 
och en jord i Landskrona (f. 19v). 

1582, den 30 januari, Förläningsbrev till Sivert Grubbe på 
Sallerups prebende och S:t Dionysii altare, som nu fadern 
Eylert Grubbe har (Kanc. Brevb. 1580–83 s. 435). Kommen-
tar: I jordeboken 1570 i förteckningen av altarfonden finns 
antecknat i marginalen ”nunc Sig: Grubbe”.

1867: Kapellet inrättades till lärosal (Brunius 1836 s. 231).

1811: S:t Dionysios kapell revs (Brunius 1836 s. 272).

Slutkommentar: En handskrift från 1700-talet uppger att är-
kebiskop Karl Eriksens gravsten var ”en uphöijet graff mitt 
paa gulfvet” (Scanici 1, s. 2, LUB). Placeringen av gravstenen 
tyder på att altaret var placerat i kapellets mittaxel. Jfr även 
uppgifter om placeringen av de 10 000 riddarnas altare (L41).

L18. Jungfru Margareta (1334), Gud och jungfru 
Maria (1341), Stiftelse: Bona Altaris Sancte Marga-
reta Australj Choro (1570)

1325–1334: Ärkebiskop Karl Eriksen den Röde (död den 16 
maj 1334) har enligt Liber daticus doterat två altare i domkyr-
kan, belägna ”under höga valv”, nämligen S:ta Margaretas vid 

och grund tillhörande ”sancte hans Euangelijste alter y thet 
nørre Chore y lunde domkircke” (Lunds domkapitels arkiv, 
Pergamentsbrev, LLA). Kommentar: Uppgiften att altaret 
legat i norra delen av domkyrkan överenstämmer med an-
dra uppgifter. Det finns dock inga andra uppgifter som talar 
om att det legat i koret. På denna punkt är nog brevet inte 
korrekt. Se även Andrén 1984 s. 73f (tomt 47).  

1585, den 5 mars: Förläningsbrev till Henrik Dringelberg på 
S:t Johannes Evangelistens altare i Lunds domkyrka efter den 
avlidne M. Isach (Kanc. Brevb. 1584–88 s. 256).

L17. Gud, jungfru Maria, S:t Laurentius & aposteln 
Mattias (1330) och S:t Dionysios (1334), Stiftelse: 
Bona Altaris Sanctj Dionisij (1570)

1320-talet: Ärkebiskop Karl Eriksen (kallad Röde) uppför, 
förmodligen i slutet av 1320-talet, S:t Dionysios kapell. Ett 
altare uppförs 1330 under den större valvbågen. Kapellet revs 
år 1812 utan att en mer ingående beskrivning görs av dess 
utseende. Kapellets grundlämningar undersöktes 1941 (O. 
Rydbeck 1941a; M. Rydbeck 1942).

1330, den 8 oktober: Ärkebiskop Karl donerar till det kapell 
han uppfört till ära för Gud, S:ta Maria, aposteln ”Matteus” 
(Mathei apostoli), S:t Laurentius, och S:t Dionysios allt ”vårt” 
gods i Tågerup i Saxtorps sn, en gård i Mörarp, en gård i 
kagryth, en fästa i egelsthorp, en gård i Södra Säby (senare 
Landskrona), gods i Igelösa, en gård i Fjelie, en gård i Lilla 
Uppåkra, en gård i Kabbarp, en gård i Käglinge, samt ett 
stenhus i S:t Pauls socken i Lund. Presentationsrätten till 
kapellet förbehålls ärkebiskopen. De två fattiga peblingar 
som underhålls genom kapellanens inkomster ska deltaga 
i de högtidliga mässorna. Kapellanen ska personligen eller 
genom en vikarie dagligen hålla mässa i kapellet, med sär-
skild högtidlighet på söndagen, dubbla festdagar och lördagar 
(DD II:10 nr 247). 

1331, den 14 maj: Ärkebiskop Karl stiftar tre fester, förära-
de Kristi lekamen, Marie avlelse (concepcionis) och aposteln 
Mattias (Mathie apostoli), vilka ska hållas i koret (DD II:10 
nr 302). Kommentar: Festen till S:t Mattias bör ses i sam-
manhang med att ärkebiskop Karls kapell är dedicerat till 
honom. Skrivningarna av namnet är snarlika de för aposteln 
Matteus. I ovannämda brev 1330 kan läsas Matteus, vilket av 
allt att döma inte är korrekt. Enligt kalendern från början av 
1500-talet firades aposteln Mattias årsdag i Lunds domkyrka 
den 24 februari (Breviarium Lundense). Jfr även firande av 
aposteln Mattias 1340 (L20).

1334, omkring 10 maj: Enligt ärkebiskop Karl Eriksens testa-
mente önskar han att gravläggas i det kapell som då kallades 
S:t Mattias och S:t Dionysios och till vilket han donerade ett 
”hethetstykke” (saracensk klädnad) och en baldakin (kost-
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1570: I domkapitlets jordebok redovisar altarfonden följan-
de gods: fyra gårdar i Allarp i Gärdslövs socken, tre gårdar i 
Örum, en jord och ett residens i Lund (f. 191r).

1587, den 3 februari: Förläningsbrev för Mathias Mogensen, 
som nu studerar i Wittenberg, på ett vikariat i domkyrkan 
kallat ”St. Margaretæ in choro australi”, som nu är ledigt efter 
Herr Thues död (Kanc. Brevb.  1584–88 s. 651).

L19. S:ta Marta (1333), Stiftelse: ingick i kantorns 
fond (1570)

1310–1325: Altaret stiftades av ärkebiskop Esger Juel, för-
modligen i slutet av hans levnad (se nedan).

1333, den 29 januari: Ärkebiskop Karl Eriksen lägger med 
domkapitlets samtycke Barkåkra kyrka till S:ta Martas altare i 
det norra koret, vilket grundats av ärkebiskop Esger för hans 
själs frälsning och lagts till kantoratets dignitet, men som icke 
har medel för reparationer och hållande av en vikarie. Därtill 
skänker Karl två gårdar i Igelösa till altaret. Vid altaret ska 
hållas en läst mässa varje dag i veckan för att i dem minnas 
ärkebiskop Esger Juel och Karls egen själ (DD II:11 nr 10).

1334, omkring den 10 maj: Ärkebiskop Karl ger i sitt teste-
mante två gårdar i Igelösa till S:t Martas altare i norra delen 
av koret, ”altari beate Marthe. in choro borientali ecclesie 
nostre Lundensis. duas curias in Ygeløse cum suis omnibus 
pertinenciis” (DD II:11 nr 127).

1337, den 29 augusti: Ärkebiskop Peder befaller dem som 
som bo på S:ta Martas altargods i Igelösa att betala deras 
avgifter till altarets präst (DD II:12 nr 42).

1351, den 1 april: Ärkebiskop Peder stadfäster sin föregångare 
ärkebiskop Esgers upprättelse av ett kantorsdöme och utökar 
dess inkomster. Kantorsdömet sägs ha blivit upprättat i knyt-
ning till den heliga Martas altare i koret med gods i Lilla Råby, 
Stora Råby och Errarp, och sedan under ärkebiskop Karls tid 
utökats med två tofter i Igelösa, och kyrkan i Barkåkra med 
alla dess tilliggande, så att den som nu är vikarie för kantorn 
nu brukar få lika mycket som vid andra altare i domkyrkan. 
För att öka kantorsämbetets dignitet läggs därunder Västra 
Skrävlinge kyrka, där kantorn Bennike är präst, till vilket 
patronatsrätten tillkommer ”oss” med andra patronatsägare 
(DD III:3 nr 407).

1358, den 9 mars: Benedikt Henriksen, kantor i Lunds dom-
kyrka, gör sitt testamente i vilket han skänker till S:ta Martas 
altare i norra delen av koret, som ligger under kantorsämbe-
tet, den silverkalk som där används. Till Västra Skrävlinge 
kyrka, som ligger under kantorsämbetet skänker han en gård 
i Görslöv Nordanå, en gård i Röinge i Fulltofta socken och 

den södra väggen och S:t Laurentius mitt i kyrkan framför 
bilden: ”qui eciam dotavit duo altaria sub majori testudine, 
[scilicet beate Mar]garete ad parietem australem et altare 
beati Laurencii [in medio ante ymaginem]” (LDLV s. 124). 

1334, omkring den 10 maj: Ärkebiskop Karl Eriksen donerar 
i sitt testamente gods i Allarp i Gärdslövs socken, köpt av Jens 
Skåning, till det nyligen uppförda altaret tillägnat S:ta Marga-
reta: ”altari beate Margarete. per nos de nouo construct<o>. 
bona omnia que emimus de Iohanne Skaning in Allethorp 
in parrochia Sersleff” (DD II:11 nr 127).

1341, den 11 maj: domprosten Holger Pedersen skänker gods 
till ett altare dedicerat Gud, jungfru Maria och S:ta Marga-
reta vilket han stiftat i södra delen/sidan av domkyrkan, ”ad 
officiandum altare in dicta lundensi ecclesia. ad partem aus-
tralem per me ad honorem dei omnipotentis. matris eius vir-
ginis gloriose et sancte margarete virginis constructum” (DD 
III:1 nr 168) och för en årtid kyrkans kor. Som ersättning 
för gods i Västra Karaby, Harjagers härad, vilket han fått från 
domkyrkans byggnadsfond skänker han gods i Hofterup och 
i Virketorp. Prästen vid altaret ska hålla följande gudstjänster 
och mässor vid altaret: varje lördag om den heliga jungfru 
Maria, på söndag om den heliga och odelbara treenigheten, 
om måndagen om S:t Laurentius, om tisdagen om S:ta Mar-
gareta, om onsdagen för Holgers föräldrar, släktingar och alla 
hans välgörares själar, om torsdagen växelvis om aposteln S:t 
Andreas, om S:t Nikolaus biskop och om S:ta Katarina, om 
fredagen för alla troende avlidnas själar. Vid kyrkans högti-
der skall högtidens mässa hållas. När Holger är död skall den 
mässa som hålles om S:t Laurentius istället hållas för hans själ. 
Kommentar: Prästen vid samma altare skall av byggnadsfonden 
årligen erhålla 12 mark skånska penningar, vilket troligen ska 
tolkas som att Holgers donation ej lades till den altarstiftelse 
som redan bör ha funnits, se ovan om donationen 1334 (DD 
III:1 nr 168, 169; LDLV s. 150). Möjligen kan brevet tolkas 
som att byggnadsfondens förvaltare hade presentationsrätt. 
Sannolikt är altaret detsamma som det ärkebiskop Karl Eriks-
son donerade gods till år 1334. De identiska dedikationerna, 
placeringarna och närheten i tid tyder på det.

1456, den 10 maj: Köpo- och säljbrev utställs på en gård 
i S:t Johannes socken i Lund till prästen Åge Gunnersen. 
Kommentar: Troligen har herr Åge kort tid efter detta done-
rat gården till altaret. Överskriften till avskriften av texten är 
”Super curia altaris sancte Margarete” (LÄU bd III nr 369, 
jfr ÆDA V:1 s. 140). Gården bör vara identiskt med altarets 
residens som omnämns i domkapitlets jordebok 1570 (f. 
191r). Anders Andrén har lokaliserat gården till tomt 187:3 
(Andrén 1984 s. 95).

1483–1509: En gård i S:ta Maria minors socken doneras till 
altaret (ÆDA V:1 s. 140). Kommentar: Gården har av Anders 
Andrén lokaliserats till tomt 199 (Andrén 1984 s. 96). 
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1345, den 28 november: Påven Clemens den 6:e eftergiver 
100 dagar av den pålagda kyrkoboten till dem som besöker 
och hör ordet S:t Jakobs, jungfru Marias och S:ta Katarinas 
kapell i Lunds domkyrka, instiftat av riddaren Jakob Jensen 
av Markie och hans hustru Margrete, vid jul, nyår, Heliga 
tre kungar, påsk, Kristi himmelfartsdag, pingst, Trefaldig-
heten, samt vid de fem huvudfesterna för jungfru Maria, 
för S:t Johannes döparen, martyren S:t Laurentius och för 
S:t Jakob och S:ta Margareta samt på Allahelgons dag (DD 
III:2 nr 197).

1541, den 23 juni: Vittnesbrev om att kaniken Per Hallands-
far vid fyra ting stämt Jakob Holst, borgmästaren i Lund, för 
att han inte gav landgille för något gods tillhörande hans ”Ca-
nickdömme” och Sti Jepz altare (Skbrf, Lunds Dombkyrckios 
tilhörige breef och skriffter, nr 804, LUB).

1546, den 5 februari: Hans Pedersen, vikarie till ”Sanctj Ja-
cobj altære norden for høye Korett”, utställer arrendebrev 
till Jørghen snycker och hans hustru Anne willomsdotter på 
en altargård i S:t Stefans socken i Lund (Lunds domkapitel, 
Pergamentsbrev, LLA).

1570: I domkapitlets jordebok 1570 redovisas under rubri-
ken Bona Altaris Beate Virginis gårdar på samtliga de orter 
där gods donerats till altaret och kapellet (f. 49r). Det ska 
noteras att rubriken i jordeboken är felaktig. I den näst 
därefter bevarade jordeboken, från 1614, är rubriken ändrad.

Kommentar: C. G. Brunius identifierade Jakobs kapell med 
ett kapell ovan norra trappan som revs 1833 (Brunius 1854 
s. 153). 

L21. S:t Thomas av Canterbury och S:ta Anna (1349), 
Stiftelse: Bona Altaris Sanctæ Annæ in chori Australi 
(1570)

1342: Ärkebiskop Peder Jensen uppför ett altare i södra de-
len av koret vid väggen, ”construxit altare in coro auxrali ad 
parietem ecclesie” (LDLV s. 184). 

1349, den 31 oktober: Ärkebiskop Peder Jensen skänker till 
det av honom stiftade altaret, ”altare in honorem beati Tho-
me, archiepiscopi Cantuariensis et martyris, et sancte Anne, 
matris Marie virginis gloriose, ad australem partem chori in 
ecclesia nostra Lundensi ”, en gård i S:t Mikaels socken i 
Lund och all sin egendom i Görslöv Nordanå och Sunnanå, 
i Hjärup (Bara hd) och i Stävie (Torna hd). Prästen vid alta-
ret eller hans vikarie ska i evig tid hålla följande lästa mässor: 
var söndag om den heliga Treenigheten, måndag växelvis 
om de avlidna och om änglarna, tisdag om S:t Thomas är-
kebiskop, onsdag om S:ta Anna, torsdag om S:t Laurentius, 
fredag om Det heliga korset, lördag om jungfru Maria med 

en gård i Skrävlinge by. Till kantorsämbetet ger han vidare 
en gård i Stora Hammar och en i Bulltofta. Han väljer sin 
gravplats i domkyrkan och gör förordning om sin årtid (DD 
III:5 nr 109).  

1405, den 8 mars: En överenskommelse och skötehandling 
äger rum i S:ta Martas kapell mellan ärkebiskop Jakob och 
Åge och Peder Laxmand, angående en gård som fadern Peder 
Laxmand skänkt för en årtid (DD IV:10 nr 40)

1471: Ärkebiskop Tue annekterar det nyuppförda kapellet 
i Luntertun till Barkåkra kyrka som ligger till kantoratet 
(LÄU IV nr 153).

1570: Det förhållandet att altaret har lagts under kantoret 
innebär att altaret inte bildat en egen fond. Altargodset ska 
därmed sökas under kantoratets fond i domkapitlets jorde-
böcker (f. 77v–82v).

Slutkommentar: C. G. Brunius har identifierat Martas kapell 
i norra sidokoret med den plats där Anders Sunesen blev be-
gravd (Brunius 1854 s. 434). Kapellet som var byggt av tegel 
revs först omkring 1830.

L20. Aposteln Jakob, S:ta Katarina (1340) och jung-
fru Maria (1345), Stiftelse: Bona Altaris Beate Virginis 
(1570), S:t Jakobs och S:ta Katarinas altare (1614)

1340, den 3 maj: Jakob Jensen av Markie, bror till ärkebiskop 
Peder Jensen, skänker gårdar till och förordnar om mässor 
vid ett altare han låtit uppföra, förärat aposteln Jakob och 
S:ta Katarina, ”altare beatorum Iacobi apostoli et Katerine 
uirginis”. Till altaret lägger han gods i Kabbarp, Fjärdings-
löv, och en gård i S:t Stefans socken i Lund. Ärkebiskopen 
ska äga presentationsrätten till altaret. Mässorna ska hållas 
enligt följande schema: söndagen den heliga treenigheten, 
måndag för de avlidna, men när vi är döda för våra själar, 
tisdag om den heliga Jakob, onsdag om den heliga Katari-
na, torsdag om den heliga Laurentius, fredag om Det heliga 
korset och lördag om Vår Fru. Vid festerna för den heliga 
aposteln Jakob och den heliga jungfrun Katarina och på de 
två årtiderna för Jakobs föräldrar ska sjungas en mässa vid 
altaret.  Men så länge Jakob Jensen och hans hustru var i livet 
ska dagen efter den heliga aposteln Mattias (Mathie apostoli) 
dag läsas en mässa om Vår Fru i koret, till vilket det enligt 
rådande skick ska ringas i koret, men efter deras död ska läsas 
en mässa för deras själar på samma dag och på den följande 
dagen ska högtidligt läsas en mässa med vigilier i koret för 
deras föräldrar (DD III:1 nr 33). Jfr även uppgifter i LDLV 
s. 44f. Kommentar: Avskriften i Lundaboken har överskrif-
ten: ”Institucio altaris beati Iacobi in capella super gradus 
aquilonares…” (DD III:1 nr 33). 
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den i Malmö, som ska omhändertas av vikarien till ett annat 
altare, förärat Petrus och Andreas (L23), som herr Bunkeflo 
avser att uppföra i domkyrkan. Prästen vid altaret ska hålla 
följande mässor: söndag om den heliga treenigheten – med 
undantag av jul, påsk, pingst och dagarna för jungfru Ma-
ria, för alla helgon, för alla apostlar, för de fyra kyrkofäderna 
(Gregorius, Ambrosius, Augustinius, Hieronymius), samt 
för S:t Laurentius och S:t Nikolaus, biskop, måndag för de 
avlidna, tisdag om den heliga aposteln Andreas, onsdag om 
den heliga biskop Nikolaus, torsdag växelvis om den Helige 
Ande och S:t Laurentius, fredag växelvis om Det heliga korset 
och om ”syndarna” och lördag om jungfru Maria, förutsatt att 
de heliga apostlarna Petrus, Paulus och Andreas, den heliga 
biskop Nikolaus och de heliga jungfrurna Maria Magdale-
na, Katarina och Margareta växelvis ihågkoms på under alla 
mässor undantaget på de största festdagarna, och att en kollekt 
hålls för syndarna och en för herr Niels, hans föräldrars och 
välgörares själar. Efter herr Niels död ska presentationsrätten 
tillfalla ärkebiskopen och tillsynen över godset ärkebiskopen 
och domkapitlet (DD III:2 nr 280, jfr LDLV s. 264).

1459, den 26 maj: Riddaren Knud Truedsen Has i Örtofta 
och Peder Nielsen Rosenkrantz i Broholm samt Margrethe 
Axelsdatter Brahe i Lyngby ger i gåva till Maria och Nico-
lai altare en gård i Lockarp, en gård i Vadensjö, två gårdar 
i Killeröd och en gård Ranarp i Bjäre härad och två gårdar 
i Djuramåsa i Luggude härad, i ersättning för mässor. Vid 
altaret ska varje fredag hållas en sjungen mässa om de ”helge 
fem ondher” (heliga fem såren) och en läst mässa varje lör-
dag om jungfru Maria, stiftarna och deras föräldrars själar. 
Därtill ska hållas en årtid i högkoret. När den dåvarande 
kaniken och vikarien Olof Claussen avgår är det stiftarnas 
vilja att tjänsten går till Olof Truedsen, fru Annas arvinge 
och kyrkovärjare i Lunds domkyrka. Fru Anne och hennes 
arvingar kan, om icke villkoren uppfylls, ta tillbaka godset. 
Om altaret placering berättas: ”wor frwes oc sancti Nicolaes 
altar, liginnes j domkirken j Lund nordhen nest peblinge 
alteret” (LÄU III nr 396, jfr 397, 398, 400).

1504, den 5 februari: Oluf Truetsen Has änka Anne Niels-
datter (Thott) förordnar i sitt testamente om ”II. siungne 
messer i sancti Jacobi capelle vt offwer then norre Kraffs 
dør oc I. siungen messe oc I. læsin for Worfrue altere ned-
hen fornemffde capelle hoes for:de Kraffs trappe, for hwilket 
alter jach oc vth wælgh myn læierstadh, oc thet fest, jach 
haffuer sticktidh aff sancte Anne, thet gooths met syn tie-
neste oc then tieneste meth sith goots skal vbrodelige holdis 
till ewigh tiid oc stadelicht bliffue viider wor herris stoore 
hæffn oc wrede” (LÄU VI nr 136). Kommentar: Med tanke 
på att Anne Nielsdatter genom sin man, Olof Truetsen, var 
befryndad med ovannämnda Knud Truedsen av släkten Has, 
föreligger viss sannolikhet för att det Vårfrualtare i norra de-
len av kyrkan där hon valt sin vilostad är Vårfrualtaret intill 
peblingarnas altare.

den bestämmelsen att i alla mässor som läses vid altaret ska 
Canon missae (mässans huvuddel) innehålla en kollekt för 
”oss” och ”våra” föräldrar med förbön. Herr Peder uttrycker 
en önskan om att prästen vid detta altare åtminstone ska 
vara subdiakon eller inom ett år upphöjas till graden. Han 
ska varje år högtidligen hålla en årtid i koret för Peder och 
dagen därefter för hans föräldrar och andra släktingar och 
välgörare. Presentationsrätten och myndigheten över godset 
tillfaller ärkebiskopen (DD IV:3 nr 201).

1350: Peder Botulfsen, kanik i Lund, skänker en gård i Lund 
(belägen intill en gård han skänkt till Köpmännens altare) till 
S:t Thomas av Canterburys altare som ligger ovan trappan 
i söder, ”altare sancti Thome Cantuariensis supra gradus ad 
partem australem constructum”. Gården ska vara vikariere-
sidens (LDLV s. 62, jfr s. 61). 

1434: Ärkebiskop Peder Lykke utställer brev om att han med 
domkapitlets samtycke kommer att flytta Abraham Broder-
sens altare tillägnat jungfru Maria, från dess placering cen-
tralt i skeppet, ”in area medij pauimenti”, där den utgör ett 
hinder för processioner, till S:t Thomas av Canterburys kapell 
i södra delen av koret ovan trappan, ”in capellam beati Thome 
Cantuariensis archiepiscopi martiris intra eandem ecclesiam 
nostram supra gradus cripte iuxta australem chorum” (LÄU 
III nr 150, 151).

1570: Altaret innehar gårdar i Görslöv Nordanå och Sunnanå, 
Hjärup, Stävie och residenset Loftsgård i Lund (f. 44v–45v).

Slutkommentar: Prästerna Josef och Peder Bultulfsen (jfr do-
nation 1350 till altaret) åminns på en gravsten som fanns i 
det södra sidoskeppet (Sommelius 1755 s. 133; Corylander 
1884 s. 40, 73).

L22. Gud, jungfru Maria och S:t Nikolaus (1346), 
Stiftelse: Bona Altaris Beatæ Virginis apud Altare Scho-
larium (1570)

1346, den 28 september: Kaniken Niels Bunkeflo stiftar ett 
altare åt Gud, jungfru Maria och S:t Nikolaus framför jungfru 
Marias bild i norra delen/sidan av kyrkan, (”ymagine beate 
marie uirginis ad partem borealem”). Till altaret donerar han 
gods i Väggarp och Örtofta, fyra gårdar och två fästor, går-
dar i Källstorp i Skytts härad, en gård i Mellangrevie och en 
gård i S:t Mikaels socken i Lund. För hållande en årtid för 
sig och sina föräldrar i Lunds domkyrka, och sin egen årtid 
i S:t Lucius kyrka i Roskilde, S:t Petri kyrka i Malmö och i 
Bunkeflo kyrka, skänker han sitt gods i Rya och Erikstorp i 
Västra Vrams socken, en gård i Nedre Malmö och en gård 
(undantaget dess östra del) i Lund. Allt gods och utbetalningar 
till gudstjänsternas hållande ska disponeras av den på ”ka-
noniskt” vis tillsatta prästen vid altaret i Lund, förutom går-
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På brevet finns en senare anteckning om att altaret stiftats 
till Petrus och Andreas ära samt att Nicolaus Sangere inne-
har altaret som kallas ”ypoliti”. Prästen vid altaret ska läsa 
följande mässor: söndag om den heliga treenigheten – med 
undantag av jul, påsk, pingst, och festdagarna för de heliga 
kyrkofäderna Gregorius, Ambrosius, Augustinius och Hie-
ronymus, för S:t Laurentius, för S:t Nikolaus – måndag om 
aposteln S:t Petrus, om tisdagen om aposteln S:t Andreas, om 
onsdagen för syndarna, om torsdag växelvis om den Helige 
Ande och S:t Laurentius, om fredag växelvis om Det heliga 
korset och S:t Nikolaus, om lördag om den heliga jungfrun, 
med det förbehåll att de heliga apostlarna Petrus, Paulus, An-
dreas och Nikolaus (biskop) och de heliga jungfrurna Maria 
Magdalena, Katarina och Margareta växelvis ihågkoms under 
alla mässorna undantaget de större festdagarna, och att det 
hålles en kollekt för syndarna och en annan för herr Niels, 
hans föräldrars och välgörares själar. Presentationsrätten till-
faller ärkebiskopen och översynen av godset ärkebiskopen 
och domkapitlet (DD III:2 nr 271; SD 5348; LDLV s. 264).  

1346, 28 september: Altaret omtalas i Niels Bunkeflos tes-
tamente såsom det andra altaret han skulle låta upprätta 
dedicerat apostlarna Petrus och Andreas (DD III:2 nr 280).

1499, den 3 september: Påven tilldelar Poul Andersen från 
Roskilde stift ett ständigt vikariat vid S:t Lucii altare i dom-
kyrkan i Roskilde och ett liknande vid ”altare sancti Ypoliti 
martiris” i Lunds domkyrka som blivit lediga genom Johan-
nes Olufsens död (LÄU V nr 434).

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
redovisar en gård i Malmö som ligger till ”sancti ypoliti” al-
tare i Lund som herr Jens (Ris) har i försvar (Domkapitlets 
arkiv, Pergamentsbrev, LLA; jfr Bager 1957 s. 59).

1570: I Lunds domkapitels jordebok 1570 återfinns under 
rubriken Bona Altaris Sanctj hypolitj gårdar i Remmarlöv, 
Östra Gårdstånga, Kvarnby och Malmö (Djb f. 189r).

L24. Johannes döparen (1570), Stiftelse: Bona Altaris 
Sanctj Johannis Baptista (1570), in Choro aquilonarj 
(Djb 1614)

1346, den 11 augusti: Ärkebiskop Peder i Lund intygar att 
diakonen och kaniken Magnus Nielsen för uppförandet av 
ett altare och för sin årsbegängelse skänkt flera gårdar i Östra 
Skrävlinge, samt att kyrkoherden i Åkarp Johannes Bunkeflo 
till samma altare skänkt två gårdar i Arrie och en väderkvarn 
med tillhörande tomt och väg i Mellangrevie samt har lovat 
att framskaffa en gård i Lund såsom residens. Presentations-
rätten tillfaller ärkebiskopen. Översynen av altargodset ska 
ombesörjas av ärkebiskopen och domkapitlet. Prästen vid 
altaret ska läsa följande mässor: söndag om den heliga tre-

1556, den 13 november: Livsbrev utställs till Herr Mogens 
Madsen på Vår fru assumptionis altare, alltså Maria him-
melsfärds altare, i Lunds domkyrka, som är ledigt efter M. 
Mads Hack (Kanc. Brevb. 1556–1560 s. 54). Kommentar: 
Mogens Madsen residerade 1558 i ett stenhus (Andrén 1984 
s. 75, tomt 63). Tillnamnet ”assumptionis” kan bindas till 
altaret genom Lunds domkapitels jordebok 1570 (f. 114) i 
vilket residenset redovisas såsom tillhörande jungfru Marias 
altare vid Skollärarnas altare.

1570: I domkapitlets jordebok, under rubriken ”Bona Altaris 
Beatæ Virginis apud Altare Scholarium”, redovisas gårdar i 
orterna Ryd, Västra Vrams socken, Erikstorp och Mellang-
revie (f. 113v). Även gårdar i Ranarp och Killeröd omnämn 
under samma fond, vilket gör det troligt att ovannämnda 
stiftelse 1459 också ska identifieras med detta altare.

Slutkommentar: Göran Axel-Nilsson anser att detta altare, 
liksom ett altare upprättat av ärkebiskop Jacob Gertsen 
(A48), flyttades 1434 från en placering mitt i långhusets 
skepp till högkorets södra transept invid S:t Thomas av 
Canterburys och S:ta Annas altare (Axel-Nilsson s. 62, 66, 
ingen hänvisning). Denna uppgift om en flyttning 1434 
torde gå tillbaka till Wrangel (1923a s. 465). Källan till 
dessa uppgifter är ett brev utställt av Peder Lykke 1434 där 
denne med domkapitlets samtycke föranstaltar om flyttning 
av Abraham Brodersens altare tillägnat jungfru Maria, från 
dess placering centralt i skeppet, ”in area medij pauimenti”, 
där den utgör ett hinder för processioner, till S:t Thomas av 
Canterburys kapell i södra delen av koret ovan trappan, ”in 
capellam beati Thome Cantuariensis archiepiscopi martiris 
intra eandem ecclesiam nostram supra gradus cripte iuxta 
australem chorum” (LÄU III nr 150, 151). Wrangel har av 
okänd anledning identifierat detta altare som alltså flyttades 
1434 med ett i domkapitlets jordebok 1570 omnämnt altare 
kallat ”Beatæ Virginis in medio pavimenti”, vilket förefaller 
märkligt med tanke på att det i sådana fall inte hade flyttats – 
enligt namnet befanns det ju fram till reformationen – ”mitt 
på golvet”. Axel-Nilsson återger Wrangels slutsats men därtill 
menar han att ytterligare ett altare, nämligen det stiftat av 
Niels Bunkeflo 1346 har på samma sätt flyttats 1434, vilket 
är en lapsus. Dokumentet från 1434 handlar nämligen om 
flyttningen av endast ett altare. 

L23. Gud, jungfru Maria och apostlarna Petrus och 
Andreas (1346), Stiftelse: Bona Altaris Sanctj hypo-
litj (1570)

1346, den 23 augusti: Ärkebiskop Peder stadfäster kaniken 
Niels Bunkeflos stiftelse av ett nytt altare till Guds, jungfru 
Marias samt apostlarna Petrus och Andreas ära, till vilket han 
donerar 2 gårdar i Kvarnby, 1 gård i Östra Gårdstånga, 1 gård 
i Remmarlöv, 1 gård i Nedre Malmö och 1 gård i Bulltofta. 



546  |  konstruktionen av det heliga

keppet bakom predikstolen. På gravstenen fanns en inskrift 
som också upplyser om hans gärning som grundare av S:t 
Martins altare: ”Hic. Jacet. Dominus. Stygotus. Petri. Miles. 
[Cum.] Parentibus. Suis. Qui. Fundavit. Istud. Altare. In. 
Honorem. Sancti. Martini. Episcopi. Obiit. Autem. Anno. 
Domini. - - -  (Här ligger herr Stig Pedersen, riddare, med sina 
föräldrar. Han har stiftat detta altare till den heliga biskop-
ens Mårtens heder och har dött år - - -)”. (Corylander 1884 
s. 38f ). En teckning från 1700-talet av gravstenen återges i 
Carelli 2003. En likartad teckning finns i N. R. Brocmans 
samling (Fm2a) i KB, Stockholm.

1361, den 15 mars: Ärkedjäknen Johannes Stigsen upprättar 
sitt testamente i vilket han väljer sin grav vid det av fadern 
uppförda altaret, ”iuxta altare quod pater meus construxit et 
dotauit” (LDLV s. 62f ). Han ger till kyrkans byggnadsfond 
en gård i Elestorp och för en årtid en gård i Almaröd (DD 
III:6 nr 22, jfr LDLV s. 62f ). 

1475, 8 maj: Påven beviljar fru Barbara Brahe till Bollerup 
indulgens till de som besöker och gynnar ett antal kyrkor 
och altaren i Skåne, vilka stiftats och doterats av hennes 
och hennes släkt, däribland besökare till S:t Martins altare 
i domkyrkan i Lund (LÄU IV nr 246). Barbara Brahe var 
gift med Stig Olufsen (Krognos), som var sonsons sonson 
till Stig Pedersen (Raneke 1982–85 s. 365).

1575, den 5 juli: I brev från kungens kansli till kapitlet Lund 
omtalas att Mouritz Podebusch berättat om en tvist kring 
något gods som Moritz Olsen (Krognos) hade fått tillbaka 
från S:t Mårtens altare i Lunds domkyrka och som tillfallit 
honom och andra av Olof Mouritzens arvingar. Kapitlet 
föreskrevs att genast leta fram de brev och jordeböcker som 
fanns angående detta gods (1571–75 s. 642).

L26. Jungfru Maria, aposteln Andreas och S:t Lau-
rentius (1349), Stiftelse: Bona Altaris Sanctæ Annæ 
(1570)

1349, den 2 maj: Kaniken och källarmästaren Peder Svendsen 
stiftar ett altare ärat Maria, aposteln Andreas och S:t Lauren-
tius, ”altare in honorem beatorum Marie virginis gloriose, 
Andree apostoli et martyris Laurencii”, och skänker till det, 
sin egendom i Vallåkra, en gård i Härslöv, två gårdar i Fjä-
restad och en i Ramlösa. Altaret ska enligt testamentet upp-
föras i kyrkans norra del, ”ad aquilonarem partem eiusdem 
Lundensis ecclesie constructum”. Vid altaret ska dagligen firas 
mässa. Ärkebiskopen förbehålls presentationsrätten. Prästen 
hade ej rätt att avhända något gods utan ärkebiskopens och 
domkapitlets tillåtelse (DD III:3 nr 139, jfr LDLV s. 106). 

1570: I jordeboken 1570 återfinns altarets gods under rub-
riken ”S. Annæ” altare (f. 206r). 

enigheten – undantaget jul, påsk, pingst, festdagar för den 
heliga jungfrun Maria – för alla helgon, alla apostlar, samt 
de fyra heliga kyrkofäderna, för S:t Laurentius och för S:t 
Nikolaus, måndag om aposteln S:t Petrus, tisdag om aposteln 
S:t Andreas, onsdag för syndarna, torsdag växelvis om den 
Heliga anden och S:t Laurentius, fredagen växelvis om Det 
heliga korset och S:t Nikolaus, lördag om den heliga jungfrun 
Maria (på den betingelsen att de heliga apostlarna Patrus, 
Paulus, Andreas och Nikolaus och de heliga jungfrurna Ma-
ria Magdalena, Katarina och Margareta växelvis ihågkommas 
under alla mässor undantaget de största festdagarna och att 
det fortfarande hålls en kollekt för syndarna och en annan 
för herr Magnus Nielsen, hans föräldrars och välgörares själar 
(DD III:2 nr 266). Kommentar: Avskriften har överskriften 
”De altari dominorum Magni nicolai et johannis bunkeflo” 
(DD III:2 nr 266). I Liber daticus omtalas Magnus Nielsen 
såsom död 1346. Han förde en sköld med fem rosor (LDLV 
s. 233 med C. Weekes kommentarer). Johannes Bunkeflo 
omtalas efter 1353 som kanik och död 1361 (LDLV s. 157 
med C. Weekes kommentarer). 

1570: i Lunds domkapitels jordebok redovisas en fond till-
hörande altaret S:t Johannes döparen i norra koret med gods 
i Östra Skrävlinge, Arrie, Mellangrevie (Djb f. 187v).

L25. Gud, jungfru Maria och S:t Martin (1348) 

1348, den 24 september: riddaren Stig Pedersen av Tågerup 
stiftar ett altare i domkyrkan till ära för Gud, hans moder 
jungfru Maria och S:t Martin. Till altaret lägger han allt sitt 
gods i Örmölla i Vemmenhögs härad (fyra gårdar), två gårdar 
i Västra Vemmenhög, en gård i Ölöv, en gård i Bjärshög i 
Bara härad, en gård i Stångby i Torna härad, en gård i Östra 
Gårdstånga, en gård i Bjällerup. Prästen vid altaret ska läsa 
följande mässor: söndag om den heliga och odelbara treenig-
heten, måndag om min hustrus själ, tisdag om S:t Nikolaus, 
onsdag om S:t Martin, torsdag om S:t Laurentius, fredag om 
Det heliga korset och lördag om den heliga jungfru Maria, 
såvida det inte inträffar större festdagar på vilket han enligt 
sitt ämbete ska förrätta sina tider. På den heliga biskopen 
Martins dag ska vid altaret sjungas enhögtidlig mässa om hel-
gonet, medan fyra peblingar står vid prästen som den dagen 
sjunger mässan. Efter herr Stigs död skall en själamässa läsas 
för honom istället för en om S:t Nikolaus. Altarprästen kan 
fritt disponera godset, så länge betingelserna för gudstjäns-
terna upprätthölls (DD III:3 nr 59). Kommentar: Enligt C. 
Weeke lät riddaren Stig Pedersen (Krognos), bror till dom-
prosten Holmger, som avled före 1353, före 1348, troligen 
1345 enligt Axel-Nilsson, stifta altaret till Gud, jungfru Maria 
och S:t Martin (LDLV s. 81). 

Omkring 1348: Riddaren Stig Pedersen (Krognos) begravs 
i domkyrkan. Kommentar: Hans gravsten låg i norra sidos-
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Vlf (Wlff), kanik och prost i det Stora Prästgillet också kallat 
”Jomfrue Maries gilde”, i vilket fem ödegårdar i Stanstorp i 
Nevishögs socken tillförs gillet medan Henrik får en gård i 
Malmö, tidigare donerad till gillet av Hans Horn (se ovan). 
Därtill ska Stora prästgillet utföra vissa gudstjänster: ”… 
och der till haffuer hand oc forneunde brødre i forneunde 
store præstegilde tilsagt mig oc forneunde mine arffuinger at 
schulde lade holde en ævig messe for forneunde præstegildis 
altare en gang om ugen, som er om mandagen til ævig tid 
oc bede for mig oc min k[iære] hustru Anne Rudsdatter, 
Esche Bilde och hans hustru, fru Sophia, mine børn och 
alle vore foreldris siæle och for welbyrdig mands siel Niels 
Hach, fordum bode paa Hachebierg, och for alle christne 
siæle”. Dessutom ska alla nämnda personer upptas i ”jomfrue 
Mariæ broderschab, som Store Prestegilde kaldis udj Lundh, 
oc giøre os alle deelachtige aff den Gudztieniste, som göris 
for fornefnde Prestegildis Altare til ævig tij” (ibid. nr 82, jfr 
Skånska generalguvernementskontoret och landsbokhålleriet 
GIIIc:11, f. 268, LLA).

1532, den 1 februari: Det Stora Prästgillet, ”fratrvm soda-
licii majoris beate Marie virginis” pantsätter persedlar till 
olika personer, bl.a. till Hans Wlff (Ulf ), kanik och prost 
(DGS, I, nr 84).

1545, den 28 januari: I ett byte mellan Tage Thott och vi-
karien till ”Jungfru Mariæ Magdalenæ altare” kallat ”stoore 
Prestegildes Altare” får denna en gård i Gullarp, Onsjö härad, 
och ger i vederlag en gård i Stävie, Torna härad (Skbrf, Lunds 
Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 866, LUB).

1546, den 6 april: Peder Hallandsfar skriver sitt testamente 
och begär att bli begravd vid sitt altare, ”Jtem sanctj Laurentij 
Kirke j løde marc y hwilken ieg begere mig leyeræsteedt hoss 
mitth altere” (Lunds domkapitels arkiv, FIb, LLA). Möjligen 
ska Niels Hallandsfars altare identifieras med just detta altare. 

1546, den 5 november: För trogen tjänst i kungliga kansliet 
överlåtes på livstid till Jens Thonnessen som kallas Skrivare 
det vikariat som ligger till Stora Prästgillets altare i Lunds 
domkyrka och som Peder Hallandsfar tidigare hade i värjo 
(Danske Kancelliregistranter 1535–1550 s. 308f ).

1560: Brev om om gårdar i Stanstorp tillhörande Stora präst-
gillet/S:ta Maria gille (Lunds domkapitel, FIb:2, LLA).

1570: Altaret innehar enstaka gårdar i Flädie, Härslöv, Stävie, 
Torrlösa, Teckomatorp, Håstad, Odarslöv, Claxtrup och ett 
residens i Lund (Djb f. 60v–61v).

1586, den 3 maj: Kungen anbefaller domkapitlet att, efter 
Jens Thomisens död, ge Ludvig Ludvigsen vikariatet Altare 
sacerdotum, vartill den som är præpositus över prästerna har 
förläningsrätt (Kanc. Brevb. 1584–88 s. 503). 

L27. ”altare presbiterorum” (1333–66); jungfru Ma-
ria (1521), Stiftelse: Bona Altaris Sacerdotum (1570)

Ca 1333–66: Prästen Gynter i Hörby skänker två bodar till 
”altare presbiterorum”, alltså prästernas altare (LDLV s. 103). 
Kommentar: Donatorns namn Gynter har av allt att döma 
av Ewert Wrangel och Axel-Nilsson sammanblandats med 
det år 1570 omnämnda ”Althare Gyntherj” och ”Köpmän-
nens altare”.

1337, den 19 september: Lundakaniken Torben Larsen skän-
ker i sitt testamente 1 mark silver till prästernas altare (DD 
II:12 nr 44).  

1348: Prästen Joon Petri skänker en gård i Maria Magle sock-
en i Lund till Sockenprästernas altare för en årtid. Därtill 
förordnar han om att medel ska erläggas till kyrkorna S:ta 
Maria magle och Lilla S:t Peter i Lund för att där ska firas 
tre mässor på hans årtid (LDLV s. 22). 

1404, den 1 maj: Dekanen Svend Saxtrups testamenterar 
till sockenprästernas samfund (collegium sacerdotum parro-
chialium), en bod öster om fiskarstenen i Lund som ligger 
upp mot Niels Hemmingsens bod, som han köpt av Eskil 
Nielsen, borgare i Lund. Betingelsen är att prästerna varje år 
låter hålla två årtider vid deras altare i Lunds domkyrka: a) En 
årtid för Svends broder Jon och på den följande dag – efter 
att hans årtid som sed är hållits i koret – en sjungen mässa 
och två lästa mässor. b) Den andra årtiden för stiftaren och 
hans föräldrar, efter hans årtid i koret, på liknande sätt och 
med lika många mässor som föregående (DD IV:9 nr 363). 

1475, den 18 maj: Ärkebiskop Jens Brostrup förnyar och 
stadfäster prästgillets presentationsrätt till sitt altare, ”altare 
ipsorum” (LÄU IV nr 248).

1498, den 21 oktober: Kaniken Oluf Esbernsen skänker en 
gård i Lund vid S:t Mårtens port för en årtid i Lunds dom-
kyrkas kor och vid prästgillets altare (LÄU V nr 408).

1521, den 6 februari: Kaniken Hans Wlff, föreståndare för 
det Stora Prästgillet, insätter Peder Olsen Hallandsfar som 
präst vid jungfru Marie altare, efter att företrädaren Jens (Jo-
hannis) av Ingelstorp avlidit (DGS, I, nr 79). Jfr Peder Olsens 
förpliktelsebrev den 17 februari (ibid. nr 80).

Före 1523: Herr Hans Horn, ”perpetuus vicarius” i Lunds 
domkyrka och broder i Stora Prästgillet donerar till gillet 
en gård ”vester i Malmöe sönder til Adelgaaden, vesten nest 
for den gaard, som Kirstine Claus Ottesöns effterleffuersche 
haffuer breff paa aff Lunde domkirche” (ibid. nr 81). 

1523, den 13 eller 20 juli (S:t Margaretas dag): Henrik Krum-
medige, riddare till Vallen, gör mageskifte med mäster Hans 
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datter (Thott) omnämns i hennes testamente: ”II. siungne 
messer i sancti Jacobi capelle vt offwer then norre Kraffs dør 
oc I. siungen messe oc I. læsin for Worfrue altere nedhen 
fornemffde capelle hoes for:de Kraffs trappe, for hwilket al-
ter jach oc vth wälgh myn læierstadh…” (LÄU VI nr 136).

Slutkommentar: I stiftelsebreven omtalas altarets placering, i 
S:t Jakobs kapell, men ej dess dedikation eller titel. I kapel-
let fanns sedan mitten av 1300-talet ett altare dedicerat S:t 
Jakob och S:ta Margareta (L20). Två omständigheter tyder 
på att ytterligare ett altare funnits i kapellet, nämligen att 
brevet 1463 omtalar det som det ”myndre aaltaare” samt att 
det redan firades mässor vid S:t Jakobs och S:ta Margaretas 
altare under veckans alla dagar. I sådana fall har alltså, vid 
någon okänd tidpunkt, detta mindre altares gods lagts un-
der det äldre altaret och förmodligen har båda altarna och 
mässorna omhändertagits av samma präst.   

L30. Stiftelse: Altaris Sanctæ Trinitatis circa Horolo-
gium (1570)

ca 1350: Fru Ingæ har vid denna tid låtir uppföra, ”construx-
it”, ett altare i domkyrkan. Kommentar: Hon var emellertid 
gravlagd hos gråbröderna, ”Que sepulta est apud fratres mi-
nores” (LDLV s. 30). Möjligen är denna fru Ingæ identisk med 
en viss fru Ingefrid som omnämns i en rubrik på avskriften av 
nedannämnda brev från 1351: ”Collacio bonorum in Strø et 
Høgesthorp ad altare domine Ingefrith” (DD III:3 nr 409).

1350: Fru Ingeborg skänker en gård i Västra Strö för en 
årtid efter hennes avlidna man herr Niels Hak till Sibbarp 
(LDLV s. 50)

1351, den 12 april: Fru Ingeborg Jensdatter, syster till rid-
daren Jakob Jensen till Markie och ärkebiskop Peder Jensen, 
skänker tre gårdar i Västra Strö och en gård i Högestorp i 
Onsjö härad till ett altare grundat av Fru Inge tillsammans 
med Ingeborgs son kaniken Jonas Litle, för mässors hållan-
de efter sin död. Prästen vid altaret ska i evig tid hålla tre 
mässor till läkedom för fru Ingeborgs själ: en till åminnelse 
för de döda, en om alla helgon, och en tredje växelvis om 
jungfrurna Maria och Margareta. Kommentar: Inget medde-
las om presentationsrätt eller översynen av godset (LDLV s. 
50, DD III:3 nr 409). 

1570: De av fru Ingeborg donerade gårdarna återfinns i jor-
deboken 1570 under rubriken ”Altaris Sanctæ Trinitatis circa 
Horologium” (f. 127v).

L28. ”altare mercatorum” (1350); S:t Nikolaus 
(1579), Stiftelse: Bona Altaris Sanctj Nicvlaj in Cho-
ri Aquilonarj (1570)

1350: Peder Botulfsen donerar gods till två olika altare. En 
gård, belägen vid Ljusegatan i Lund, ämnad såsom framtida 
vikarieresidens skänker han, för en årtid, till köpmännens al-
tare, ”altare mercatorum”, som var beläget i den norra delen 
av koret, ”in choro boreali” (LDLV s. 61f ). Kommentar: Till 
denna tomt kan knytas ett vikarieresidens som 1601 tillhör-
de S:t Nikolaus altare i norra koret och vars inkomster går 
till organisten (UUB, K9 nr 97, f. 74v, jfr Andrén 1984, s. 
69, tomt 20:4). Därmed går det alltså att fastställa att det 
år 1350 omnämnda köpmännens altare i korets norra del är 
det samma som det senare omnämnda S:t  Nikolaus altare i 
korets norra del. Peder Botulfsen, som var präst vid Hörby 
kyrka, införs 1360 såsom kantor vid Lunds domkyrka efter 
Bennike Henriksen (DD 3:5 nr 332). 

1570: I domkapitlets jordebok redovisas en altarfond för S:t 
Nikolaus i norra delen av koret. I fonden ingår en gård i Yssiæ 
och en gård i Waldbye samt en gård och ospecificerat residens 
i Lund (fol. 208v). I jordeboken 1614 betecknas fonden som 
”Bona Adiecta organista Lundensis” (f. 130). 

1579, den 2 augusti: förläningsbrev till herr Søfren Grønne-
beck på ett vikariat kallat ”Nicolai in choro aquilonari”, som 
herr madtz (Pedersen) sockenpräst i Särslöv och Görslövs 
socknar innehaft (Kanc. Brevb. 1576–79 s. 706).

L29. Det ”mindre” altaret i S:t Jakobs kapell (1463), 
Stiftelse: Bona Altaris Beate Virginis (1570); S:t Jakobs 
och S:ta Katarinas altare (1614)

1463, 14 augusti: Väpnaren Oluf Truedsen (Has) änka Anne 
Nielsdatter (Thott) lägger fyra gårdar i Lilla Beddinge till S:t 
Jakobs (Jeps) kapell i S:t Laurentius kyrka och förordnar om 
två sjungna mässor varje vecka framför det mindre altaret i 
kapellet, ”the myndre aaltaare i then samme capel, wilket 
som mwrit er intil choorith”. Mässan om måndagen ska 
hållas för den Helige Ande och den andra om tisdagen för 
Vår Fru Bebådelse. Innan mässorna ska hållas en kollekt för 
alla kristna själar (LÄU IV nr 30).

1465, den 5 januari: Anne Nielsdatter utfärdar ytterligare ett 
brev rörande gåvan 1463 till kapellet och altaret. Det omtalas 
att kollekterna som ska hållas innan de sjungna mässorna var 
för S:ta Anna och Alla kristna själar. Fru Anne förbehåller sig 
rätten att i sin livstid presentera präst till mässorna. Hennes 
önskan är att ”thet scal engen gesta wthen then som capellet 
hawer i ware” (LÄU IV nr 58).

1504, den 5 februari: Den tidigare stiftelsen av Anne Niels-
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gar som icke är festdagar, skall mässa hållas eller åtminstone 
en ihågkommelse för vissa helgon. Till evig tid skall hållas 
en mässa till stiftarens själs frälsning, på måndagar växelvis 
om Kristi lekamen och om änglarna, på tisdag om den heli-
ga Treenigheten och den Helige Ande, på onsdagen växelvis 
om apostlarna och Alla helgon, på torsdag växelvis om S:t 
Laurentius och S:t Eustachius, S:t Blasius, S:t Augustinius 
och S:t Ægidius, på fredag växelvis om Det heliga korset och 
för de avlidna, på lördag växelvis om den heliga jungfrun 
och om de upphöjda 11 000 jungfrur, med den näst sista 
kollekten inskjuten (Giv, beder vi, allmäktiga Gud, at Din 
tjänare prästens själ osv.). Efter Benedikts död ska insättas 
prästen Jens Nielsen som årligen ska ha 12 mark. Värjare till 
altaret ska vara byggnadsfondens värjare (DD III:5 nr 109).  

1483, den 4 april: Kaniken Mogens Kempe skänker en gård 
i Lund där han residerar och tre gårdar i Malmö till domkyr-
kans byggnadsfond för en årtid och för hållande av mässor 
vid ”altare sancti Eustachii”. Två mässor ska firas för hans 
och hans föräldrars själar varje vecka, första på 3:e dagen i 
veckan (tisdag) och andra ”in sabbatino” (lördag) framför 
altaret där han valt sin grav (LÄU IV nr 434, jfr ärkebiskop 
Jens Brostrups intyg, ibid. nr 439). 

1485, den 28 juni: Kaniken Anders Matisen i Lund skänker 
en gård i Malmö till domkyrkan för hållandet av en årtid 
och en mässa, ”de sancta trinitate”, varje torsdag framför 
S:t Eustachii altare i domkyrkan för Per Ebbesen och hans 
föräldrar (LÄU IV nr 487).

L33. Jungfru Maria och S:t Knut konungs (1368) och 
S:t Laurentius (1405), Stiftelse: Bona Altaris sancti 
Canuti Regis (1570)

1368, den 24 mars: Ärkebiskop Niels i Lund intygar att Ce-
cilia Gynterdatter på sin maka Lytbert Bukhorn vägnar och 
med Knutsgillets samtycke testamenterat gods till ett alta-
re som ska uppföras dedicerat jungfru Maria och S:t Knut 
konungs, ”ad altare construendum in ecclesia nostra lun-
densi in honorem beate marie virginis et sancti kanuti re-
gis”. Presentationsrätten och förvaltningen förbehålls ”oss”, 
dvs. ärkebiskopen. Gudstjänsterna begränsar sig till mässor i 
samband med årtiderna för Lytbert och Cecilia, vilka sonen 
Gynther ska ombesörja så länge denne lever (DD III:8 nr 
161; jfr LDLV s. 152, 234). Till altaret läggs gods i Kropp 
och Simlinge, ”omnia bona sua in chrop et vnam curiam jn 
symlinge in wamundehogsherret”. Kommentar: Orten chrop 
identifieras av diplomatariets utgivare med Kropp i Luggu-
de härad (DD III:8 nr 161). Under medeltiden fanns det 
emellertid även ett Kropp i Vemmenhögs härad. År 1465 
omtalas ”Krop et Krops marck” såsom öde (LÄU IV nr 71). 
Senmedeltida och eftermedeltida uppgifter visar att Kropp 
legat sydost om Skivarp. Enligt brevet 1368 skulle godset 

L31. Skadereden (ca 1550), Stiftelse: Bona Altaris 
Gyntherj (1570)

1512, den 6 augusti: Allhelgonaklostret och abboten Paul 
Lund säljer en gård i Marie magle socken på södra sidan av 
Mårtensgatan till herr Claus Esbernsen. Kommentar: På bre-
vet har gjorts en senare anteckning: ”Pa then gord i sancti 
Mortens gaade till altare Skadereden. 2:a f.” (LÄU VI nr 443)

1514: Gården köps av kaniken Oluf (Skbrf, Acta privata nr 
653, 655, LUB).

1539: Brev till Hans Spandemager (jfr brev i samma ärende 
nedan) på ett vikariat i Lunds domkyrka som ”kallas ske-
dereden eller altare Gønterij” (Tegnelser over alle Lande fra 
1539, i Danske Magazin III:6 s. 288).

1541, den 12 maj: Kungligt brev om att Hans Spandemager, 
predikant i Lund, och hans efterföljare må njuta kronans 
vikariat, ”vor Frue Gøntherie” i Lunds domkyrka, som herr 
Jörgen, tidigare prior i Malmö, sist hade i värjo med allt dess 
tilliggande (Danske Kancelliregistranter 1535–1550 s. 183).

ca 1550: Senare anteckning på 1512 års brev (se ovan) att 
till altaret köpt/donerad gård tillhörde altare ”Skadereden” 
(Rep. 2 nr 12258).

1570: Enligt domkapitlets jordebok hade altaret ”Gyntherj” 
egendomar i Karlaby, Glumslöv, Hörr i Tolånga, Stora Råby 
och två ödejordar i Lund (f. 141r).

Slutkommentar: Göran Axel-Nilssons påstående (1989 s. 64) 
att altaret är identiskt med köpmännens altare som omnämns 
1350 är felaktigt (se L28).

L32. Treenigheten, jungfru Maria, S:t Eustachius och 
Alla helgon (ca 1358)

1358, den 9 mars: Benedikt Henriksen, kantor i Lunds dom-
kyrka, gör sitt testamente i vilket han skänker gårdar till sitt 
altare som från grunden ska uppföras i Lunds domkyrka, ”ad 
altare meum nouiter constructum in ecclesia Lundensi”, ärat 
Treenigheten, jungfru Maria, S:t Eustachius och Alla helgon, 
”in honorem sancte et indiuidue trinitatis, gloriose uirginis 
Marie beati Ewstachii. et omnium sanctorum”. Han done-
rar två gårdar i Tängelsås, en gård och en del i ytterligare en 
annan gård i Elestorp, en gård i Molleröd, en gård i Everlöv, 
fyra gårdar i Hårderup (Horthathorp), en gård i Barsebäck, 
en gård i Önnarp, en gård i Görslöv Nordanå och en halv 
gård i Åkarp i Gärds härad. Detta gods ska efter Benedikts 
död läggas till domkyrkans fabricafond och pengar utläggas 
till Jens Nielsen som utvalts som altarets präst. Festdagens 
mässa skall högtidlighållas på årets festdagar, men på de da-
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heliga korset, lördag för jungfru Maria. Mässorna ska följas 
såvida det inte är en speciell festdag, bl.a. för S:t Laurentius 
eller konung Knut. Presentationsrätten förbehålls ärkebis-
kopsämbetet (DD IV:10 nr 210). Kommentar: Avskriften 
i Lundaboken har överskriften ”Fundacio et dotacio altaris 
sancti Kanuti in medio pauimenti per dominum Iacobum 
archiepiscopum” (ibid.). 

1410, den 17 april: Ärkebiskop Jakob upprättar sitt testa-
mente och donerar till ”vårt altare” som uppförts i Lunds 
domkyrka, ”item damus altari nostro. in ecclesia Lundensi 
constructo” allt gods han inlöst från riddaren Niels Ivarsen, 
nämligen: ospecificerat gods i Lindby, en gård i Sandåkra, 
gods i Önnarp, Tullstorp och Västra Vemmenhög, dessut-
om en gård i Igelösa, Låremölla och en stor gård i Malmö, 
som han hade köpt av prosten Folkvin (DD IV:12 nr 47).

1428, den 29 juli: Kyrkvärdarna vid S:t Petri kyrka i Mal-
mö arrenderar för en tid av 100 år en jord i Malmö tillhörig 
S:t Knuts altare i domkyrkan (LÄU III nr 79). Kommentar: 
Förmodligen avser brevet Knut konungs altare och inte Knut 
hertigs altare i domkyrkan (jfr L60). Jorden utarrenderas 
av Per Thoordsøn, evig vikarie i Lund, som redan 1405 
omnämns som präst vid det förra altaret. 

1458, den 11 mars: Kaniken Bo Sommer testamenterar ett 
relikvarium innehållande 16 reliker och en linneduk till alta-
ret:”Jtem altari beati Kanuti regis ac martiris vnum reliquari-
um quadratum, jn quo sedecim partes reliquiarum, et vnum 
linteamen ad superponendum altari cum suis pertinenciis 
videlicet stager et list” (LÄU III nr 385).

1466: Prästen Hans Holthus från Odense stift får påvligt till-
stånd om att inneha prebenda Hammar och konung Knuts 
altare mitt på golvet, ”altarj beati Kanuti regis et martiris in 
medio pauimenti” (LÄU IV nr 79). 

1500: Ärkebiskop Birger ger collatzbrev åt herr Atzer på ett 
prebenda liggandes till ”s:ti konung Knutz altare”, vilken 
herr Nikolaus tidigare hade (LÄU V nr 505). 

1512, den 20 april: Atzer Pedersen, vikarie till S:t Knuts alta-
re mitt på golvet, mageskiftar till riddare Oluf Jepsen Sparre 
i Skurup en altarets jord i Ugglesjö i Skurup mot en gård i 
Holmby (LÄU VI nr 435). Den senare gården återfinns un-
der altaret i 1570 års jordebok (f. 195v).

1520, den 25 januari: Atzer Pedersens köper en gård i Viarp 
i Härslövs socken (Skbrf, Lunds domkyrka, nr 510, LUB). 

1520, den 11 april: kantorn Atzer Pedersen, vikarie till S:t 
Knut konungs altare, ger skötebrev till samma altare på en 
gård i Viarp i Härslöv socken, Rönnebergs härad (Skbrf, 
Lunds domkyrka, nr 513, LUB).

efter Cecilia Gynthersdatters sons död läggas till ärkebis-
kopens bord. Det förklarar varför godset inte kan återfinnas 
i domkapitlets jordebok 1570. 

ca 1400: Enligt en notis av Mogens Madsen († 1611) instiftar 
och doterar ärkebiskop Jakob detta år ett altare mitt på golvet 
för S:t Knut konung (Madsen 1710 s. 170; DD IV:7 nr 450). 

1400–28: Enligt en senmedeltida brevregistratur stiftar ärke-
biskop Jakob Gertsen ”altaris sancti Kanuti in medio paui-
menti”. Till denna ”ffundacio” kopplas sex i icke närmare 
angivna brev i domkyrkans arkiv, förmodligen flera av ned-
anstående (ÆDA V:166f ). Kommentar: Ärkebiskopen kan 
ha återupprättat ett äldre altare, som uppförts eller som 1368 
(se ovan) planerades att uppföras. Om det har uppförts kan 
inkomsterna från det varit begränsade. Bebyggelsen Kropp 
kan redan vid denna tidpunkt ha varit öde.

1400, den 21 maj: Tuve Galen säljer en gård i Sandåkra, tre 
gårdar i Lindby, en gård i Västra Vemmenhög, två gårdar i 
Tullstorp, samt ödegods och nedbrutna gårdar i de olika 
nämnda byarna och Låremölla till ärkebiskop Jakob. Godset 
ska inlösas av ärkebiskopen från riddaren Niels Ivarsen, som 
(av allt att döma) har det i pant (DD IV:7 nr 302).

1400, 11 augusti: Brev från kungens rättarting om att Tuve 
Galen sköter allt sitt gods i Vemmenhögs härad till ärkebis-
kopen, nämligen Näsby och Näsbyholm, nio gårdar i Lindby, 
en gård i Sandåkra, en gård i Ugglesjö, tre gårdar i Tullstorp, 
två gårdar i Önnarp, en gård i Västra Vemmenhög med en 
mölla kallad Låremölla (DD IV:7 nr 373). 

1401, den 14 oktober: Herr Niels Ivarsen av Hevringholm 
kvitterar ärkebiskop Jakob av Lund för 20 mark silver för gods i 
Önnarp, Tullstorp och Västra Vemmenhög. På avskriften fram-
går att det rör sig om gods som sedan doneras av ärkebiskopen 
till ”altare sancti Kanuti in medio pauimenti” (DD på nätet).

1405, den 3 januari: Jakob Henriksen, väpnare, arrenderar 
av herr Peder Tordsen, präst och evig vikarie, allt gods till-
hörande S:t Knuts altare i domkyrkan liggande i Vemmen-
högs härad, förutom Låremölla (DD på nätet, IV:10 nr 1).

1405, den 30 november: Ärkebiskop Jakob skänker en gård 
i Malmö, fordom kallad herr Jens Uffesens ladugård, som 
han köpt av prosten Folkvin Deinersen, till det av honom 
instiftade altaret dedicerat Gud, Vår fru, S:t Laurentius och 
S:t Knud konung, ”in honorem Dei omnipotentis, beatissi-
me virginis Marie matris eius, beati Laurencii et beati Kanuti 
regis et martiris”. Prästen, assisterad av en skolar, skulle hög-
tidligen sjunga följande mässor: söndag växelvis om söndagen 
och den heliga trefaldigheten, måndag för de döda, tisdag 
för Johannes evangelisten, onsdag för S:t Nikolaus, torsdag 
växelvis för S:t Laurentius och Kristi lekamen, fredag för Det 
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nes själ och alla kristna själar, tisdag om Maria Magdalena, 
onsdag om S:t Nikolaus, torsdag växelvis om S:t Laurentius 
och aposteln S:t Petrus, fredag om Det heliga korset och om 
lördag om Vår Fru. Vid varje mässa ska en kollekt hållas till 
åminnelse av hennes själ, hennes föräldrars och alla kristnas 
själar. På hennes dödsdag ska hållas tolv mässor och läsas tolv 
psaltare i kyrkan. Presentationsrätten och dominium över 
altargodset förbehålls stiftaren så länge den är i livet, för att 
sedan tillfalla byggnadsfondens förvaltare. Altarprästen ska 
besöka koret vid högmässan, processioner och högtidsdagar 
(DD IV:5 nr 330). Kommentar: Från 1472 kan dokumenteras 
en lång träta mellan domkyrkan och en stiftarens efterkom-
mande anförvanter om detta altargods (LÄU V nr 121, 123, 
129, 403, 404; Rep. 2 nr 11356; Skbrf, Lunds domkyrka, 
nr 458, 459, LUB).

1398, den 11 augusti: Ida Pedersdatter Falk upprättar sitt 
testamente vari hon förordnar om att Jens Andersen, son 
till Anders Tordsen, och tidigare hennes makes tjänare, skall 
insättas som präst vid hennes altare i Lunds domkyrka (DD 
IV:6 nr 617).

1515, den 3 mars: Joakim Trolle får i ett byte med ärkedjäk-
nen i Lund de gårdar som Ide Pedersdatter (Falk) år 1395 
donerat altaret (Skbrf, Domcapiteletz i Lund tilhörige breef 
och skriffter, nr 147, LUB). Kommenterar: De gårdar som 
ärkedjäknen får i bytet återfinns under S:ta Margaretas al-
tarfond i domkapitlets jordebok 1570. 

1570: Altarfonden innehåller gårdar i Bårslöv, Ny mölle 
(Bårslöv sn), Frillestad, Ballarp, Ormastorp, Östra Ljung-
by, Bolestad, Boarp, Rya, Ingeborrarp och Åkarp (Djb f. 
209v–211v). 

Kommentar: Enligt Axel-Nilsson (1989 s.  66), utan hän-
visning, finns en annan uppgift om att det har legat i den 
södra korsarmen vid norra dörren (här måste avses Wrangel 
1923a s. 469). 

L35. Gud och jungfru Maria (1407), Stiftelse: Bona 
Altaris dicti Abrahæ (1570)

1407, den 10 april: Abraham Brodersen, riddare skänker med 
ärkebiskop Jakobs tillåtelse sju gårdar och en fästa i Lock-
arp, en mölla i Saxtorp, sju gårdar och en mölla i Emmislöv 
och en gård i Knislinge till ett altare i domkyrkan förärat 
den allsmäktiga Gud och den obefläckade jungfrun, hans 
moder Maria, ”in honorem et laudem/ omnipotentis dei. 
et intemerate uirginis matris eius Marie”. Enligt brevet har 
herr Abraham låtit uppföra och grundlägga ett helt nytt, ”de 
nouo construi et fundari feceram”, evigt vikariat i den heliga 
huvudkyrkan i Lund,”sacrosanctam metropolitanam. Lun-
densem ecclesiam”. Patronatsrätten och presentationsrätten 

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
noterar en jord tillhörande S:t Knuts altare i Lund i västra 
delen av staden, varpå det ”stoedt” en tegellada, och som 
Malmö kyrkovärjare har brev på. Altaret försvaras av herr 
atzer perszen (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA; jfr 
Bager 1957 s. 54f ).

1570: Enligt domkapitlets jordebok innehåller altarfonden 
följande: en gård i Sandåkra, Låremölla, åtta gårdar i Lindby, 
en gård i Västra Vemmenhög, en gård i Önnarp, tre gårdar 
i Södra Tullstorp, en gård i Holmby, en gård i Viarp och ett 
ospecificerat residens i Lund (Djb f. 193v–195v).

Kommentar: Gravstenen över ärkebiskop Jakob Gertsen, som 
var altarets största tillskyndare, fanns på 1700-talet i stora 
gången och ett stycke från predikstolen. Sannolikt har han 
begravts framför Knut konungs altare. Möjligen har altaret 
legat i höjd med jungfru Marias altare mitt på golvet (L57). 
Att döma av placeringen av ärkebiskop Mogens Nielsen och 
dekanen Johannes Jakobsens gravar, samt den omständig-
heten att norra sidan i heraldiskt hänseende är den mest 
förnäma, har, gissningsvis, Marias altare legat mot norr och 
Knuts mot söder. Enligt Göran Axel-Nilsson har altaret se-
nare ändrat namn från Knut konung till Knut hertig och 
är därmed detsamma som det på 1500-talet kända ”Altare 
Sancti Canuti Ducis circa fontem” (s. 64). Det saknas stöd 
för denna tanke.

L34. Gud och S:ta Maria Magdalena (1395), Stif-
telse: Bona Altaris Sanctæ Mariæ Magdalenæ (1570)

1384, den 9 oktober: Torkil Nielsen av Gladsax, Ide Peders-
datters make, stiftar tre mässor i domkyrkan och donerar gods 
i Hammarlunda, Lilla Harrie och Satsarp till domkyrkans 
byggnadsfond. Följande högtidliga mässor ska firas: för de 
döda om måndag, för bekännaren Nikolaus på onsdag och 
för Det heliga korset på fredag. Vid varje mässa skulle läsas 
en förbön för stiftaren. Kommentar: Brevet specificerar ej vid 
vilket altare mässorna skulle firas. Personförbindelserna tyder 
på att mässorna, hursomhelst, snart bör ha lagts till S:ta Ma-
ria Magdalenas altare. Mässorna som firats är identiska både 
till tema och firningsdag med de som år 1395 föreskrivs av 
makan (DD III:2 nr 500, jfr LDLV s. 237f ).

1395, den 10 februari: Ide Pedersdatter Falk skänker gåvor 
till ett altare, tillägnat Gud och S:ta Maria Magdalena, ”i 
guts och sancte Marie Magdalene. heedher”, som ska upp-
föras i domkyrkan. Till altaret skänker hon gods i Gärds 
härad: Skepparslöv och Skepparslövs ”fang”, Isgrannatorp, 
två gårdar i Mansdala, Svenstorp, Bjärnhult, en gård i Vram, 
en gård i Lithæ. Hon förordnar om mässor och en årtid på 
vilket skulle hållas tolv mässor. Varje dag ska hållas mässor 
vid altaret: om söndag om Trefaldigheten, måndag för hen-
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1585, den 18 augusti: Gåvobrev till skolmästarämbetet i 
Malmö på Abrahæ vikarie i Lunds domkyrka att tillträda 
efter nuvarande innehavaren ärkedjäknen mäster Baltser Ja-
cobsens död (Kronens skøder, I, s. 298).

Kommentar: Två olika altarstiftelser kan förbindas med Ab-
raham Brodersen, dels hans egen stiftelse 1407 och drottning 
Margaretas 1412. På brev som kan förbindas med båda altar-
na och gods tillhörande dem har senare skrivits ”Abrahams 
altare”. Detta kan tyda på att altarstiftelserna slagits samman. 
En annan omständighet som kan tala för det är att prästen 
Mickel Gertsen år 1499 får överta vikariatet S:t Petruss altare 
(förmodligen L36) men 1524 skänker han gårdar till ett Ma-
riaaltare, antagligen hans eget vikariat, vilket också är känt 
som Abrahams altare (L35). Enligt brevet 1434 skulle det av 
Abraham stiftade altaret flyttas till S:t Thomas kapell ovanför 
trappan. Det är oklart om det verkligen flyttades dit. Senare 
uppgifter från 1400-talet talar för att ”Abrahams altare” var 
beläget i S:t Dionysios kapell. 

L36. S:t Petrus och S:t Laurentius (1412), senare 
endast S:t Petrus? (1499) och ”Abrahams” altare 
(1400-talet)

1412, den 26 januari: Drottning Margareta utfärdar brev om 
uppförandet av ett nytt kapell och ett altare tillägnat S:t Pet-
rus och S:t Laurentius i vilket mässor ska firas för Abraham 
Brodersens själ. Enligt brevet önskade Abraham i ”lefwende 
liff” att ”styrcke og öghe guts tieneste og synderlige i Lun-
de domkircke… swo ath han ther haffwe vilde eet anneth 
altere och een annen ewich messe och een aartiid for hans 
siel. Teel then annen mæsse og aartiidh. som han teelforen i 
then samme Lundedomkirke haffde”. Enligt brevet stiftades 
altaret och gudstjänsten ”for thet som wii hannom skuldig-
he ware”. Domkapitlet skulle enligt brevet genast låta bygga 
kapellet med ”ierngaddere” och nya ”glarwindwe” och med 
altare, ”ornamentis” och ”picturis”. Till altaret lades gods i 
Törringe. Domkapitlet skulle tillsätta präst för gudstjänsterna 
(DD IV:12, nr 382). Kommentar: Drottning Margrete hade 
i december 1411 utfärdat ett liknande brev om inrättandet 
av ett altare för själamässor till Abraham Brodersen i Roskil-
de domkyrka. Detta kapell skulle byggas i södra tornet med 
två valv och ”glarwindwe” (DD IV:12 nr 343). Den om-
ständigheten att altaret i Lunds domkyrka skulle byggas med 
”ierngaddere”, sannolikt ett gallerverk, tyder på att Margrete 
avsåg att det skulle inrättas inom existerande murar (liksom 
i Roskilde). Otto Rydbeck ansåg att planerna varit att bygga 
en ny byggnadskropp, vilken sedan aldrig kommit till utfö-
rande (1946 s. 84). Abraham Brodersen avrättades den 27 
augusti 1410 på Sønderborg slott med hänvisning till brott 
mot ”landefreden”. Han hade dessförinnan tjänat danska kro-
nan och lånat ut stora belopp, bl.a. till drottning Margrete.  

(”iuspatronatus et auctoritas presentandi”) ska tillhöra Ab-
raham och hans släktingar, först i andra hand ärkebiskopen. 
Kommentar: På baksidan av brevet har omkring 1500 skrivits 
”Fundatio altaris Abrahe. M.” (DD IV:11 nr 72).

1431, den 2 juni: Handling utfärdas i en tvist om gods i 
Emmislöv, skänkt till altaret av Abraham Brodersen. Biskop 
Jens Andersen (Lodehat) i Roskilde kungör att kaniken Niels 
Isaksen (Lodehat) ”bødh sich tijl ræte” för gods i Emmislöv, 
som riddare Abraham Brodersen gav till jungfru Marias altare 
i Lunds domkyrka, men att väpnaren Oluf Axelsen (Thott) 
begärde att förhandlingarna måste anstå i åtta dagar (LÄU 
III nr 103). Utgången på tvisten är okänd. 

1434: Ärkebiskop Peder Lykke utställer brev om att han 
med med domkapitlets samtycke kommer att flytta Abraham 
Brodersens altare tillägnat jungfru Maria, från dess placering 
centralt i skeppet, ”in area medij pauimenti”, där den utgör 
ett hinder för processioner, till S:t Thomas av Canterburys 
kapell ”ovan trappan till kryptan, vid södra koret” (”in ca-
pellam beati Thome Cantuariensis archiepiscopi martiris 
intra eandem ecclesiam nostram supra gradus cripte iuxta 
australem chorum”) (LÄU III nr 150, 151).

Ca 1500: På baksidan av brevet från 1407 har skrivits en se-
nare anteckning: ”Fundatio altaris Abrahe. M.” (DD IV:11 
nr 72). 

1519: Hans Skovgaard utfärdar skötebrev till Mickel Gertsen, 
kanik, på en gård i Vadensjö, två i Äskatorp och två i Viarp 
(Skbrf, Lunds Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, 
nr 444, LUB).

1524, den 23 oktober: Mickel Gertsen, kanik i Lund, done-
rar fem gårdar, i Vadensjö, Äskatorp och Viarp i Rönnebergs 
härad, till ”Warfrue altare” (Skbrf, Lunds Dombkyrckios 
tilhörige breef och skriffter, nr 590, LUB). Gårdarna ägdes 
tidigare av Hans Skovgaard (ibid. nr 444). 

1530, den 18 maj: Åge Jepsen, electus, collatsbrev till herr 
Jens Gerbo på ett vikariat kallat Sti Abrahæ altare som är le-
digt efter Mickel Gertsens död (Skbrf, Lunds Dombkyrckios 
tilhörige breef och skriffter, nr 654, LUB).

1551, den 20 juni: Herr Lauge Brahe får kungligt brev ”ad 
gratiam” på sju gårdar och en fästa i Lockarp och en mölla i 
Saxtorp som Abraham Brodersen har ”funderat” till jungfru 
Maria altare i Lund (Kanc. Brevb. 1551–1555 s. 18; jfr DRA, 
Danske Kancelli, B 46, Diverse 1481–1571, Nr 76a: For-
tegnelse før redogørelse av førleningar og panter intil 1556).

1570: Altarfonden består av fem gårdar i Vadensjö, Viarp, 
Äskatorp (Djb f. 191v).
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1415, den 24 april: Folkvin, prost i Lund, skänker en bod 
i Skanör, två bodar Falsterbo och tre bodar i S:t Maria mi-
nors socken i Lund, en gård i S:t Clemens socken i Lund 
samt en gård i Hostasloff, en gård i Virke, en huvudgård i 
Nöbbelöv, en huvudgård i Arløff till det av honom stiftade 
altaret i domkyrkan, beläget ”i trappan till mellersta och 
höga koret… mot norr” (”in gradibus medii et summi chori 
eiusdem Lundensis ecclesie ad aquilonem”). Altaret dedic-
erades: ”… corporis Christi, gloriose virginis Marie, sancti 
Thome apostoli, sanctarum viduarum Birgitte et Elisabeth 
lantgrauie, et omnium sanctorum Dei construi et erigi per 
me…”. Följande eviga mässor ska firas vid altaret: söndag 
för Trefaldigheten, måndag antingen för änglarna och de 
döda, tisdag växelvis för den Helige Ande och S:t Thomas 
aposteln, onsdag växelvis för S:t Nikolaus och S:t Birgitta, 
torsdag högtidligt (”sollempniter cum nota”) för den Heliga 
lekamen, fredag växelvis för Det heliga korset och S:t Elisa-
bet och lördag växelvis för jungfru Maria och Alla helgon. 
En särskild kollekt ska alltid hållas för de döda, för stiftaren 
och hans föräldrars själar. Presentationsrätten tillfaller dom-
kapitlet. En passande präst skulle tillsättas som helst var släkt 
med herr Folkvin. Ärkebiskopen ska ha rätt till översyn av 
godset (SD nr 2068).

1423, den 19 juli: Ärkebiskop Peder Lykke godkänner ett 
förordnande om att att vissa av de gods som domprosten 
Folkvin givit till det av honom stiftade altaret ärat Heligleka-
men, ska tillfalla brevutfärdaren Claus Gynthersen (Folkvins 
brorson) och hans arvingar medan övrigt gods fortfarande 
skall ligga till altaret (LÄU III nr 25). 

1485: Kapitlet utställer ett arrendebrev på en gård i Malmö 
”wästan näst Gråbrödra closter” tillhörande ”gudz lekamens 
altare i Lund” (LÄU IV nr 503).

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
redovisar tre stenbodar väster S:t Simon & Jude kapell norr 
om Adelgatan som hör till ”hellilegommes” altare i Lund 
och som Mickel Wetzell har i försvar (Domkapitlets arkiv, 
Pergamentsbrev, LLA; jfr Bager 1957 s. 59).

1565, den 25 februari: Enligt kungligt skötebrev till Ved-
sel Pallesen får denna av Helig lekamens altare i Lund en 
gård i Virke, två gårdar i Stävie, i Lund ett vikarieresidens 
på S:t Mårtens gata, 3 jordar i den mindre Vår fru socken, 
en jord eller gård i S:t Clemens socken samt en gård med 
ett stenhus i Malmö västan upp till gråbrödraklostret, vilket 
gods tillsammans med annat som kommit bort från altaret 
är donerat av en av hans förfäder (KrSk, I, s. 102).

1570: Inget jordagods tillhörande altaret kan identifieras i 
domkapitlets jordebok, vilket tyder på att allt lämnats åter 
till stiftarens efterlevande släkt.

1400-talet: I en brevregistratur från 1400-talet omtalas att 
”altare domini Abrahe”, till vilket ligger gods i Törringe, är 
placerat i S:t Dionysios kapell: ”Super bonis in Tyringe ad 
altare domini Abrahe militis in capella sancti Dionisii, de 
quibus teneatur anniuersarium Domini Margarete regine & 
Domini Abrahe militis” (Innehållsförteckning till Registrum 
ecclesie lundensi, tryckt i SRD VII s. 251). 

1465: Altargodset i Törringe utarrenderades av domkapitlet 
till David Hak av Månstorp (LÄU IV nr 63).

1499, den 1 maj: Klerken Mickel Gertsen beviljas av påven 
S:t Petri altare i domkyrkan, ”perpetua sine cura uicaria ad 
altare sancti Petri in ecclesia Lundensi”, som tilldelats honom 
av ärkebiskop Jens Brostrup och vilket blivit ledigt genom nu-
varande ärkebiskop Birgers resignation från vikariatet (LÄU 
V nr 423). Kommentar: Med viss sannolikhet kan uppgiften 
sammanställas med L36.

1541, den 7 januari: Holger Ulfstand begär av domkapitlet 
att få ”Törringe län” i förläning (Skbrf, Lunds domkyrka, 
nr 790, LUB). 

1550: Familjen Ulfstand begär att få Törringe län i mageskifte 
(ibid. nr 928–30, 938).

1566, den 28 juni: Kungen ger skötebrev till Jens Ulfstand 
på ”Byen” Törringe (KrSk, I, s. 107).

Kommentar: Se ovan L35. Inga uppgifter om altaret i dom-
kapitlets jordebok 1570. Altaret med godset avvecklat kort 
tid efter reformationen.

L37. Kristi lekamen (1410), jungfru Maria, S:t Tho-
mas aposteln, S:ta Birgitta, S:ta Elisabet och Alla 
helgon (1415)

1410, den 28 juli: Påven utfärdar ett avlatsbrev om att de 
som besöker Kristi lekamens altare i Lunds domkyrka på vis-
sa festdagar ska eftergivas tre år och lika många kvadragener 
av deras ”straff” eller 100 dagar, om de besöker altaret på 
festdagarnas oktaver och perioden på sex dagar efter pingst 
(DD IV:12 nr 105).

1412, den 13 februari: Ärkebiskop Peder vittnar om att Folk-
vin, prost i Lund, skänkt jordagods till det av honom tidigare 
instiftade altaret ärat Kristi lekamen, beläget nära högkorets 
trappa, ”ad altare corporis Christi in ecclesia nostra Lunden-
si prope gradus maioris chori ab eodem domino preposito 
fundatum et constructum et erectum”. Godset är beläget i 
Håstenslöv, Virke, (Norra) Nöbbelöv i Torna härad, Aarsløff, 
Malmö, Falsterbo och Lund (DD IV:12 nr 389). 
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1442, den 25 november: Ärkebiskop Hans Laxmand stiftar 
en högtidlig gudstjänst och skänker för dess upprätthållande 
egendomar i Landskrona och Malmö till domkyrkans bygg-
nadsfond. Till ära för jungfru Maria och S:t Laurentius, ”dicte 
ecclesie nostre patronorum”, inrättar han en daglig proces-
sion (undantaget stilla veckan, veckan efter påsk, veckan ef-
ter pingstafton, julafton och dess oktav) med kaniker, eviga 
vikarier, korvikarier och ”scholares prependarios”, från koret 
till det nya Mariakapellet och Mariabilden i eller vid kapellet. 
Under processionen ska bland annat sjungas Gaude Maria. 
Processionen skulle börja strax efter completorium, alltså på 
kvällen. Han förordnar om en daglig mässa vid det största 
altaret i Mariakapellet vid uret, ”apud maius altare jn capella 
beate virginis prope horologium”. Mässorna som ska hållas 
vid altaret är följande: söndag om Trefaldigheten, måndag 
växelvis om änglarna och Johannes döparen, tisdag växelvis 
om den Helige Ande och Johannes Evangelisten, onsdag för 
de döda, torsdag växelvis om Kristi lekamen och S:t Lauren-
tius, fredag om Det heliga korset och varje lördag högtidligt 
och sjungen om jungfru Maria. Undantag i denna cykel av 
mässor ska göras på större rikstäckande festdagar (”magnum 
festum terre”). I varje mässa ska ihågkommas kung Chris-
toffer och ”våra föräldrars själar”. Kommentar: Såsom redan 
har påpekats av Per Ingesman, indikerar epitetet det ”största 
altaret” att vid denna tidpunkt fanns ytterligare minst ett al-
tare, förutom Peder Lykkes Mariaaltare, i kapellet (LÄU III 
nr 242; jfr Ingesman 1988 s. 262; Källström 2011s. 133f ). 

1458, den 1 november, Kung Christiern I avstår till ”wor 
frwe altare” som enligt sekundär påskrift på brevet ligger i 
det nya kapellet, ”noua capella”, Myntaregården i Lund för 
en annan egendom i Köpenhamn (LÄU III nr 390). 

1466, den 9 juli: Ärkebiskop Tue med andra biskopar utfär-
dar indulgensbrev till de som besöka och lämna understöd 
åt jungfru Marias altare i det nya kapellet vid Lunds dom-
kyrka (LÄU IV nr 87).

1472: Ärkebiskop Tue begravs i kapellet under en ”upphöijet 
graf mitt på golfwet” (Scanici I, s. 32, LUB).

1533, den 24 januari: Genbrev utfärdas på gård i Landskro-
na tillhörande Altare b. virginis i S:t Georgs kapell (Lunds 
domkapitels arkiv, Pergamentsbrev, LLA). 

1541, den 28 juni: Mogens Pedersen, präst och vikarie till 
”Jomfrue marie alter mytt vtj Sanctj Jørghens Capell” utlejer 
med kapitlets samtycke Myntaregården i Lund till Arendt 
Petthersen Hollender och hans hustru Marine (Lunds dom-
kapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1570: Altaret innehar Myntaregården i Lund och fem egen-
domar i Landskrona (Djb f. 200r).

1598, den 23 juni: Kungens rättarting avgör tvist mellan 
arvingar, släktingar till tidigare omnämnda Vedsel Pallesen, 
till det gods som herr Folkvin skänkt till ett altare i Lunds 
domkyrka och med hänvisning till ett brev från 1415 (Dans-
ke Domme nr 774). 

Kommentar: Göran Axel-Nilsson (1989 s. 64) gör gällande att 
ett altare ärat heliga lekamen, jungfru Maria, aposteln Thomas, 
S:ta Birgitta, S:ta Elisabet och alla helgon, instiftades 1368 
av Lubert Bokhorn och hans hustru Cecilia Gyntersdatter. 
Något uppseendeväckande är att Birgitta, som dog först 1373 
och kanoniserades 1391, skulle ha förärats ett altare. I själva 
verket har Axel-Nilsson fört vidare en lapsus av J. Corylander 
(1884 s. 46f ), där denna ansett att Folkvins altarstiftelse från 
1412 tillkommit 1368 på modern Cecilias initiativ. Detta fel 
av Corylander har tidigare uppmärksammats av Curt Wallin 
(1977 s. 25, not 2).

L38. Treenigheten och jungfru Maria (1435), Stiftel-
se: Bona Altaris beate Virginis in medio capelle Sanctj 
Georgij (1570)

1420-talet: Ärkebiskop Peder Lykke uppför, i mitten av 
1420-talet, ett kapell vid domkyrkans södra sida nära tor-
net (Rydbeck 1946 s. 84; Ingesman 1988 s. 260). Murar ef-
ter kapellet har dokumenterats 1909, 1921 och 1959 (Ryd-
beck 1923 s. 208ff; Cinthio 1961). Med utgångspunkt från 
en akvarellmålning utförd strax efter rivningen anser Otto 
Rydbeck att kapellet hade två spetsbågiga valv som  vilade på 
konsoler i murarna (1923 s.208ff). På en planritning publ-
icerad av Göran Axel-Nilsson har ritats en rund pelare mitt 
i kapellet (1989 s. 71), alltså att det haft fyra valv. Av allt att 
döma har Axel-Nilsson kommit fram till det efter att ha sam-
manställt uppgifter om två olika Mariaaltaren i kapellet, ett 
beläget ”in medio” (L38) och ett annat som sägs ha funnits 
intill en pelare (L53). 

1424, den 1 december: Ärkebiskop Peder Lykke skänker 
gårdar i Landskrona till det kapell han nyligen börjat att 
uppföra i domkyrkan (LÄU III nr 40).

1424: I den igenmurade bågöppningen mellan skeppet och 
kapellet upptäcktes vid en undersökning 1959 en fragmen-
tarisk målad inskription i vilket bl. a. kunde läsas ” [mc]
cccxxiiii” (Cinthio 1961 s. 98) eller ”[m]cdxxiiii” (CWP, 
II, s. 271f ).

1435, den 4 september: Ärkebiskop Peder Lykke skänker två 
gårdar i Landskrona till det av honom uppförda kapellet och 
altaret vid södra tornet, ”capellem et altare in ecclesie nostra 
Lundensi prope australem turrim”, förärat Treenigheten och 
jungfru Maria (LÄU III nr 169). 
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1494, den 1 maj: Gyde Kjeldsdatter (Dottting) i Kvidinge, 
Götke Jonsen (Geres) änka, och Axel Götkesen (Gere) stad-
fäster den avlidne Kjell Götkesen (Geres) testamentariska 
gåva av 18 grot av landgillet av en gård i Östra Tvet i Silv-
åkra socken till ”sancti Iorgens altere vdi Lunde domkyrke, 
som kalles Swennes altereth”. Peder Langh och Anders Galen 
bevittnar brevet (LÄU V nr 273).  

1496, den 12 september: Byfogden Micke Buntmager i Lund 
m.fl. intygar att borgmästaren Hans Persen skänkt till väl-
bördige svenner Peder Reberg och Povel Jensen (Kyrning), 
såsom föreståndare för S:t Jörgens altare, ”Sancti Iørgens al-
tere, som kalles Swenne altereth, af iwle loghen”, två jordar 
i S:t Stefans församling (LÄU V nr 341). 

1510, den 29 juli: Vittnesbrev om att Truet Matsen i Stora 
Uppåkra skänkt en gård i S:t Stefans socken i Lund till S:t 
Örjans altare (LÄU VI nr 356). 

1514, den 23 juni: Kung Christiern II överlämnar rätten till 
alla ”kongelige sager” i sju gårdar i Lund som hör till ”sancti 
jørns alter” till altarets värjare. En gård bebos av kapellanen 
(vikariegården?) och de andra av sex namngivna personer: 
jens michellsen, peder offuerskærer, matts rwde, rasmus, karine 
matts pedersens och peder pedersen (Nye Samlinger til den dans-
ke Historie, bd 2, s. 140).  Kommentar: Om altarets gårdar i 
Lund, se Andrén 1984, s. 90, 101f, tomt 126:1, 220–222.

1518, den 7 juni: Iver Kooson [Kaas (Spaare-Kaas)], väpna-
re till Norregård (Salling hd, Jylland) pantsätter till Lunds 
domkyrka en gård i Dybäck och en i Stora Beddinge för 
20 mark som han är skyldig S:t Jörgens altare som kallades 
Svendealtaret (Skbrf, Domkapitlets brev nr 156, LUB).

1570: I Lunds domkapitels jordebok 1570 redovisas följande 
under altaret ”Sanctj Georgy” (f. 190r): Jordagods i Remmarlöv, 
Södra Åby, Hagestad, Östra Tvet, flera enheter i Lund och ett 
residens. Gården i Hagestad kan möjligen, såsom Per Ingesman 
föreslagit, har kommit till altaret i ett skifte mot en av de två 
gårdar som altaret ägde i Remmarlöv (Ingesman 1988 s. 273f).

1596, den 12 augusti: Christian IV förordnar att skriva-
re på Malmöhus fästning och hans efterträdare ska till sitt 
underhåll behålla altargodset som ligger till altaret ”bona 
altaris sancti Kanuti, Olai et Erici regum” samt ”bona altaris 
sancti Georgii”. Hinder har rests mot förläningen, men skri-
varen ska behålla godset, tills kungen förordnar annorlunda 
(Kanc. Brevb. s. 726). 

Slutkommentar: Flera källor, från 1667, 1755 och senare (PR 
1667–68 s. 39, Sommelius 1755 s. 81; Corylander 1884 s. 59) 
uppger att det i kapellet fanns ett altare med bilder tillägnat S:t 
Georg. En relief med S:t Jörgen är fortfarande bevarad (Liepe 

1580, den 25 mars: Christopher Pallesøn, präst och vikarie till 
”Jomfrue Marie altere myt vdj Sanct Jørgens Capelle” utlejer 
Myntaregården i Lund till Arild Hansøn, sockenpräst i Ne-
vishög och Brågarp, och hans hustru Marine Willomsdatter 
(Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

Slutkommentar: Enligt ”Chronica Archiepiscoporvm Lvn-
densivm” fanns ärkebiskop Peder Lykkes grav i det nya Ma-
riakapellet: “Hic sepultus est in capella noua beate Marie 
Virginis in ecclesia Lundensi” (Scriptores minores, II, s. 121).

L39. S:t Georg (1480), Swenealtaret (1480), Stiftelse: 
Bona Altaris Sanctj Georgy (1570)

Ca 1430–1455 (?): Vid en undersökning 1959 av den igen-
satta västra öppningen in till kapellet påträffades på dess väs-
tra mur, (alltså på mittpelaren mellan den östra och västra 
öppningen), en fragmentarisk målning föreställande S:t Jör-
gen och draken, prinsessan och två knäböjande ”donatorer”. 
Målningarna har närmast jämförts med den målarverkstad 
som utfört arbeten i Västra Sallerups kyrka och har daterats 
till ca 1430-1455 (CWP, I, s. 272). Erik Cinthio bedömer 
att målningarna är från slutet av 1400-talet och sätter dem 
i förbindelse med indulgensbrevet 1483 för besökande till 
S:t Jörgens altare (1961 s. 102ff).

1480, den 3 maj: Väpnaren Erik Nielsen Rotfeld till Bjärsjö-
holm säljer och sköter en gård i Remmarlöv till S:t Jörgens 
altare, ”sancte Öryens altere i Lund, som kalles Swene alte-
ret” (LÄU IV nr 355). 

1483, den 26 januari: Ärkebiskoparna Jens Brostrup av Lund 
och Gaute av Trondheim m. fl. biskopar utfärdar indulgens-
brev för de som besöka och ger understöd åt S:t Jörgens altare 
i Lunds domkyrka, ”altare beati Georgii martiris in Lundensi 
ecclesia” (LÄU IV nr 429). 

1488, den 24 maj: Niels och Eyler Hack skänker en gård i 
Lund till S:t Örjans altare (LÄU V nr 68). 

1489, 5 maj: Väpnaren Jes Nielsen Rotfeld, bror till ovannämn-
de Erik Rotfeld, säljer och sköter till S:t Jörgens altare i det nya 
kapellet en gård i Remmarlöv, ”sancti Jørghens [altere] i Lun-
de domkircke i thet nyæ capelle, som kalles Swæne altere” till 
”ærlige och wælburdige swæne Twe Bagge oeh Anders Galend, 
som nw forstaandere ære till for:ne [altere]” (LÄU V nr 115).

1489, den 28 maj: Väpnaren Anders Galen sköter en gård (Iepp 
Atthessøn 1 löde mk) i Södra Åby till S:t Jörgens altare i det 
nya kapellet, ”sancti Georgii altare i Lunde domckyrckie i thet 
ny capelle, som kalles Swene altare”, för en evig läst mässa om 
Kristi fem sår på fredagar (LÄU V nr 119). Donationen bekräf-
tas av hans testamente 19 november 1511 (LÄU VI nr 398). 
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000 riddare, ”j erchebiscops Karls capelle j Lunde domkirke, 
norden fra sancti Dionisij altere”, och skänker till det fyra går-
dar i Skivarp, Norra Åby, Vinslöv och Ignaberga. Två mässor 
ska ”sägas” varje vecka: onsdag om de 10 000 riddarna och 
lördag om jungfru Maria. Varje mässa ska innehålla en kol-
lekt för alla kristna själar. Jus Patronatus i form av presenta-
tionsrätt förbehålls fru Botild och dotter Anne under deras 
livstid. Rätten tillhör därefter ärkebiskopen. Arvingarna har 
fullmakt, att, i det fall villkoren ej uppfyllts, använda godset 
för någon annan gudstjänst (LÄU IV nr 379). 

1495, den 22 september: Väpnaren Tage Henriksen (Hol-
lunger) på Dybäck sköter till de 10 000 riddarnas altare i 
ärkebiskop Karls kapell, ”Hælige thiitwsende ridderes altare, 
som myn kære moder Botild Morthensdotter, hennis siell 
gud haffwe, och Anne Henricssdotther, myn søsther, haffwe 
stickthet for theres siells salighet i biscop Karls capelle i Lun-
de domkirche”, fem gårdar i Hannas samt sin gård tomt 
318–319 sydväst om gråbrödraklostret i Lund, för hållandet 
av fem mässor och en årtid. Mässorna som ska ”sye” (sägas?) 
är: söndag om trefaldigheten, måndag om Vår Fru (”de do-
mina”), tisdag om S:ta Anna, torsdag om Kristi lekamen 
och fredag om de fem såren (”de quinque wlneribus”). Varje 
mässa ska innehålla en åminnelse för föräldrarnas och alla 
kristna själar. Givet med samma villkor för presentation av 
präst och gods som brevet 1481 (LÄU V nr 368). Kommen-
tar: Johan Winslow meddelar i sina anteckningar att söder 
om S:t Dionysios altare fanns gravstenar tillhörande Peder 
Marsvin till Dybäck (död 1528) och fru Hille (död 1556), 
dotter till Tage Henriksen till Dybäck (Scanica 2, LUB).

1505, den 1 september: Anne Arvedsdatter av Dybäck utfär-
dar brev om donation av två gårdar i Simlinge och en gård, 
Eske (?), i Isie åt 10 000 riddares altare, för att ”persona altaris” 
skall hålla en årsmässa om Vårfrudagen och sjunga en kollekt 
för alla kristna själar (LÄU VI nr 204; Rep. 2 nr 10439). 

1527, den 30 november: Ärkebiskop, electus Jakob, ger ”Col-
latzbref” på vikariatet ”tijotusend Ridderes altare uthi di-
onysij capell” (Skbrf, Åtskilliga kyrkor tillhöriga brev och 
skrifter, nr 131, LUB)

1570: Altaret eller gårdarna återfinns inte i jordeboken 1570 
vilket kan tyda på att det vid reformationen har återgått till 
stiftares och donatorers efterlevande. 

Slutkommentar: Altarets placering i kapellet är oklart. I brevet 
1481 talas om dess läge såsom ”norden fra sancti Dionisij 
altere”. Det senare altaret, betraktat som kapellets huvudal-
tare, kan antas ha varit placerat i mittaxeln. Gravstenarna 
efter Peder Marsvin och fru Hille var, emellertid (se ovan, 
om 1495 års brev), placerade i kapellets södra del. Göran 
Axel-Nilsson (1989 s. 70f ) har, av icke närmare anförda skäl, 
placerat altaret i kapellets södra del.  

1995, II, s. 307f). Enligt Sommelius (1755 s. 81) fanns detta 
altarskåp, med utmärkt utsnidade bilder (”quam egregia re-
praesentat caelatura”), i norr vid pelaren, alltså kring den plats 
där en målad Georg påträffades 1959 (Cinthio 1961). 

L40. Jungfru Maria och S:t Laurentius (1473), Stif-
telse: prebende Raaby (1484)

1473, den 14 september: Dekanen Lars Nielsen, bror till är-
kebiskop Tue Nielsen, utfärdar ett stiftelsebrev på ett altare 
helgat jungfru Maria och S:t Laurentius i det nya kapellet 
(Vårfrukapellet) på sina egna, föräldrars och sin avlidne broder 
ärkebiskop Tues vägnar. Han skänker därtill två gårdar i Västra 
Strö i Onsjö hörad, en fästa i Killeröd, en gård i Malmö, två 
bodar i Lund. Presentationsrätten ska efter Lars Nielsens död 
överlämnas till den som är ärkebiskop; valet ska ske efter dom-
kapitlets samtycke. Den första av herr Lars utnämnde präst är 
Iohannem Achonis. Närmare anvisningar ges om gudstjänsten 
vid altaret.  Fyra mässor ska hållas vid altaret varje vecka för 
herr ärkebiskop Tues, Lars och deras föräldrars själar: på tisdag 
en sjungen mässa för S:t Laurentius, på onsdag en läst mässa 
för Kristi fem sår, fredag en sjungen mässa för Det heliga kor-
set, lördag en läst mässa för jungfru Maria (LÄU IV nr 192). 

1484, den 3 december: Ärkebiskop Jens Brostrup utfärdar 
brev om att han med kapitlets samtycke av altargodset bild-
ar ett prebende till vilket han annekterar Stora Råby kyrka 
(LÄU IV nr 474). En senare anteckning på brevet talar om 
att dessa egendomar överförts till ”Prebenda Råby”, ”Quæ 
hona adiecta sunt prebende Raaby”.

1498, den 1 maj: Ovannämda Lars Nielsen, dekan, skänker 
20 rhenska gyllen till Vårfrukapell. Kommentar: Lars Nielsen 
dog före 1400-talets utgång enligt hans gravsten i kapellet 
(LÄU V nr 387; Sommelius 1755 s. 145; Corylander 1884 
s. 158; jfr Ingesman 1988 s. 261). De sista siffrorna i årtalet 
på gravstenen har ej kunnat läsas. Jfr dock Corylander (1884 
s. 66) som där läst 1460!

1570: Egendomarna redovisas i jordeboken 1570 under rub-
riken Prebenda Råby (48r). Kommentar: I en senare jordebok 
från 1614 redovisas de emellertid under rubriken ”Altare S:t 
Georgii ” och det heter att altargodset annekterats av pre-
bendet (f. 97r). Detta altare hade sin plats i samma kapell, 
vilket kom att under slutet av medeltiden ändra benämning 
från Vår Fru kapell till Jörgens kapell. 

L41. 10 000 riddare (1481)

1481, den 25 mars, Botild Mortensdatter (Skaldre) änka efter 
Henrik Most (Hollunger) och hennes dotter Anne Henriks-
datter stiftar i ärkebiskop Karls kapell ett altare ärat de 10 
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Djurslöv. För många av dem omnämns tidigare ägare och 
åtkomsthistoria (LÄU VI nr 191). 

1505, den 14 september: Hemmingh Walkendorf ger skö-
tebrev på gods till Oluf Esbernsen, varav flera gårdar om-
nämns i den senares testamente där de läggs till altaret (LÄU 
VI nr 206).

1516, den 21 oktober?: Søren Truedsen säljer och överlåter 
till mäster Christiern Pedersen, kanik i Lund, två av sina 
gårdar i Tjustorp i Ingelstads härad (Skbrf, Acta Privata, no 
664, LUB).

1518, den 18 maj: Christiern Pedersen, kanik och evig vi-
karie till S:t Kristoffers altare förpliktar ”Persona altaris” om 
att sex grot varje år på S:t Jakobs dag efter aftonsången ska 
överlämnas till lundakorets distributör, ”Distrubutori cho-
ri Lundensis”. Därtill ska klockaren få två pund råg och en 
skilling grot före juldagen för att ringa varje dag med hög-
mässoklockan klockan 12 och klämta tre gånger efter ”wår 
herris död” (alltså klockan 3). Därtill ska kyrkovärjarna och 
byggnadsfonden ha en skilling grot innan jul. För utdelning 
av dessa medel doneras altaret två gårdar i Tjustorp (Skbrf, 
Lunds domkapitel nr 155, LUB).

1548, 28 januari: Christen Pedersen ger arrendebrev på re-
sidens och tillhörande toft hörande till S:t Kristoffers altare 
till lass hoffmand och hans hustru Anne för en årlig avgift av 
24 mark (Domkapitlet i Lund, FIb:2, LLA).

1570: Altaret äger egendomar i Slimminge, Vomb, Södra 
Vallösa, Drögsperyd, Trusrød, Djurslöv, Västra Bjällerup, Bil-
leberga, Tjustorp, Holmen, Holmed, Landskrona, Lund, Fal-
sterbo, residenset i Lund (commendere løckenn) (Djb f. 185r).

L43. ”Erlands altare” (ca 1400), S:t Erasmus (1495), 
Stiftelse: Bona Altaris Sanctj Erasmi (1570)

1269, den 21 oktober: Ärkedjäknen Erland Erlandsen (Ga-
len) utfärdar sitt testamente i vilket han för uppförandet 
av ett altare skänker ett bol i Fjelie, 3 fjärdingar i Önnarp, 
ett bol i Östra Skrävlinge och en gård i Lund för firande 
av mässor vid detta altare. Erland Erlandsen ger vidare in-
struktioner om gudstjänsten. Följande mässor ska firas: på 
söndagen om den heliga Treenigheten, på måndagar växelvis 
om änglarna och om apostlarna, på tisdagar växelvis om den 
heliga Laurentius, den heliga Stefan och den heliga Vincen-
tius, på onsdagar växelvis om den heliga Nikolaus och den 
heliga Frans, på torsdagar växelvis om den heliga Katarina 
och den heliga Margareta, på fredagar växelvis för världens 
synd och de hädangångna och på lördagar om Guds heliga 
moder jungfru Maria. Prästen ska vara närvarande i koret på 
alla fester och högtider och vara på plats vid morgonsången, 

L42. S:t Kristoffer (1498), Gud, jungfru Maria 
(1502) och S:ta Barbara (1505), Stiftelse: Bona Al-
taris Sanctj Christophorj (1570)

1498, den 20 oktober: Peder Svendsen, fataburssven på Lun-
dagård, ger till ”sancti Cristofferi altere, som funderes skall 
i Lunde domkirke paa then syndre syde, hoss seyeruerket 
mod biscop Tues capel”, all sin rättighet i Kommenderegår-
den på Bredgatan i Lund med toften väster om stadsgraven 
och Kommendereäng i Svarte Hjärups mark, vilka kanslern 
herr Oluf Esbernsen köpt av Povl Laxmand (LÄU V nr 407). 

1498, den 21 oktober: Kaniken Oluf Esbernsen skänker till 
det altare som han, fataburssvennen Peder Svenssen på Lun-
dagård och Laurens Hermensen förbundit sig att dotera: 
Kommendergården i Lund, 2 gårdar i Tågarp i Igelösa sn, 1 
gård i Viarp i Härslövs sn, samt, för firandet av årtider, en 
gård vid S:t Mårtens port i Lund (LÄU V nr 408).  

1501, den 29 april: Mattes Tageson av Sandby ger skötebrev 
till Oluf Esbernsen, kanik, på två gårdar i Göinge härad 
(Rep. 2 nr 9351).

1502, den 3 september: Intyg om att kaniken Oluf Esbernsen 
har för avsikt att till Gud, jungfru Maria och S:t Kristoffers 
altare, som han har för avsikt att stifta och låta uppbygga, 
sköta all sin egendom, lös som fast, med undantag vad han 
bortgivit i sitt testamente (LÄU VI nr 79). 

1504, den 29 juni: Skötebrev av Jens Nielsen i Norre Jutland 
till Oluf Esbernsen och S:t Kristoffers altare på Dræspered 
gard i Jämshögs sn (troligen Drögsperyd i Näsums sn), Vil-
lands hd (LÄU VI nr 146). 

1504, den 22 december: Gåva av Niels Hack på Häckeberga 
på Djurslöv i Tottarps sn till altaret (LÄU VI nr 166). 

1505, den 9 maj: Oluf Esbernsen gör sitt testamente och 
stiftar där ett altare helgat Gud, jungfru Maria, den heliga 
Kristoffer och martyren Barbara, ”in honorem ipsius dei, 
beate virginis Marie, beatorum Christoferi et Barbare mar-
tirum”. Detta altare invid vilken han vill jordfästas är ämnat 
att uppföras vid pelaren intill de 11 000 jungfrurs altare i 
södra delen av kyrkan, ”apud columpnam altaris vndecim 
millium virginum ad austrum”. Han önskar att det med Guds 
vilja ska ske och ger fortsatt instruktioner om användandet 
av hans tillgångar för olika ändamål.  Följande egendomar 
läggs till altaret: Kommendergården och Tegelgården i Lund, 
en gård i Västra Bjällerup, två gårdar i Tågarp i Igelösa sn, en 
gård i Viarp i Rönnebergs hd, en gård i Billeberga, en gård 
i Lilleröd i Frosta härad, två gårdar i Vomb i Färs härad, en 
gård i Trventzrød i Gärds härad, en gård i Vallösa i Ljunits 
härad, två gårdar i Slimminge, en gård i Drögsperyd i Vil-
lands härad, två gårdar i Holme i Göinge härad, en gård i 
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helgades S:t Trinitatis, antagligen för att den första mässan 
om söndagen skulle vara om Treenigheten (Wrangel 1923a 
s. 461, jfr DD II:2 nr 150). Det finns dock inga uppgifter 
om altarets äldsta dedikationer eller titel. 

L44. Jungfru Maria (1346), Stiftelse: Bona Altaris 
Beatæ Virginis Circa gradus cryptæ (1570)

1346, den 9 december: Niels (Nielsen) Mandrup stiftar ett 
altare helgat jungfru Maria för att sona dråpet på sin broder 
Knud och skänker till det all sin egendom i Örmölla, Skivarps 
socken. Altaret var beläget framför bilden av jungfru Maria i 
södra delen av kyrkan, ”ad altare ante ymaginem beate marie 
virginis ad partem australem in ecclesia lundensi”. Prästen ska 
”säga” en daglig mässa med en kollekt för herr Knud Niel-
sens själ, därtill ska prästen hålla en årtid med vigilier med 
mässa i koret. Presentationsrätten förbehålls ärkebiskopen 
(DD III:2 nr 300; LDLV s. 226). 

1456, den 29 november: Eline Esbernsdatter skänker en gård 
i Härslöv till jungfru Maria altare vid södra trappan till kryp-
tan, ”altare beate marie virginis in ecclesia beati Laurencij 
Lundis prope gradum australem cripte situm”, för en årtid 
för henne, hennes föräldrar och bror (ÆDA V:1 s. 164, LÄU 
III nr 373). 

1548, den 4 maj: Erik Christophersen till Vinninge gör 
mageskifte med Claus Urne, domprost i Lund och eneuld 
vikarie till ”Jomfrue marie altere hoss then søndre Krafftz 
dør”. För fem gårdar i Örmölla får altaret i vederlag gårdar 
i Bösarp, Norra Åby, Toarp, Stora Beddinge och Sandåkra 
(Lunds domkapitel, Pergamentsbrev nr 80, LLA). 

1570: Altaret innehar gods i Bösarp, Härslöv, Norra Åby, 
Toarp, Stora Beddinge och Sandåkra (Djb f. 84v).

Slutkommentar: Ewert Wrangels och senare Göran Axel Nils-
sons (A28) identifiering av Niels Mandrups altare med S:ta 
Maria altare vid Skollärarnas altare förefaller att vara en felak-
tig gissning (Wrangel 1923a s. 462; Axel-Nilsson 1989 s. 62).

L45. Heliga gravens altare (1332), Stiftelse: Bona Al-
taris Sepulchri (1570)

1332: Ett altare ärat den Kristi grav, ”altare sancti sepulchri” 
omtalas 1332 då Johannes Karlsen får sin grav framför al-
taret (LDLV s. 3). 

1359, den 12 december: Peder Nielsen, skolmästare vid Lunds 
domkyrka, gör sitt testamente och donerar, för en årtid, halva 
delen av en bod vid Stortorget i Lunds östra del till ”altari 
sancti Sepulchri” (DD III:5 nr 264; jfr LDLV s. 286, 333).

högmässan och bägge aftongudstjänsterna. Ärkedjäknen ska 
ha presentationsrätt (DD II:2 nr 150). Kommentar: Avskrif-
ten i ”Lundaboken” har överskriften ”Super altari domini 
electi Erlandi…” (DD RII:2 nr 150).

ca 1400–1433: Erland Erlandssons altare omtalas såsom Er-
lands altare, ”tenendus per personam altaris electi Erlandi de 
curia in parochia beati Pauli Lundis” (LDLV s. 17).

1495, den 19 februari: Jens Andersen, evig vikarie i Århus 
stift, beviljas av påven ett ständigt vikariat, ”altaris sancti 
Crisonj (!)”, som blivit ledigt genom Niels Chenks resigna-
tion (LÄU V nr 303). Kommentar: Det är tänkbart att ”Cri-
sonj”, som är markerat med utropstecken i diplomatariet, 
är en förkortad eller korrupt form av Chrisogonj, alltså hel-
gonet Chrysogonus. I sådana fall är det fråga om ett, i an-
dra källor, icke belagt altare i domkyrkan. En omständighet 
talar emot denna tolkning. Vikarien Jens Andersen uppges 
redan samma år vara avliden och i ett påvligt brev (se ned-
an) beviljas en okänd person att efterträda hans vikariat till 
”erasmj” altare i Lunds domkyrka. Mot den bakgrunden 
förefaller det mer troligt att ”Crisonj” en korrupt form eller 
felläsning av ”Erasmj”.

1495, den 14 september: Påven beviljar en ansökan till okänd 
person (brevet fragmentariskt) om vikariatet vid ”vicaria ad 
altare sancti Erasmj situm [ ... ] ecclesia Londonensi” vilket 
blivit ledigt genom Jens Andersens död (LÄU V nr 315).

1538, den 10 oktober: Mäster Jørgen Samsinge, läsmästare 
vid universitetet, fick brev ad gratiam på S:t Erasmi altare i 
Lund med dess tilliggande (Danske Kancelliregistranter 1535–
1550 s. 66).

1554: Jørgen Pedersen, prost på Samsø, gav kvittensbrev på 
att han fått 15 daler av mäster Peder Iversen, kanik i Lund, 
såsom landgille och rätt avgift av S:t Erasmi altare (Lunds 
domkapitels arkiv, FIb:1 (no. 1020), LLA). 

1570: Altarfonden består av gårdar i Fjelie, Önnarp, Östra 
Skrävlinge och en i Lund (Djb f. 201r).

1575, den 7 oktober: Constantinus Balthazari fick förlänings-
brev på ”Erasmi Vikarie” som ärkedjäknen i Lunds domkyrka 
hade förläningsrätt till och som hans fader M. Baltzer Jacobs-
sen har överfört till honom (Kanc. Brevb. 1571–1575 s. 677). 

Slutkommentar: Det kan noteras att kantorn Vinold Hansen 
år 1448 stiftade S:t Erasmi fest som skulle firas högtidligt 
i högkoret. Till festen skänkte han tre gårdar i Fjelie, Ar-
rie och Hindby (LÄU III nr 304). Stiftandet av denna fest 
har förmodligen någon slags förbindelse med att altaret från 
slutet av 1400-talet kommer att kallas S:t Erasmus altare. 
Ewert Wrangel har gissat att Erland Erlandsen altarstiftelse 



appendix vi  |  559

L47. Jungfru Marias medlidandes altare (1508) (och 
S:t Petrus?)

1500, den 25 mars: Väpnaren Niels Olsen (Baad) i Harde-
berga ger till det altare han stiftat, ”till mith altere, som iach 
haffwer stigtet och bygd vestersth vdi, Lunde domkyrke vnd-
her thet store orgewerck paa then norre side”, tretton gårdar 
i Rönneberga, Arrarp, Bjuvstorp, Brogård, Tostarp, Godens-
torpp, Ingelstorp, Ljungby, Haglekulla, Källs Nöbbelöv, Öst-
ra Gårdstånga och Görslöv Nordanå samt en öde gårdsplats 
östan näst innanför Tomegap i S:t Thomas socken i Lund 
och förordnar om dagliga mässor vid altaret och en årtid i 
domkyrkans kor, samt sjungande av Gaude Maria med en 
kollekt dagligen framför Vårfrualtaret i Svartbrödraklostret 
i Lund där hans hustru ligger begraven: ”skall prieren och 
hans brødræ vdi clostereth sywnge till ewige tidh hwer dagh 
effther høymessen for Vor frwe altere, som myn høstrw ligger 
begraffwen, eth vor frwe loff, som hedher Gaude Maria, meth 
en collect aff vor frwe, och then persona, som samme altere 
fangende vordher, skall haffwe tylsywn, ath thet vor frwe loff 
skall icke forsømmes, men fulkomelige holles.” Mässorna i 
Lunds domkyrka ska hållas enligt följande: söndag om Tre-
faldigheten, måndag om de döda (”pro defunctis”), tisdag 
om den Helige Ande, onsdag om S:t Petrus & S:t Paulus, 
torsdag S:t Laurentius, fredag om Det heliga korset, lördag 
om Jungfru Maria. Presentationsrätt efter att första vikarien 
avlidit förbehålls ärkebiskopen. Tillsynen av altarets gods 
och att gudstjänsterna iakttogs förbehålls efterlevande släkt-
ningar (LÄU V nr 462). Kommentar: På brevets baksida har 
skrivits: ”Vor frue altares breff vnder thet store oreuerk, som 
m. Hans Mattzen haffde”.

1508, den 22 oktober, Ärkebiskop Birger tilldelar prästen 
Jens Madsen jungfru Maria de compassione nyligen uppförda 
altare under det större orgelverket i Lunds domkyrka, ”altare 
beate Marie virginis de compassione nouiter errectum, sub 
maioribus organis in ecclesia nostra metropolitana Lundensi 
situatum”, vilket blivit utan innehavare efter Jep Svendsens 
död (LÄU VI nr 293). Kommentar: Jep Svendsen omnämns 
i väpnaren Niels (Jens, Jes) Olsen (Baads) testamente 1506 
såsom ”min capellan” (LÄU VI nr 217). 

1512, den 8 januari: Väpnaren Laurens Torstensen (Giedde) i 
Rögle skänker en gård i Västra Klagstorp för upprätthållande 
av en gudstjänst som väpnaren Niels (Jens, Jes) Olsen (Baad) 
stiftat till jungfru Marias altare under det största orgelverket, 
”her Hanss Matsson, som thet altære i forlæningh haffwer, 
som velburdigh mand Jes Olsson i Haraberge, fordwm veb-
nere, nw salig met gwdh, stigtede vndher thet størsthe org-
hewerck i Lwnde domkircke” (LÄU VI nr 410). 

1512, den 15 april: Väpnaren Laurens Torstensen och hans 
hustru Elne Knudsdatter (Baad) och sonen Knud Laurensen 
ger sitt samtycke till att jungfru Marie tider, till vilken Niels 

1361–1375, den 22 november: I kaniken Niels Poses testa-
mente omtalas ett Heliga gravens gille (DD III:6 nr 110). 
Att döma av kontexten är det mest troligt att gillet hållit till 
i Lund. Möjligen ska gillet förbindas med altaret.

1570: Altarfonden i domkapitlets jordebok består av gårdar 
i Sandby, Håstad, Stångby, Norra Möinge, Önnarp och en 
jord i Lund som varit residens (Djb f. 122r). 

L46. Tre konungar (1525), Stiftelse: Bona Altaris Tri-
um Regum (1570)

ca 1333–1366: Riddaren Jens Jensen (Krognos) till Krappe-
rup, känd 1316, doterar och låter konstruera ett altare med 
okänd dedikation i domkyrkan. För sin årtid skänker han 
gods i Felestad som årligen räntar fem öre (LDLV s. 138). 
Kommentar: Den omständigheten att godset i Felestad om-
nämns i Liber daticus i sammanhang med altaret tyder på att 
det lagts till dess altarfond. Det enda gods i Felestad i dom-
kapitlets jordebok 1570 som kan vara identisk med gåvan 
är en gård som ligger till de Tre heliga konungarnas altare 
(Djb f. 187v). Möjligen är nämnda riddare identisk med en 
viss Jens som 1313 skriver sig till Felestad (DD II:7 nr 69; 
Carelli 2003 s. 81).

1525, den 11 maj: Mäster Johan Friis får presentationsrätt 
till Heliga Tre Konungars altare i Lunds domkyrka (Kong 
Frederik den Førstes danske Registranter s. 66).  Kommentar: 
Den omständigheten av presentationsrätten till den danske 
kungen tyder på att någon av rikets tidigare regenter har varit 
altarets grundare/medgrundare.

1550, den 17 juni: Otto Brahe till Knutstorp fick i ma-
geskifte en gård ”Goyertorp i wederslöf ” socken (Höges-
torp i Reslövs socken?) i Onsjö härad tillhörande ”Helige 
3 kongers altare hoes then norre Torndöör i Lunde dom-
kyrckia”, som vederlag för en gård i Södra Vallösa i Sjörups 
socken (Skbrf, Lunds Dombkyrckios tilhörige breef och 
skriffter, nr 949, LUB). 

1555, den 3 december: Niels Pedersen Skrivare utfärdar mis-
siv till Niels Hansen, fogde på S:t Peters kloster, att ta emot 
Heligtrekungars altars gods och vikariedöme, men med för-
behållet att landgillet detta år ska erläggas till magister Troels 
Pors arvingar (Jexlev 1973 s. 42)

1570: Altarfonden består av gods i (Västra?) Karlaby, Norra 
Möinge, Fyllestad (Felestad), Södra Vallösa, Foustorp, och 
Hög (Djb f. 187v–188r).
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L50. S:ta Birgitta (1475). Stiftelse: Bona Altaris San-
cta Birgittæ (1570)

1475, 8 maj: Påven beviljar fru Barbara Brahe till Bollerup 
indulgens till de som besöker och gynnar ett antal kyrkor 
och altaren i Skåne, vilka stiftats och doterats av hennes och 
hennes släkt, däribland till dem som uppsöker S:ta Birgittas 
altare i domkyrkan i Lund, till vilket fru Barbara besitter 
patronatsrätten (LÄU IV nr 246). 

1541, utan dag: Herr Jens Søfrensen fick livsbrev på S:ta Bir-
gitta vikariat i Lund (Danske Kancelliregistranter 1535–1550 
s. 213). Kommentar: Herr Jens omnämns redan 1533 som 
kanik i Lund (Det Kgl. Rettertings domme og Rigens Forfølg-
ningaer fra Christian IIIs Tid, I, s. 480).

1570: Altarfonden omfattar tre gårdar i Vallkärra och flera 
gårdar i Halland: Ramnared, Ramsered, Skogsgärde, Vanse-
red i Drängsereds socken; Mjäla och Öllsjö (?) i Torups sock-
en; Hult (?) och Kila (?) i Gällareds socken; Greppered och 
Älgås i Krogsereds socken. Såsom redan påpekats i samband 
med S:t Thomas av Canterburys altare (L14) har med all 
sannolikhet skett en lapsus då jordeboken upprättats. Rub-
rikerna för de två omnämnda altarfonderna har förväxlats. 
Jfr L14 för att se argumenten för detta. Det rätta altargodset 
tillhörande S:ta Birgittas altarfond torde ha varit egendomar 
i Djurslöv, Bjällerup, Tofta och i Lund (Djb f. 192r).

Slutkommentarer: Curt Wallin har diskuterar altarets pla-
cering och finner det sannolikt att det funnits det i södra 
sidoskeppet i närheten av nedgången till kryptan. Detta re-
sonemang bygger han på en förteckning av Christian Foss 
från 1658 över domkyrkans altare, där S:t Birgittas altare 
omnämns tillsammans med altare som enligt andra källor 
(Ewert Wrangel 1923a) ska ha varit belägna i södra sidos-
keppet intill trappan till kryptan (Wallin 1977 s. 39f ). Det-
ta tillvägagångssätt för lokaliseringen förefaller osäker. En 
fullständig analys av Foss förteckning kan möjligen svara på 
om denna följer ett rumsligt mönster.  Ewert Wrangel har 
placerat både det Stora och Mindre prästgillets altare framför 
Jakob Erlandsens tvärmur. Det senare altaret antar han vara 
identiskt med S:ta Birgittas altare (Wrangel 1923a s. 470). 
Det framgår inte hur han kommit fram till detta. Göran Ax-
el-Nilsson förtecknar både ett Birgittaaltare (A79) men ock-
så ett särskilt altare (A36) tillhörande det Mindre prästgillet 
(Axel-Nilsson 1989 s. 63, 72). Det mindre prästgillet bör ha 
bildats senast 1432, eftersom det är från denna tid som det 
”Stora” prästgillet är belagt. År 1483 kallas gillet ”sodalicio 
sancte Birgitte” och 1511 ”litle preste gilde”. Ärkebiskop Bir-
ger Gunnersen ger gillet nyttjande- och presentationsrätt till 
S:t Nikolaus kyrka i Lund (LÄU VI nr 450, 451). Förutom 
Olai Stisens uppgift från 1665 om ”Galte-Brödernes altare, 
et ved hver side af choret” (Corylander 1884 s. 106), verkar 
saknas uppgifter om att det Lilla prästgillet har samlats vid ett 

(Jens, Jes) Olsen (Baad) donerat sin gård Hardeberga, fort-
sättningsvis må hållas i Kraftskyrkan istället för i ett kapell 
på norra sidan av domkyrkan (LÄU VI nr 432).

1540, den 11 augusti: Genbrev utfärdas av Cecilia, Knud 
Laurensens efterleverska, till mäster Hans Madsen på en gård 
i Errorp, Rönnebergs hd, och en gård i goentorp i Kvidinge 
sn, tillhörande ”wor frowe alther wnder thz store orgewerck” 
(Lunds domkapitels arkiv, Pergamentsbrev, LLA).

Slutkommentar: Altarfonden och godset kan ej återfinnas 
i domkapitlets jordebok 1570. Enligt Mogens Madsen († 
1611) och Arrild Huitfeld drogs det in av Niels Olsens ar-
vingar (Madsen 1710 s. 216; Huitfeld 1604, se avsnitt om 
ärkebiskop Birger). Formuleringen i breven 1500 och 1508 
om den ”stora” orgeln tyder på att en yngre och mindre orgel 
tidigare införskaffats, möjligen för bruk i koret (?). 

L48. S:t Paulus (1570), Stiftelse: Bona Altaris Sanctj 
Paulj (1570)

1570: Ett altare dedicerat aposteln Paulus omtalas första 
gången i domkapitlets jordebok 1570. Altarfonden består 
av gårdar i Västra Mölleberga, Tygelsjö, Eskilstorp, Kabbarp, 
Görslöv Sunnanå och ett residens i Lund (f. 119v, jfr Wrang-
el 1923a s. 462).

1574, den 16 oktober: Lauritz Anderssen, kansliskrivare, 
förlänades S:t Paulus altarvikarie i Lunds domkyrka, som 
tidigare innehafts av Hendrich Fechtel (Kanc. Brevb. 1571–
1575 s. 530).

L49. S:t Fabianus och S:t Sebastianus (1490)

1490, den 5 juni: Påven Innocentius VIII tillåter socken-
prästen Ture Beel i Tottarp att inneha ett kanonikat och 
prebende, ”perpetuam vicariam ad altare sanctorum Fabianj 
et Sebastianj situm in dicta ecclesia Lundensi” vid Lunds 
domkyrka vilka blivit lediga genom Folmer Jakobsens död 
(LÄU V nr 141). 

1496, den 27 december: Ärkebiskop Jens Brostrup utlägger 
till S:t Sebastiani altare, ”sancti Sebastiani altere i Lunde 
domkyrke, som nw haffwer mester Twre Bøøll”, en gård i 
Eskilstorp för 100 rhenska gyllen som domprosten Jens Age-
sen testamenterat till altaret med föreskrift och förordnade 
samtidigt om att en mässa ska hållas framför altaret varje 
veckan på onsdagen ”pro defunctis” och med kollekt ”pro 
vno sacerdote” (LÄU V nr 350).
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1488, den 29 augusti: Ärkebiskop Jens Brostrup skänker 
och sköter till det av honom uppförda altaret i Mariaka-
pellet i Lunds domkyrka två gårdar i Lund, en avsedd som 
altarresidens i S:t Botulfs socken den andre i Trefaldighet-
ens socken, en gård i Landskrona, tre gårdar i Västra Torp, 
en gård i Isie, en gård i Lilla Beddinge, en gård i Bäretofta 
i Lövestad socken, en gård i Stensma i Huaröds socken, två 
gårdar i Håslöv i Viby socken och förordnar om gudstjänster, 
”haffwende serdeles memoriam pro viuis et defunctis ... wor 
syæll, wore foreldress, arffwinges, forefædres och eftherkom-
mere erchebiscopers syæle”.  De mässorna som ska hållas är 
följande: söndag om Trefaldigheten, måndag växlande om 
änglarna och om alla kristna själar, tisdag växlande om den 
Helige Ande och S:ta Anna, onsdag växlande om S:t Johan-
nes döparen och S:t Johannes Evangelisten, torsdag växlande 
om Helig lekamen och S:t Laurentius, fredag om det Helig 
korset och de Heliga fem såren, lördag om Maria och Alla 
helgon (LÄU V nr 79). Kommentar: I ett på samma dag ut-
färdat brev med samma liknande innehåll sägs att altaret är 
”funderat, oprest ok ladhet bugt eeth altare ok vicarie... vdi 
wor Lunde domkircke vdi thet ny capellæ”. Presentations-
rätten förbehölls ärkebiskopen, som ytterst hade ansvar för 
godset och att gudstjänsterna upprätthölls (LÄU V nr 80). 
Första innehavare blev kaniken Jep Borre. Antagligen var det 
ärkebiskopen avsikt att en kanik skulle inneha vikariatet. På 
baksidan av brevet finns en kort och delvis fragmentarisk 
skrift som sammanfattar innehållet, förmodligen tillkom-
men kort tid efter brevet utfärdats. De sista orden är ”... jn 
ecclesia metropolitana sua jn capella noua prope gerras”, 
vilket väl bör utläsas ungefärligen ”[altaret] i hans metropo-
litankyrka i det nya kapellet nära gallerverket”. I andra källor 
omtalas att kapellet avskiljdes från långhuset med ett galler, 
”jern-tralverch” (PR 1667 s. 37), vilket innebär att altaret 
bör ha varit placerat i norra delen av kapellet. Strax innanför 
dörren till vänster fanns Jens Brostrups grav och intill den 
jungfru Marias altare (ibid.). I ”Chronica Archiepiscoporvm 
Lvndensivm” (Scriptores minores , II, s. 130) meddelas samma 
uppgift om läget för ärkebiskopens grav:”Sepultus Lundie in 
sacello nouo apud ianuam ex oriente”. 

1547, den 26 augusti: Jens Persen, borgare i Landskrona, 
arrenderar en gård i samma stad av ”Lector Moens” tillhö-
rande ”wor frue altere vdj pylleren y sanctj Jørghens Capell” 
(Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1548, den 16 november: Lydecke Brun, borgare i Landskrona, 
arrenderar en gård i samma stad av Lector moens pederszen, 
präst och vikarie (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1552, den 30 november: Nils Bagare i Landskrona arrenderar 
”Jungfru Mariæ altare i Pillerindt i Sancti Jørgens Capell” av 
Christopher Palnesen, präst och vikarie (Skbrf, Lunds Dom-
bkyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 966, LUB jfr även 
(ibid.) arrendekontrakt 1554, nr 975, och 1560, nr 1052).

altare i domkyrkan. I det Stora Prästgillets bok, Liber sodalitii 
majoris Lundensis, finns i anslutning till deras avskrivna stat-
uter en anteckning om att det Lilla prästgillet hade sitt altare 
i S:t Nikolaus kyrka (jfr Wallin 1973 s. 125ff; 1977 s. 48).

L51. S:t Cosmas och S:t Damianus (1474)

1474, den 20 maj: Kaniken Jens Ågesen sköter två gårdar 
och en bod av tegel i Ystad för hållandet av en mässa varje 
onsdag för alla avlidna troende, för stiftaren och hans för-
äldrar, framför Cosmas och Damianus altare i norra delen, 
”altari sanctorum Cosme et Damiani martirum in borienta-
li parte ecclesie” (LÄU IV nr 220). Kommentar: Inga andra 
uppgifter finns om ett altare med denna titel. Möjligen kan 
det bero på att godset donerats till domkyrkans fabricafond.

L52. S:ta Magnhild (1478)

1383, 17 april: Ärkebiskop Magnus utfärdar brev om den he-
liga Magnhilds av Fulltoftas translation,”translacio Magnildis 
de Foltofta”. Han ger i uppdrag till några utvalda kaniker att 
ombesörja flyttningen av den heliga Magnhild från Fulltofta 
till Lund (DD III:2 nr 383; Corylander 1884 s. 50). Kom-
mentar: Det förefaller sannolikt att denna åtgärd omedelbart 
har följts av uppförandet och invigningen av ett altare där 
hennes reliker kunde exponeras. Det är märkligt att hennes 
reliker inte återfinns i förteckningen över domkyrkans reliker 
och skatter från slutet av 1400-talet.

1478, den 11 augusti. Prästen och kaniken Anders Matsen i 
Lund ger en gård vid Tjuvasträtet i Malmö till domkyrkan 
(förmodligen byggnadsfonden) för hållande av mässor vid 
Magnhilds altare i domkyrkan, ”ladhe holde hwer wghe om 
othensdagen for Magnildes altere een messe af the helige fem 
wndher Humiliauit etc.” (LÄU IV nr 317).

L53. Jungfru Maria (1487)

1483: Riddaren David Aralsen (Qvitzow) på Svenstorp skän-
ker två gårdar i Håslöv i Viby socken till ett altare som ärke-
biskop Jens Brostrup tänker stifta (”funderende wordher”) 
under sommaren (LÄU IV nr 437).

1487, den 5 november: Landskrona stad lämnar intyg om 
att domprosten mäster Jens Ågesen i Lund på ärkebiskop 
Jens Brostrups vägnar skött den gård som denne köpt av 
Elne Grabo, samt två bodplatser köpta av Niels Grabo till 
Vårfrualtaret i det nya kapellet, ”wor frwe altere j thet ny 
cappell i Lunde domkirke, som hans nade nu nylege vpp-
bygd haffwer” (LÄU V nr 49). 
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wed adelgaden...” (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev nr 
112, LLA). Kommentar: Brevet, vilket är bevarat i original 
är daterat 1570 (mdlxx). Att denna datering inte är korrekt 
har tidigare, av paleografiska skäl, uppmärksammats  och en 
datering till 1470 (mcdlxx) har föreslagits (Rep. 2 nr 2791). 
Med tanke på den period som altaret kan ha innehafts av 
Peder Tygesen är en datering till tidigast 1492 och senast 
1497 rimlig.

1498, den 27 februari: Påvligt brev om att klerken Henrik 
Jensen från Odense har resignerat såsom ”altarista altaris san-
cte Trinitatis siti in ecclesia metropolitana Lundensi”och att 
Siegfried Keller från Speyer kan överta detta (LÄU V nr 386). 

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
redovisar två gårdar i Malmö tillhörande S:t Trinitatis altare. 
En av gårdarna, i Tjuvegapssträdet, kallas ”Jep Rengs gordt” 
(tidigare vikarie till altaret). Peder Skrivare har altargodset 
i försvar (Domkapitlets arkiv, Pergamentsbrev, LLA; jfr Ba-
ger 1957 s. 58).

1542, den 27 oktober: Trøels Tuesen, borgare i Malmö, utstäl-
ler genbrev för arrende av en altargård i Malmö, till vikarien 
Knud Jepsen (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1570: Altarfonden består av en gård i Östra Skrävlinge, en 
gård i Härslöv, en gård i Västra Karaby, residens i Lund, två 
gårdar i Malmö, en gård i Kverrestad (Djb f. 23v–24r).

Slutkommentar: Ewert Wrangel har gissat (?) att detta altare 
är det som upprättades och doterades av Erland Erlandsson 
1269. Jämförelser med domkapitlets jordebok 1570 visar 
emellertid att hans ingår i fonden tillhörande S:t Erasmus 
altare (f. 201r).

L55. Jungfru Maria och Johannes döparen (1469), 
11 000 jungfrur (1505)

ca 1400: Altaret grundläggs av Peder Nielsen av Aagardh, 
riddare och riksråd, känd 1389–1409 (Raneke 1982–1985 
nr 538).

1469, den 8 maj: I ett brev angående en till altaret tillhörig 
gård i S:t Nikolaus socken i Lund omtalas dess läge i dom-
kyrkan: ”wor frwæ oc sancti Hans baptiste altære, som her 
Pædher Nielssøn aff Aagaarth, riddære, stiektædæ, liggende 
i Lundæ domkirkæ næst svndæn wiith sancti. Knuth kongæs 
altære miit vppaa gullæth”. Altarets vikarie är vid denna tid 
kaniken Laurens Andersen (LÄU IV nr 132).

1469, den 13 maj: Till samma altare som ”stander nest sun-
den vp til sancti Knuts konungs altare samestad mitthe på 
guluith”, gav Kirstine Due, Jep Henriksens i Torups änka, 

1567, den 16 maj: I brev från kungliga kansliet till domka-
pitlet ges underrättelse om att Henrich Mogensen, tullare i 
Helsingör, och arrendator av en jord i Landskrona tillhörande 
”Vor Frue Alter i »Pilleren« i St. Jørgens Kapel” i Lund och 
vikarien Christoffer Pallisen, har fått kungens tillåtelse att 
friköpa denna jord. Kungen ber kapitlet rätta sig därefter och 
tillskriva honom ett svar (Kanc. Brevb. 1566–1570 s. 198).

1570: Trots det stora antalet egendomar som läggs till altar-
stiftelsen kan den inte med säkerhet identifieras med någon 
i domkapitlets jordebok 1570. Detta kan tyda på att stiftel-
sen upplösts eller möjligen att gårdar i stor omfattning har 
försvunnit eller bortskiftats. Märkligt nog diskuteras inte 
altarstiftelsen alls av Evert Wrangel i dennes genomgång av 
altarna i domkyrkan och inte heller av Axel-Nilsson, som, 
visserligen, bygger stora delar av sin framställning på Wrangel. 

Slutkommentar: Ett altarskåp fanns i kapellet i mitten av 
1700-talet och in i 1800-talet. Vissa av bilderna i skåpet 
är bevarade. En relief föreställer Maria i templet (LUHM 
28449). Det pryddes av ärkebiskop Jakab Brostrups vapen 
och en inskrift till Marias ära: Ave Maria Ancilla S:te Trini-
tatis; Ave Virgo prelecta Dei Patris (Corylander 1884 s. 59; 
Liepe 1995, I, s. 158f; II, s. 306f; Källström 2011 s. 169f ).

L54. Treenigheten, Johannes evangelisten och S:t Ja-
kob aposteln (1476), Stiftelse: Bona Altaris Trinitatis 
(1570)

1476, den 25 mars: Kaniken Hans Holthus i Lund och Jep 
Nielsen (Rengh), vikarier, skänker till det åt Trefaldigheten, 
Johannes evangelisten och aposteln Jakob helgade altaret, 
”altare sancte Trinitatis et sanctorum Johannis euangeliste et 
Jacobi apostolorum”, i Lunds domkyrka en stenhusgård vid 
allmänningsgatan i Malmö, samt förordnar om en årtid och 
mässor. Två mässor ska hållas varje vecka: söndag för Trefald-
igheten och varje torsdag växelvis för Kristi lekamen och S:t 
Laurentius och i åminnelse av stiftaren och hans föräldrar. 
Altaret uppges vara beläget i domkyrkans södra del vid S:t 
Laurentius altare mitt på golvet, ”ad austrum ab altari sancti 
Laurentij in medio pauimenti”. På brevets baksida står ”Ad 
altare sancte Trinitatis Lundis ad austrum” (LÄU IV nr 276).

1492, den 15 oktober: Ärkebiskop Jens Brostrup tilldelar 
klerken Peder Tygesen Trefaldighetsaltaret, ”jn nostra Lun-
densi ecclesia altare sancte Trinitatis ad australem partem in 
naui”, från vilket Jakob Rengh resignerat (LÄU V nr 218).

1493–1497, den 1 september: Peder Tygesen, präst och vi-
karie till ”helgetrefoldighetzs altere y Lundedomkircke fore 
then tredie pelere fraa segerwærcket liighe synnen fraa san-
ctj laurentis altere som Jagh nw sielffwer i wære haffwer”, 
utarrenderer för 16 lybske mark en gård i Malmö ”Norden 
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1510: Brev om att Peder Langh till Vallösa har skänkt Vår-
fru och S:t Johannes döparens altare i domkyrkan en gård 
liggande i Borssholm (Bassholma) i Norra Åsbo hd, Mun-
ka Ljungby socken (numera i Tåssjö sn) (LÄU VI nr 372).

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
redovisar två gårdar i Malmö, en vid ”bykircke strädet” och 
en i västra delen av staden, som hör till ”Elleffuetueszende 
Jomffruers alttere vti lwndt” som Mads Dørhagen har i för-
svar (Domkapitlets arkiv, Pergamentsbrev, LLA; jfr Bager 
1957 s. 60).

Slutkommentar: Gårdarna och stiftelsen kan ej återfinnas 
i domkapitlets jordebok 1570, vilket med all sannolikhet 
beror på att stiftarna försäkrat sig om att behålla godset (jfr 
breven 1494) och endast betalar en ersättning till vikarien. 
Av allt att döma är titeln ”11 000 jungfrur” senare, tidigast 
från 1500-talets början.

L56. ”Johannes Ubbesens”, S:ta Margareta (1570), 
Stiftelse: Bona Altaris Sanctæ Margaretæ (1570); Bona 
Altaris Beatæ Virginis (1614)

1313, den 26 mars: Andreas Davidsson i Öttorp pantsät-
ter två gårdar i gøttersløff kyrkby till kaniken Thomas, samt 
Johanes och Daniel, söner av borgaren Ubbe i Lund. Kom-
mentar: Avskriften har en överskrift som avslöjar att detta 
gods sedermera har skänkts av Johannes Ubbesen till ett al-
tare: ”Super bonis in gødersløff kirkeby que pertinent altari 
johannis vbbæsson” (DD II:7 nr 21).

1315: Cristina, dotter till Ubbe och syster till Johannes, av-
lider och begravs i ”omgången” nära det fjärde fönstret på 
kyrkan, ”in ambitu ad austrum juxta quartam fenestram ab 
ecclesia”. För en årtid för henne och hennes föräldrar skänker 
hon till kanikerna en gård i Gødærsleff Kirkæby (LDLV s. 88). 

1329: Thomas Ubbesen, präst och magister vid domkyrkan, 
skänker till sitt och sina bröders altare en gård i Görslöv kyr-
koby, ”legavit ad altare suum et fratris sui, coram quo requies-
cit, unam curiam in Göterslef Kyrkyuby” (LDLV s. 183). 

1332: Cristina, hustru till Johannes Ubbesen, dör. En gård i 
Kävlinge har skänkts för hennes årtid (LDLV s. 148) 

Ca 1342–1343: Johannes Ubbesen lever i maj 1342 men är 
död före 22 november 1343 (LDLV s. 218, kommentar av 
C. Weeke).

1359: Niels Pedersen av Asmundtorp uppges ha gravlagts 
nära sin bror Ulf och nära det altare som ligger framför Jo-
hannes Ubbesens altare, ”juxta altare proximum ante altare 
Johannis Ubbæsson” (LDLV s. 266f ).

i enlighet med sin broder dekanen Truit Has vilja, gårdar i 
Fjärdingslöv och i Norra Åby för hållande av en årtid och 
två mässor, ”sancta Dorothea ok een for allæ cristnæ siælæ 
met”. Presentationsrätten förbehålls Kirstine och hennes ef-
terlevande (LÄU bd 4 nr 133). På brevet har senare skrivits: 
”Paa en gordh y Fielleslöff ad xim virginum”.

1472, den 7 mars: Kaniken Jep Strangesen säljer och skötar 
en gård i Malmö till ”wor frwes oc sancti Johannis altere, 
som bygt är j sancti Laurencij dombkirke j Lund sønden with 
sancti Knutz altere, som staar mitt pa gwlwith” (LÄU IV nr 
167). På brevet finns en senare anteckning med Jon Tursens 
handskrift: ”Eygedom pa en gard ij Malmø til xjm virginum 
altare ij Lund. Jacobj Strangesøns canonicj”.

1494, den 12 mars: Greger Jepsen Ulfstand i Torup ger och 
sköter Vår frus och Johannes döparens altare, ”wor ffrves 
och sancti Hans baptiste altare wti Lwndhe dommæ kirke, 
som jeg och myne kære fforeldhre ffore haffwe wdh walth 
theres leerstadh”, i domkyrkan gårdar i Malmö, Vellinge, 
Fjärdingslöv, Norra Åby, Virestad och Odarslöv, två fästor i 
Fjärdingslöv och Bösarp, och förordnar om hållandet av fem 
mässor varje vecka samt en årtid för dekanen Trued Jensen 
Due. Mässorna som ska hållas är: måndag om Trefaldig-
heten, tisdag om Jungfru Maria, onsdag om S:t Dorothea, 
torsdag växelvis om S:t Johannes döparen och S:t Laurentius 
och fredag för alla troende döda. Presentationsrätten förbe-
hålls stiftaren och dennes efterkommande släktingar. God-
set skulle fortsatt vara i stiftarens ”forswar oc beskærmingh” 
och ersättning i penningar ges till vikarien. På brevet har 
med Jon Tursens handstil skrivits ”Breff paa altt dett gotz, 
som Greerss Iepsøn aff Torvp gaff til xjm jomfrverss altare ij 
Lund” (LÄU V nr 270). 

1494, den 18 maj: Christiancia Jepsdatter (Ulfstand) på Svens-
torp ger till Vår Fru och S:t Hans döparens altare i domkyrkan, 
”wor ffrv oc till sancti Hanss baptiste alther i Lwndhe domme 
kirke, som jeg oc myne foreldhre hawe ffore wdwalth wore 
leerstædh”, en gård i Villie i Lilla Slågarps socken och förord-
nar om hållandet av en mässa, ”hwer lørdag de beata Virgine 
ffore meg och myne foreldhre till ewig tiidh”. Fortsatt försvar 
av gården tillfaller brevutfärdaren. Skulle något ske med guds-
tjänsten så har brevutfärdaren ”fwl maeth at anamme for:ne 
gordh till oss igen och skieke hannem anænstædh till gwtz 
tiænesth effther wore wiliæ”. På brevets baksida står: ”Paa en 
gord y Villie ad xim virginum.” (LÄU V nr 274).

1505, den 9 maj: För placeringen av altaret ger Oluf Esbern-
sen testamente vissa upplysningar. Han stiftade ett altare hel-
gat Gud, jungfru Maria, den heliga Kristoffer och martyren 
Barbara, invid vilken han önskade att bli jordfäst, som skulle 
uppföras vid pelaren intill de 11 000 jungfrurs altare i södra 
delen av kyrkan, ”apud columpnam altaris vndecim millium 
virginum ad austrum” (LÄU VI nr 191).
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inälvor fördes till Lund och begravdes, sannolikt i domkyr-
kan, under stor högtidlighet: ”Vnde zin Jngheweyde wart 
voret van valsterboden wenthe tho Vunden [=Lunden]. Dar 
begroef man zin Jngweyde vnde beghing ene andacht alsmen 
by enen Konig plecht tho beghande” (efter dokument tryckt 
i Behrmann 1846 s. 36). Begravningen av kungens inälvor 
kan, förslagsvis, ha ägt rum framför det centrala Mariaalta-
ret i domkyrkan som grundats av hans morfar. Den övriga 
delen av kroppen begravs i Sorø klosterkyrka. Det ska noteras 
att uppgiften i Annales Danici, att Oluf begravts ”in medio 
Ecclesiæ ante altare beatæ virginis” (SRD VI s. 534), kan 
referera till gravens placering i Sorø klosterkyrka.

1389, den 4 januari: Albert Nielsen, borgmästare i Malmö, 
skänker en gård i Malmö till bilden av ”den sittande jungfru 
Maria mitt på golvet” (”uirginis Marie ymagini eius in medio 
pauimenti ecclesie nostre Lundensis sendenti”). Gården ska 
förvaltas av ärkedjäkneämbetet (DD IV:4 nr 1).

1403, den 5 januari: Jens Povlsen, ärkedjäkne vid domkyrkan 
och altarpräst vid den heliga jungfruns altare uppfört mitt i 
kyrkan, skänkt och grundlagt efter Valdemar 4:s död (1375) 
(”altaris beate uirginis constructi in medio pauimenti eius-
dem ecclesie dotati et fundati post mortem domini Wolde-
mari quarti regis Danorum”), gör ett byte med Lars Jensen, 
dekan i Roskilde och kanik i Lund (jfr L7), således att han 
avhänder sig sitt och altarets gods i Nevishög, sammanlagt 
åtta gårdar, såsom vederlag för gods i Torreberga i samma 
socken (DD IV:9 nr 3).

1410, den 17 april: Ärkebiskop Jakob upprättar sitt testa-
mente och skänker till den heliga jungfu Marias bild mitt 
på golvet ett guldkors med länk (”item ymagini beate Marie 
virginis in medio pauimenti ecclesie nostre Lundensis crucem 
nostram auream cum cathenis”) (DD IV:12 nr 47).

1418, den 21 mars: Dekanen Johannes Jakobsen skänker gods 
till domkyrkans byggnadsfond för att få sin grav framför bilden 
av jungfru Maria mitt på golvet i norra delen intill ärkebis-
kop Mogens grav (”Item lego fabrico ecclesie Lundensis [ubi 
meam eligp sepulturam ante ymaginem beate] Marie virginis 
in medio pavimenti juxta sepulchrum archiepiscopi Magni ad 
aquilonarem partem…” (SD 2453). Kommentar: Ärkebiskop 
Mogens Nielsens gravsten beskrivs på 1600- och 1700-talen 
såsom liggande mitt för predikstolen (J. Winslow i Scanica 
2 s. 39, LUB; Corylander 1884 s. 51). Eftersom denne är-
kebiskop redan 1386 understött en veckolig procession med 
gudstjänster till bilden av Maria på golvet, förefaller det högst 
troligt att han också valt sin gravplats framför bilden. Bilden 
som förmodligen stått på jungfru Marias altare mitt på golvet 
förmodas, således, att ha stått strax öster om predikstolen och 
gissningvis med en dragning mot norr. I samband med att ett 
schakt för värmeledning år 1890 grävdes tvärs genom kyrkan 
gjorde Carl Wibling en del observationer. Strax sydväst om 

1400–1433: Niels Murare gravsätts framför S:ta Margaretas 
altare: ”Aniversarium Nicolai Murero, qui sepultus est ante 
altare beate Margarete, de quadam taberna panniscidarum in 
Scanør…”. Kommentar: Möjligen är Niels Murare identisk 
med en Niels Håkansen murarmästare omnämnd 13 maj 
1381 och 16 maj 1388 (LDLV s. 314).

1570: Enligt Lunds domkapitels jordebok 1570 verkar 
S:ta Margaretas altarfond passa med det jordagods som har 
skänkts dit av Ubbesönerna. I den anspråkslösa fonden in-
går gårdar i Kävlinge, Örja, Getinge, Karlaby, Järrestads hd, 
och Görslöv kyrkoby. Kommentar: I 1614 års jordebok kallas 
denna fond istället för Bona Altaris Beatæ Virginis (f. 96r).

Slutkommentar: Med viss tvekan kan altaret, i betraktande av 
ovannämnda notis från 1315 om Christines gravplats, loka-
liseras till det södra sidoskeppet och i området för det fjärde 
fönstret.  Enligt Lauritz Weibull skulle notisen tala för att det 
funnits en omgång, ambitus, vid domkyrkans södra sida. Otto 
Rydbeck ansåg å andra sidan att notisen indikerade en äldre 
kyrka från 1000-talet söder om domkyrkan (Weibull 1904-
1908 s. 97f; Rydbeck 1923 s. 12). Sten Anjou menade att 
notisen handlar om det muromgärdade området i anslutning 
till domkyrkans östra sida, vilket fanns kvar in på 1800-talet, 
och som han ansåg vara en rest av det tidigare laurentiiklost-
ret (Anjou 1927). Samtliga ovannämnda forskare tolkade be-
greppet ambitus som en konstruktion utanför domkyrkans 
väggar, alltså en korsgång. Under medeltiden torde det också 
ha varit den översättning som vid många tillfällen träffat rätt. 
Men begreppet förefaller också att ha använts om utrymmen 
inne i kyrkor vilka användes för ”gång”, ofta i samband med 
processioner (jfr lat. ambio, ’gå runt’) (Ashpitel & Hosking 
1867 s. 117; Gem 1981 s. 35).

L57. Jungfru Maria (1403), Stiftelse: Bona Altaris 
Beatæ Virginis in medio pauimentj (1570)

1375–: Altaret bör ha grundlagts kort efter kung Valdemar 
IV:s död 1375 (se nedan).

1386, den 4 april: Ärkebiskop Mogens skänker en gård 
i Malmö för hållande av en procession varje lördag efter 
aftonbönen med alla närvarade andliga med vaxljusbärare 
och rökelsekarsbärare från högkoret ned till jungfru Marias 
bild. Där ska högtidligt sjungas växelsång och förrättas böner. 
De närvarande får 40 dagars indulgens. Gården läggs till 
ärkedjäkneämbetet. Framför bilden står en penningstock 
(truncco). Offren i denna skulle fortsatt gå till domkyrkans 
byggnadsfond (DD IV:3 nr 28).

1387, strax efter 3 augusti: Kung Olof Håkansson dör på 
Falsterbohus. Ett vittnesbrev utställt 1402, med anledning 
av den falske kung Olofs framträdande, redogör för att hans 
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”Ab eodem volunt qvidam fundatum Altare, qvod vocant, 
Scholarium, sive Scholasticorum” (Madsen 1710 s. 76). Ar-
rild Huitfeld meddelar, möjligen efter Madsen, att ärkebiskop 
Jakob Erlandsen ska ha stiftat altaret: ”Denne Erchebisp stiff-
tede 7 Fester oc hellige Dage i Lunde Choer. Nogle mene / at 
hand skal haffue funderit det Altar / som kaldis Scholarium” 
(Huitfeld 1604 s. Q). Jakob Erlandsen donerade 1256 gårdar 
till underhållet av fattiga peblingar (DD II:1 nr 186). Under 
sin tid som biskop i Roskilde tog han liknande initiativ för 
att hjälpa fattiga peblingar (DD II:1 nr 104).

1274, den 18 februari: Ärkebiskop Jakob Erlandsens årtid 
firades denna dag enligt notering i Liber daticus. Gudstjäns-
ten skulle ledas av den präst som innehade jungfru Marias 
altare. Hans föräldrars årtid skulle firas dagen efter S:t Mi-
kaels dag. En femtedel av inkomsterna från altaret skulle gå 
till firande av årtiderna (LDLV s. 39).

1283, den 1 augusti: Ärkediakonen Haagen skänkte enligt 
sitt testamente en gård i Björkeröd till den heliga jungfruns 
altare och en gåva till dess präst herr Peder. Mässorna vid hans 
eget altare, S:t Vincentius (L5), skulle påbörjas efter mässan 
vid den heliga jungfruns altare (DD II:3 nr 73). 

1303, den 14 mars: I prosten Andreas gåvobrev omtalas att 
vikarien för den heliga jungfruns altare hade plats i det södra 
koret. Mässan vid hans eget altare (L12) skulle påbörjas efter 
gudstjänsten vid jungfru Marias altare (DD II:5 nr 243). 

1380, den 26 september: Godskalk Hemmingsen skänker 
gods till Lunds domkyrka för en årtid för sig själv, sin hustru 
och kung Valdemar Atterdag. Enligt brevet skänker Godskalk 
tre tomter i Traffustrædhe i Skanör till Niels Offesen, ”per-
petuo vicario” vid jungfru Marias altare i norr där pebling-
arna håller sin mässa, ”altare beate virginis Marie in parte 
aquilonari ubi scolares”, för hållandet av en årtid första vardag 
efter S:t Martin för kung Valdemar, Godskalk, hans hustru 
Cecilia och deras arvingars själar (DD III:2 nr 61).

Efter 1425: Enligt en regest hade gods skänkts i Skanör till 
”’Peblingarnas altare” för en årtid för Godskalk, hans hustru 
och kung Valdemar, ”Super bonis in Skanor, datis ad altare 
scolarium pro anniuersario Godscalci, uxoris sue & regis 
Waldemari” (Innehållsförteckning till Registrum ecclesie lun-
densi, tryckt i SRD VII s. 255).

1532, den 20 juli: Arrendekontrakt på ”warfrues altares gård 
kallad Peblinge Altares” vid Adelgatan i Lund (Skbrf, Lunds 
Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 690, LUB; jfr 
Andrén 1984 s. 99). 

1570: Altarfonden består enligt domkapitlets jordebok av 
gods i Björkeröd, Yngsjö, Klagstorp och en jord och ett re-
sidens i Lund (f. 54v).

predikstolen påträffade han en murad grav som han förmodade 
vara ärkebiskop Mogens Nielsens. Att graven var medeltida 
och efter en prominent person verkar klarlagt, men helt säkert 
går den inte att identifiera med ärkebiskopen. Gravens läge 
skulle dock kunna styrka tanken att ärkebiskop Mogens be-
gravts i den norra delen av mittskeppet (Wibling 1891, 1895).

1508: Femton dannemän intygar, efter fråga av kaniken Erik 
Daa, att två gårdar i Billinge av ”Arilds tid” legat till Vårfru-
altaret i Lunds domkyrka (LÄU VI nr 281). 

1515, den 28 april: Kung Christiern II presenterar prästen 
Birgerus jone jungfru Marias altare mitt på golvet efter att 
herr laurencii falster frivilligt resignerat som dess tidigare inne-
havare (Nye Samlinger til den danske Historie, bd 2, s. 148). 

1548, den 3 februari: Knud Sparre till Klågerup gör ett 
mageskifte med Gutskalck, kanik i Roskilde och vikarie till 
”Jomffrue marie altere som stod [!] mytt paa gulffet”, i vil-
ket han mot gårdar i Torreberga erlägger gårdar i Vadensjö, 
Folkestorp, Lilla Beddinge, Benestad och Lockarp (Lunds 
domkapitel, Pergamentsbrev nr 76, LLA).

1570: I domkapitlets jordebok och under altarfonden till-
hörande ”Bona Altaris Beatæ Virginis in medio pauimentj” 
återfinns två gårdar i Billinge samt de gårdar vilka tillkom 
genom mageskiftet 1548 (f. 202v). 

1583, den 30 maj: Förläningsbrev till Anders Kiøge, kanik i 
Lund, på det efter den avlidne borgmästaren Niels Pedersen 
i Köpenhamn lediga ”Bætæ virginis” vikariat i domkyrkan 
(Kanc. Brevb. 1580–1583 s. 678). Kommentar: Vid altar-
fondens rubrik i 1570 års jordebok kan läsas: ”… ssom Niels 
Pedersønn Raadmand i Købennhaffnn haffuer”.

1584, den 16 maj: Förläningsbrev till Lauge Urne, sekretera-
re, på ”Bætæ virginis” vikariat i Lunds domkyrka, att tillträda 
efter M. Anders Kiøges död (Kanc. Brevb. 1584–1588 s. 81).

Slutkommentar: Brevet från 1515 är ett explicit uttryck för att 
altarets presentationsrätt tillhörde den danska kungen. An-
gående altarets placering framgår att det legat mitt på golvet, 
alltså i mittskeppet. Att döma av belägenheten av ärkebiskop 
Mogens grav har altaret förmodligen varit placerat strax öster 
om predikstolen i pelaren. Gissningsvis i norra delen av mitt-
skeppet (jfr diskussionen under konung Knuts altare, L33). 

L58. Jungfru Maria (1283), ”Peblingarnas eller sko-
larernas altare” (1380), Stiftelse: Bona Altaris Scho-
lasticorum (1570)

1253–1274?: Superintendenten Mogens Madsen († 1611) an-
ser i sin biskopskrönika att Jakob Erlandsen grundlagt altaret: 
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1542, den 17 mars: Povl Segtell, myntmästare i Köpenhamn, 
utställer arrendebrev, på en ”boedtt aff steen… sønden Adell 
gaden” i Malmö, bredvid S:t Petri kyrkas gods, till Anders 
Pedersen, vikarie till ”marie magdalene alther hoss then norre 
dør som mand pleyer att gange aff sted laurentij kyrke oc ned 
till byspgorden j Lundt” (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, 
LLA).

1564, den 28 december: Förläningsbrev till herr Esbjørn An-
dersen på S:t Maria Magdalenas altare i Lunds domkyrka, 
som är ledigt efter herr Christian (Kanc. Brevb. 1561-65 s. 
542). Kommentar: I jordeboken 1570 och sist i aktuell altar-
fonds rubrik står ”… que habet dominus Esbernus”. 

1570: Under altaret ligger fem gårdar i Balkåkra och en enhet 
i Malmö. Inkomsterna från den senare gavs för att ”holle ille 
Pandenn wed magt med vdj domkierckenn” (Djb f. 207r).

1586, den 26 mars: Förläningsbrev till Niels Olufsen Egerit 
på vikariatet Maria Magdalena vid Lunds domkyrka som är 
ledigt efter herr Espens död (Kanc. Brevb. 1584–1588 s. 477).

L60. S:t Knut hertig (1543), Stiftelse: Bona altaris 
Sancti Canuti ducis Circa fontem (1570)

1543, den 5 november: Skolmästaren i Lund får brev på S:t 
Knut hertigs altares vikariat, vilket hädanefter skall tillhöra 
skolan i Lund (Danske Kancelliregistranter 1535–1550 s. 268; 
Skbrf, Lunds Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 
848, LUB). Kommentar: Sista ledet i altarfondens rubrik i jor-
deboken 1570 är ”…adiecta scholæ lundensis” (Djb f. 183r).

1570: I domkapitlets jordebok omtalas att altarfonden har 
gods i Västra torp, Trelleborg och Lund (Djb f. 183r).

L61. S:ta Anna (1570) och S:t Trinitatis (1522)? Stif-
telse: Bona Altaris Sancte Annæ circa gradus Criptæ 
(1570) = (1522)?

1522, den 21 juli: Tre gårdar tillhörande ”sancte trinitatis alt-
tere i lwndt hoes thend nørre Indgangh till krafft” redovisas 
i en förteckning över kyrkor i Malmö (Lunds domkapitel, 
Pergamentsbrev, LLA; jfr Bager 1957 s. 57f ). Kommentar: 
Inget altare med denna titel och placering finns i domkapit-
lets jordebok 1570. Placeringen och antalet gårdar överens-
stämmer däremot med S:ta Anna altarfond. Gissningsvis rör 
det sig om samma gårdar som tillhörande S:ta Annas altare.

1570: S:ta Annas altarfond består av tre gårdar i Malmö 
(Djb f. 200v). 

1602: I ett arrendebrev på gårdar kallas altaret ”wor fru alter 
Som kaldes Pevlinge alter” (K9 nr 99, jfr 63, UUB).

L59. Maria Magdalena (1400), Stiftelse: Bona Altaris 
Sanctæ Marie Magdalene circa ostium aquilonarum 
(1570)

1400, den 30 september: Marina, änka efter riddaren Niels 
Hak till Hyby, avstår sin kvarstående rätt i gods i Balkåkra 
som tidigare tillhört henne, men som på vissa betingelser 
skänkts till Maria Magdalena altare i domkyrkan, ”altare 
Marie Magdalene situatum in ecclesie Lundensi”, till ridda-
ren Niels Ivarsen av Hevringholm (DD IV:7 nr 394). Kom-
mentar: Herr Jakob Pedersen (kallad Hyby), kanik, var vid 
denna tid präst vid altaret och kan senare ha varit det vid 
ytterligare ett annat altare (L66) i domkyrkan. Jämför brev 
den 4 april 1386 (DD IV:3, nr 29) om Marinas åtkomst till 
godset genom utgånget pantbrev. Det förhållandet att ägan-
derätten överfördes till Niels Hak medan samtidigt rättigheter 
i godset, givits Marina till domkyrkan, ligger förmodligen 
bakom 1459 års tvist. 

Ca 1400–1433: Den ädla jungfrun Juliana får sin grav fram-
för (farmor/mormor) Marinas altare i domkyrkan, som var 
beläget vid (nedre?) norra dörren, ”Sepulta est ante altare 
domine, avie sue, prope apuilonare [sic] ostium inferius” 
(LDLV s. 259, jfr s. 214f ).

1459: Landstingshöraren i Skåne Jens Overgaard lämnar 
intyg om vad som förevarits rörande de 9 gårdar i Balkåkra 
som kaniken Jens Pedersen såsom innehavare till ett altare i 
domkyrkan gjort anspråk på (LÄU III nr 403). 

1498, den 26 november: I ett brev utställt av väpnaren An-
ders Andersen Galen till Öja om donation till S:t Johannes 
Evangelistens altare, sägs detta ligga vid den norra sidan upp 
till muren mellan S:ta Annas och S:ta Maria Magdalenas 
altare (LÄU V nr 416). Samma uppgifter om altarnas belä-
genhet och att han vill begravas vid sitt altare finns i hans 
testamente 1511, LÄU VI nr 398). Om altarets belägenhet 
i domkyrkan, se även Wallin 1954 s. 23.

1499, den 14 november: Ärkebiskop Birger beviljar att ka-
niken mäster Ørgen Persen såsom innehavare av S:t Maria 
Magdalenas altare må lagra 60 tunnor kol i källaren till Lun-
dagårds bibliotek, ämnade för att värma en fyrpanna (LÄU 
V nr 453). 

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Mal-
mö redovisar en stenbod tillhörande altaret och vars försvar 
besörjs av Mester Jørgen Perszenn (Lunds domkyrka, Perga-
mentsbrev, LLA; jfr Bager 1957 s. 55).
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1614: I ett arrendebrev angående en av altarets gårdar i Lund 
kallas altaret för ”Altariæ S Crucis Andreæ” (K9, nr 117, 
UUB). Kommentar: Anders Andrén har lokaliserat gården 
till tomt 187:2 (s. 95).

Slutkommentar: Enligt Göran Axel-Nilsson skall Peder Svend-
sen år 1349 ha stiftat ett andra altare (A34) i domkyrkan, 
förutom det han dedicerade Maria, aposteln Andreas och 
S:t Laurentius (senare kallat S:ta Anna). Detta andra altare 
ska ha varit dedicerat Det heliga korset (Axel-Nilsson 1989 
s. 63). Även i mitten av 1700-talet återges denna uppgift. 
Johan Corylander (1884 s. 39) hänvisar till Mogens Madsen 
(† 1611) som skriver att Peder Svendsen stiftade ett ”altare 
Crucis” och till det skänkte gods i Görarp och Fjärestad, 
till vilket herr Peder, kanik, senare skänkte ytterligare gods 
i Tosterup och Läreda (Madsen 1710 s.143f ). Det förefal-
ler som om Mogens Madsen och troligen fler i hans samtid 
ihopblandat två altare (jfr Huitfeld 1604 p. 74). Det framgår 
nämligen av ovan refererade brev från 1537 att kaniken Peder 
Uf helt och hållet själv har införskaffat det gods som ligger 
till altaret, inklusive gods i Fjärestad och Goentorp. Peder 
Svendsen hade också gods i Fjärestad, men det skänktes till 
det av honom uppförda altaret, också dedicerat S:t Andreas, 
men i Mogens Madsens tid säkert mer känt som S:ta Anna. 
Ortnamnet Görarp kan av Madsen ha sammanblandats med 
Goentorp. Beteckningen S:t Andreas ”Crucis” behöver inte 
härledas från en figurativ gestaltning av helgonets martyrium 
på korset. Det av Peder Uf stiftade altaret var placerat bred-
vid ett altare som 1508 kallades ”Hellig korss altäre” (L66?).  
Uppgiften från 1537 om placeringen ”i” S:t Dionysius kapell 
korrelerar inte med lägesangivelsen 1508 och inte heller med 
den för altaret kallat Helig kors (L66)  invid vilket det varit 
beläget. Det mesta talar för att altaret var beläget i södra si-
doskeppet, invid och väster om dörren till kapellet. 

L63. S:ta Katarina (1538), Stiftelse: Bona Altaris San-
ctæ Catharinæ (1570)

1538, den 14 oktober: Herr Per Porsen fick brev ad gratiam 
på S:ta Karine altare ”østen” vid koret i Lund med tillhörande 
gods (Danske Kancelliregistranter 1535–1550 s. 66).

1551, den 27 september: Livsbrev till Frantz Villomsen, tull-
lare på Köpenhamns slott, på ”S. Karine Altare” i Lunds 
domkyrka, som är ledigt efter avlidne Herr Peder Pors (Kanc. 
Brevb. 1551–1555 s. 398). 

1570: Altarfonden består av gårdar i Stora Heddinge och 
Grevie i Nevishögs socken (Djb f. 67v).

L64. S:t Knut, S:t Olof och S:t Erik (1570), Stiftelse: Bona 
Altaris Sanctj Canutj, Olaj et Ericj (1570)

L62. S:t Andreas (1508), Stiftelse: Bona Altaris Sanctj 
Andreæ (1570), S. Crucis Andreæ (1614)

1508, den 10 juli: Anna, änka efter Jep Splid ger S:t Andreas 
altare i Lunds domkyrka 200 lybska mark och förordnar om 
inköp av jordagods och om hållande av mässa varje onsdag. 
Om altarets placering heter det: ”sancti Andree altere, ligende 
syndhen i Lwnde domkirke, Wästen wed Hellig korss altäre 
wed stänckekoryt, som fore:ne mester Per W sielff i werye 
haffwer” (LÄU VI nr 233).  ”Stänckekoryt” torde vara det-
samma som stänkekar, dvs. vigvattenskar (jfr uppslagsrordet 
stänkekar i Kalkar 1881–1907).

1516, den 14 april: Per W (Uf), kanik i Lund och vikarie till 
S:t Andreas altare, utfärdar skötebrev på en gård i Leyredh 
(Läreda) i Göinge härad till altaret (Skbrf, Lunds Domb-
kyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 474, LUB).

1516, den 31 oktober: Skötebrev av väpnaren Aage Knudsen 
i Gedsholm på en gård i Fjärestad (?) till Per W (Uf) vikarie 
för S:t Andreas altare (Skbrf, Lunds Dombkyrckios tilhörige 
breef och skriffter, nr 478, LUB).

1518, den 25 maj: Edela Pedersdatter i Tågalycke i Kullen, 
utställer skötebrev till kaniken mäster Peder W (Uf) och 
hans efterkommande till S:t Andreas altare på Tostarps gård 
i Billeberga socken, Rönnebergs härad (Skbrf, Lunds Domb-
kyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 483, LUB; jfr (ibid.) 
brev 1520 nr 512, 521).

1521, den 6 januari: Vittnesbrev av Lunds domkyrkas kyr-
koherde om att Edela Persdatter av Tågalycke gav skötebrev 
på två gårdar i Goentorp, Kvidinge socken i Södra Åsbo hä-
rad (Skbrf, Lunds Dombkyrckios tilhörige breef och skriffter, 
nr 523, LUB). Kommentar: Goentorp är förmodligen det i 
jordeboken 1570 omnämnda Gyrop.

1537, den 2 juli: I en tvist som hamnar i kungens rättarting 
gör Mogens W (Uf) anspråk på en gård i Tostarp, Billeberga 
socken och en gård i Läreda, vilka hade köpts av vikarien Peder 
W (Uf) och lagts till ”sancti Andree alther… i sancti Dionisii 
capell”. Mogens Uf ansåg att gårdarna köpts av herr Peder, hans 
farbror (Raneke 1982–1985 nr 126, jfr 771), av moderns peng-
ar i ett orättmätigt arvskifte, till vilket den nuvarande vikarien 
Niels Hallandsfar svarar med att uppvisa köpebrev på gårdarna. 
Godset tilldöms att även fortsättningsvis tillhöra S:t Andreas 
altare i Lund (Det Kgl. Rettertings domme og rigens forfølgninger 
fra Christian III´s tid, bd 1, s. 213f, jfr Skbrf, Lunds Domb-
kyrckios tilhörige breef och skriffter, nr 748, LUB). 

1570: Enligt domkapitlets jordebok har altarfonden fyra 
gårdar i Fjärestad, en gård i Gyrop, en gård i Tostarp (Bil-
leberga sn), en gård i Läreda (Stoby sn) och ett residens i 
Lund (f. 196r–v).
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med S:ta Katarina, onsdag om S:t Jakob växlande med S:t 
Nikolaus, torsdag om S:t Jakob växlande med S:t Laurentius, 
fredag om Det heliga korset, lördag om jungfru Maria och 
söndag om Trefaldigeten/Herren (SD 2290). Kommentar: I 
en senare anteckning på brevet kallas stiftaren Jacobi Høy-
by. Tillnamnet avser antagligen Hyby i Skåne. Herr Jakob 
omtalas som kantor 1430 och är död 1446 (LÄU III nr 96, 
279). Det kan noteras att i ett dombrev utställt av kung Olof 
1377 erkändes Niels Haks arvingars rätt till godset Hyby, 
men även, bland annat, Satsarp (grannby till Kylestorp) och 
Omma (DD 4:1 nr 247). Troligen fanns en släktförbindelse 
mellan kaniken Jakob och Niels Hak (jfr L59).

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
redovisar en gård ”liggendis wedt østre port Synden till adel-
gaden” tillhörande ”hellikors altere i lwndt” som ”her beynth 
Raffnn” har i försvar och som Niels trwilszenn bøkiere har 
brev på (Domkapitlet i Lund, Pergamentsbrev, LLA; jfr Ba-
ger 1957 s. 58f ). Kommentar: Gårdens läge överenstämmer 
med en gård som donerades 1416: ”ad partem australem 
commvnis platee et orientaliter” (SD 2290).

1510 den 28 februari: Niels Trulsen, borgare i Malmö, ut-
färdar genbrev till en icke namngiven vikarie för ett altare i 
Lunds domkyrka för arrende av en gård i Malmö, belägen 
”wästan näst dhet första sträte hoos Östre port, som löper 
sönner frå Adelgaatan” (LÄU VI nr 340).

1570: I domkyrkans byggnadsfond återfinns gårdar i Omma, 
Färs hd, och Satsarp i Äspinge sn, Frosta hd (Djb f. 166v, 
171v).

Slutkommentar: Altaret har förmodligen varit placerat i när-
heten av den södra trappan till högkoret. En uppgift från 
1508 omtalar ett altare med titeln Heligkors (L62) i södra 
delen av domkyrkan, som att döma av sammanhanget legat 
i närheten av S:t Dionysios kapell.

L67. S:t Andreas altare (1415), Stiftelse: Bona Altaris 
Sanctj Andræ (1570)

1415, den 11 mars: Jonas Jone, präst vid S:t Andreas altare 
i domkyrkan, utarrenderar med ärkebiskopens och dom-
kapitlets samtycke till ärkedjäknen Johannes Pauli i Lund 
öde gårdar i Svarte Hjärup i Flackarps socken, ”omnia et 
singula bona mea in Swarthøthorp, in parrochia Flakkarp 
situata, pronunc desolata, altari meo predicto adiacencia” 
(SD nr 2051).

1498, den 21 oktober: I samband med en donation till S:t 
Kristoffers altare omnämns att en äng i Svarte Hjärup grän-
sade till en annan äng tillhörande S:t Andreas altare, ”een 
eengh, som ligger pa Swortte Hiederps marck nest westen 

1466, den 30 december: Ärkebiskop Tue intygar att Poul Pose 
och kaniken Oluf Jepsen, för en årtid, donerat till kapitlet 
en gård belägen öster om S:t Jakobs kyrka i Lund och i norr 
gränsande till en gård tillhörande konungarnas altare i det 
nya kapellet ärat jungfru Maria, ”ad partem aquilonarem 
cuidam curie altari regum attinenti, in noua capella beate 
Marie virginis ecclesie nostre Lundensis constructo” (LÄU 
IV nr 101). Kommentar: Två kända altaren i domkyrkan 
kan ha kallats ”konungarnas”, nämligen det som ärades de 
tre nordiska helgonkungarna och det som ärades Tre heliga 
konungar (de vise männen) i berättelsen om Jesu födelse. Det 
senare altaret uppges emellertid att ha varit uppfört vid nor-
ra torndörren (L46). Enligt en senare anteckning på brevet 
har gården övertagits av franciskanklostret. Gården återfinns 
således inte i Lunds domkapitels jordebok 1570. Med viss 
sannolikhet kan uppgiften i 1466 års brev förbindas med ett 
altare tillägnat de tre nordiska helgonkungarna (jfr samma 
slutsats i Ingesman 1988 s. 262).

1570: Altarfonden består av gods i Löderup, Virke, Nöbbel-
öv, Lund (Djb 190v).

1596, den 12 augusti: Christian IV förordnar att skrivaren på 
Malmöhus fästning och hans efterträdare till sitt underhåll 
ska behålla altargodset som ligger till altaret ”bona altaris 
sancti Kanuti, Olai et Erici regum” samt ”bona altaris sancti 
Georgii”. Hinder har rests mot förläningen, men skrivaren 
ska behålla godset, tills kungen förordnar annorlunda (Kanc. 
Brevb. s. 726). 

L65. Johannes döparen och S:ta Katarina (1570), 
Stiftelse: Bona Altaris Sanctorum Johannes Baptiste 
et Catharinæ (1570)

1570: Altarfonden består av jordagods i Flädie, Roslöv, Vall-
by vid Glemminge, Lund, residens i S:t Pauls socken (Djb 
f. 197r).

L66. Det heliga korset och aposteln Jakob (1416)

1416, den 14 oktober: Ärkebiskop Peder Kruse stadfäster 
kaniken Jakob Pedersens stiftelse av ett altare som ska upp-
föras och dediceras Det heliga korset och aposteln Jakob ”i 
södra delen av de översta/högsta trappstegen nära korets väs-
tra dörr” (”ad partem australem summorum graduum prope 
hostium occidentale chori in ecclesia Lundensi”). I stiftelsen 
ingår fastigheter i Malmö (jfr SD 2024), en gård i Kylestorp 
(Äspinge sn) och en gård i Omma (Södra Åsums sn), vilka ska 
läggas till domkyrkans byggnadsfond. Presentationsrätten ska 
tillhöra domkyrkans föreståndare ”tutores”. Följande mässor 
ska varje vecka firas vid altaret: måndag om Det heliga kor-
set och aposteln Jakob, tisdag om den Helige Ande växlande 
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1487, 21 oktober: Om Hans Persen och Margretes gåva och 
stiftelse specificeras: ”ok skule the messer syes ok holdes om 
thiisdagen ok fredaghen, ok en arthiid hwert aar j Lunde 
koor met tre skanska marc till ewege thiide… Jtem skall ock 
for:ne kirchewerie till for:ne sancti Laurencij kirche giffue 
arlige till skomagere lagh j Landzkrvne j lødhe marc redhe 
peninge till en swnghen wor ffrve messe at ladhe holde ffor 
for:ne lags altare j Landzkrone hwer liordag till ewig tiidh.” 
(LÄU V nr 45).

1532: Per Guldsmed i Ängelholm stämmer Per Lauritsen 
kanik i Lund för en gård i Lund som hans syster Margerete 
Hans Bringers gav i sitt testamente till ett altare i Lund (Kong 
Frederik den Førstes danske Registranter s. 451).

1537, den 11 augusti: Per Guldsmed i Landskrona gör 
anspråk på den gård som Hans Persen skänkt till domkyrkan 
1487. Käranden hävdar att gudstjänsten ej längre hålls vid 
makt på det sättet som avsetts i gåvovillkoren. Domkyrkans 
värjare Peder Jensen svarade att mässorna ”en nw holtes 
wedtt magt epther fundatzens lydelse”. Kungens rättarting 
beslutar att den gården fortsatt skall ligga till altaret, så länge 
gudstjänsterna upprätthålls och vikarien är i livet (Det Kgl. 
Rettertings domme og rigens forfølgninger fra Christian III´s 
tid, bd 1, s. 271ff).

LO2, ”Josef Magnusens” altare (1310)

1310, den 20 september: Kung Erik Menved kungör, att 
lundakaniken Juris Magnusen och dennes bröder Esbjörn 
och Lars med flera släktningar och vänner å ena sidan och 
Lunds stads rådmän och borgare på den andra, enats om en 
lösning på de motsättningar som rått dem emellan sedan 
mordet på riddaren Josef Magnusen. Rådmän och borgare 
lovar att, som bot för dråpet, uppföra tre altaren, ett i S:t 
Laurentius och ett i predikarbrödernas kyrka i Lund, där herr 
Josef är begravd, och ett i S:t Lucius kyrka i Roskilde (DD 
II:6 nr 305; LDLV s. 41). I varje kyrka ska hållas följande 
mässor: lördag högtidligt med sång om Vårfru, om söndagen 
för den heliga Treenigheten, men på särskilda festdagar om 
den dagens högtid och på andra dagar för herr Josefs och 
alla troendes själar. Mässorna ska påbörjas varje dag efter 
mässan i koret om Vårfru. Altaret i S:t Laurentius i Lund 
ska få inkomster motsvarande 60 mark skånska penningar 
till underhåll för en präst. Presentationsrätten till altaret i 
domkyrkorna tillfaller lundakaniken Juris Magnusen och 
efter hans död i succession av hans bröder och ska därefter 
tillhöra dekanen. Därtill ska hållas en årtid över herr Josef 
i alla tre kyrkor, med mässor, vigilier, femton psaltare, och 
med tillhörande baldakin (altartäcke?), fyra vaxljus, rökel-
se och högtidlig klockringning. Vad gäller Lund ska stiftas 
fyra prebender för underhåll av fyra peblingar som dagligen 
ska övervara mässan vid altaret. Därtill utfästs en rad andra 

til then eeng, som ligger til then eeng, som ligger til sancti 
Andree altare i samme Lunde domkirke”. 

1501: Påven beviljade klerken Mickel Geritsen S:t Andre-
as altare i den östra delen av kyrkan, ”altare sancti Andree 
apostoli in orientali parte ecclesie Lundensis situata” (LÄU 
VI nr 42). Det andra kända Andreasaltaret i domkyrkan 
fanns i Vårfrukapellet i väster.

1570: Altaret innehar gods i Kävlinge och Håkantorp samt 
en äng i Svarte Hjärup (Djb f. 184v).

L68. Okänt patrocinium

Efter 1502: Den av kung Hans instiftade eviga mässan på 
lördagar till Maria bebådelses ära flyttades av ärkebiskop Bir-
ger, efter domkapitlets samtycke, till ett altare som skulle 
uppföras och konsekreras ”i norra hörnet av den södra del 
av kryptan som fungerar som sockenkyrka [=sockenkrypta]” 
(”ad Altare angulare aquilonare in dicta parte australi eius-
dem parochialis Cripte Nunc per nos nouiter constructum 
& consecratum Et in eodem depost in perpetuum celebran-
dam” (Sanctuarium Birgerianum s. 65f ). 

1512–18: Ärkebiskop Birger omtalar i stiftelseurkunden för 
sin stora gudstjänststiftelse att sockenkyrkan i kryptan ”till-
fälligt” firat sina mässor vid ett annat altare i dess södra del, 
men att altaret tillägnat S:t Ægidius (L3), enligt Birger ”är och 
skall vara och förbli” deras egentliga sockenkyrkoaltare (San-
ctuarium Birgerianum s. 65; jfr L1 om Birger Gunnersens 
gudstjänststiftelse). Kommentar: Här görs således tolkningen 
att de två av Birger omnämnda sidoaltarna i södra delen av 
kryptan egentligen är ett och samma.

LO1. Altare vid södra väggen, östan näst S:t Trini-
tatis altare (1487)

1487, den 1 augusti (Lundagård): Ärkebiskop Jens Brostrup 
intygar att borgmästaren Hans Persen i Lund och hans hustru 
Margrete till Lunds domkyrkas byggnadsfond skänkt en gård 
i Landskrona, för förrättandet av två mässor varje vecka och 
en årtid i koret, samt till Skomakarlaget i Landskrona årligen 
en mark för en vårfrumässa om lördagen: ”domkirchen ladhe 
holde skall for eth kirchens altare, liggende østhen nest sancte 
Trinitatis altare (antagligen L54) wid then syndre kirchewegh, 
som er hwer wge two messer ock en aarthiid hwert aar j Lunde 
koor met tre skanske marc till ewege thiide, ok domkirchen 
er vdi sine welmackt. Jtem skall ock giffues aff samme bolig 
till skomagere lagh j Landzkrone hwert aar en løde marck 
till wor fne messe, som sywnges skall hwer liordag, met flere 
wilkor ok article, som the breff i Landzkrone raad ere ther 
vppa ydhennere vtuiser ock indeholder” (LÄU V nr 36, 45). 
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Uppgifter som kan knytas till flera altaren

1362, den 19 december: Påven Urban V påbjuder abboten 
vid Allhelgonaklostret i Lund och dekanerna i Lübeck och 
S:t Pierre i Avignon att överföra till prästen Jens Henne-
kesen, präst vid Vår Fru altare i Lund (domkyrkan), prosteriet 
Østersyssel vid Roskilde domkyrka (DD 3:6 nr 261, 262).  
Kommentar: Förmodligen är det samma Jens Henneksen som 
1358 omtalas som präst vid (Stora eller Östra?) Herrestads 
kyrka (DD 3:5 nr 109).

1394, den 21 oktober: Erik Ebbesen ansöker hos påven Bo-
nifacius IX om att få Vår Fru altare i domkyrkan i Lund, 
som är ledigt efter att Mikkel Turesen har fått kanonikat och 
prebende (DD 4:5 nr 273).

1472, den 9 januari: Jonas Clemensen (Skaldre), kanik och 
”perpetuus vicarius ad altare beate virginis in ecclesia Lun-
densi in australi parte eiusdem ecclesie situm” beviljas av 
påven att få dessa med en högre prästerlig befattning (LÄU 
IV nr 163). 

1484, den 2 juni: Kaniken Oluf Hillebrandsen, beviljas av 
påven att förena sitt ständiga vikariat vid Johannes döparens 
altare med kyrkoherdetjänst i S:t Mårtens kyrka i Lund, båda 
lediga genom Niels Sevidsens död (LÄU IV nr 466). Kom-
mentar: Herr Oluf omnämns som präst och evig vikarie 1465 
(LÄU IV nr 61). Hans son, Oluf Olsen, var kanik och evig 
vikarie i Lund, omnämns 1468 (LÄU IV nr 116).

1487: Gård i Malmö tillhörande Vårfru altare utarrenderas 
(LÄU V nr 55).

1487 Arrendebrev om gård i Malmö liggande till jungfru 
Maria och S:t Johannes döparen (LÄU V nr 56).

1500: Arrendebrev till Erasmi Hennickson på gård i Lands-
krona tillhörigt Vårfru altare i domkyrkan (LÄU V nr 477).

1501, 16 februari: Donation av bod i Malmö i de ”höge 
kramboder” till Maria Magdalena altare (LÄU VI nr 17). 

1501, den 13 eller 20 juli: Niels Pedersen Skomakare, bor-
gare i Lund, och välbördig kvinna Fru Karine Mikaelsdatter 
säljer och sköter sin gård i Vårfru lilla i Lund som ligger intill 
gården Glambeck till ett altare ”norden” i Lunds domkyr-
ka som mäster ”Pedher Wille” har i värjo (Rep. 2 nr 9397). 

1507, den 11 september: Johan Dringenbergs brev om gård i 
Köpenhamn som skall skänkas till ett altare som man planer 
att uppföra i Lunds domkyrka (LÄU VI nr 263). Kommentar: 
Avses ärkebiskop Birger Gunnersens stiftelse?

förpliktelser av borgerskapet (DD II:6 nr 305). I Roskilde 
kyrka var Josefs altare identiskt med Heliga tre konungars 
altare (ibid. s. 161–167; jfr brev om altaret 1317 i DD II:7 
nr 507, 508).

Slutkommentar: Det finns inga senare uppgifter om altaret i 
Lunds domkyrka, vad det kallades och om det överhuvud-
taget uppfördes och doterades. Magnussönerna har förts till 
släkten Drefeld (Raneke 1982-1983, bd 1 och 3, nr 180). 

LO3. Altaret ”för de som är i sjönöd” (1352)

1352, den 25 april: Jakob Jermer, kanik i Lund och Roskilde, 
föreskriver i ett brev, att, förutom en årtid för sin egen själ, 
ska två ören skänkas till vikarien för altaret för de som var i 
”sjönöd”, vilka på årtiden ska sjunga fem mässor vid sitt eget 
altare och andra altaren (DD III:3 nr 552). 

LO4. ”Altare Johannis Pa et Andree Jacobi”

Efter 1367? – före 1425: I en registratur över Lunds domka-
pitels brev, efter en avskrift 1425 av en äldre registratur men 
även innehållande uppgifter om brev från slutet av 1400-talet, 
finns en notis om ett altare stiftat av två väpnare, av vilket 
lämnades åtta mark för deras årtider, men vilket ej längre var 
i bruk: ”Altare Johannis Pa et Andree Jacobi armigerorum, 
vnde teneantur aniuersaria eorum cum 8 marcis denariorum, 
quod jam non est in vsu” (ÆDA V:1 s. 164). Kommentar: 
Förmodligen är förstnämnde identisk med Johannes Paa, 
väpnare och landstingshörare, känd 1362–1367. För en 
årtid för Johannes och systern Benedicta fick domkyrkans 
byggnadsfond fyra gårdar i Bösarp (DD 3:8 nr 50; LDLV 
s. 202f, not 4; Raneke 1982–1985 nr 319). Mer oklar är 
identiteten på den senare nämnda väpnaren. Minst tre olika 
personer med vapensköldar med namnet Anders/Andreas 
Jakobsen/Jepsen är kända i Skåne ca 1370, i släkten Grim, 
Ulfeld och Skytte (Raneke 1982-1985 nr 24, 418, 733).

LO5=L53? Marie presentationis (1486)

1486, den 14 maj: Påven beviljar kaniken Niels Jensen Basses 
ansökan om att få inneha altarvikariatet Marie presentatio-
nis som blivit ledigt genom Anders Matsens död (LÄU V nr 
10). Kommentar: Den senare omtalas som kanik 1474, 1478 
(LÄU IV nr 226, 317).

Slutkommentar: Ärkebiskop Jens Brostrup förordnade 1483 
om en i hela stiftet gällande Jungfru Maria presentationsfest 
med indulgens (LÄU IV nr 446). Det är känt att samma är-
kebiskop lät före 1487 uppföra ett Mariaaltare i Vårfru kapell 
(L53).  Sannolikt ska B4 kopplas till L53. 



och två gårdar i Häggenäs till instiftandet av det nya ”jung-
frualtaret” i kyrkan (DD IV:7 nr 110). 

1414 (utan dag): Bengtæ Månsdotter testamenterar en gård 
i Kärrarp i Höörs socken till ”altare b. Mariæ” i Bosjökloster 
(Rep. 1 nr 5496).

Bunkeflo, Skåne 
Sidoaltare (1432)
1432, den 17 maj: Nils Gagge väpnare i Vintrie utfärdar brev 
på 4 gårdar i Malmö till ett altare som ska byggas i Bunke-
flo kyrkan. Prästen ska varje vecka fira två mässor vid altaret 
(LÄU III nr 116; Rep. 1 nr 6557).

S:ta Katarinas altare (1498)
1498, den 12 juli: ”Förnämliga” män utfärdar brev angående 
några brev hörande till Bunkeflo kyrka och om gods i Vintrie 
tillhörande ”sanctæ Catharinæ altare godz”, väl förmodligen 
också i Bunkeflo kyrka (LÄU V nr 401, se även 409). 

Båstad/Helsingborg/Tommarp/Vä/Ystad/Åhus, Skåne
”Fromesze” altaret (1500)
1500: Werner Kock utfärdar testamente enligt vilket följande 
altaren och gillen gynnas i ”Wårfrue kyrckia”: till prästen 5 
mark, till ”Fromesze altare” 6 skilling, till ”Warfrwe i muren” 
6 skilling, till ”s:tæ Karinæ altare” 4 grot, till ”Helly kors mitt 
i kyrckian” 4 grot, till ”Calende altare” 4 grot och till ”sanctæ 
Gertrudz altare” 4 grot (LÄU V nr 507). Kommentar: Troligen 
ska Vårfrukyrkan identifieras med en stadskyrka av viss dig-

Bjäresjö, Skåne
Altare i torn?
1510, den 20 oktober: Ärkebiskop Birger skickar sin kapel-
lan Tyge Nielsen till Bjäresjö sockenstämma för att efterhöra 
vem som har rätt till vissa jordar. Tolv gamla män svor då 
på att jordarna skänkts till kyrkan av ”een frue, som bodde 
wæstan wed kyrckian och hade sitt altare uppe i støbelen i 
samme kyrckie” (LÄU VI nr 364).

Bosjökloster, Skåne 
S:t Nikolaus altare (1413)
1413, den 30 juli: Herr Eskild Geetz donerar gods i Brönnes-
löv, Västra Strö, Remmarlöv och Borlunda till Bosjökloster 
(Rep. 1 nr 5275–76, jfr 5288, 5291, 5299–5300).

1416, den 28 september: Bosjökloster ger kvittens på gods 
skänkt av Ingeborg Mattisdatter, Eskild Geetz änka, till 
klostret och S:t Nikolaus altare (Rep. 1 nr 5545, jfr nr 
5275–76).

Jungfru Maria (1397)
1393, den 31 december: Ärkebiskop Jakob stadfäster fru 
Elens gåva till ett vikariat i Bosjökloster (DD IV:5 nr 110).

1397: Elene Gudserksdatter, Jens Saxtorps änka, skänker två 
gårdar i Häggenäs till jungfru Marias altare i Bosjökloster 
(DD IV:6 nr 471).

1399, den 4 oktober: Elene Gudserksdatter till Bosjökloster 
utfärdar gåvobrev på sex gårdar i Remmarlöv till Bosjökloster 

appendix vii

Altaren i Lunds stift (exklusive domkyrkan) 
– de skriftliga beläggen

Följande appendix redovisar de skriftliga uppgifterna 
om sidoaltaren i det medeltida Lunds stift. Det ska 
noteras att det i vissa fall inte säkert kan avgöras om 
beläggen avser högaltaren eller sidoaltaren. Förteck-
ningen ger en mer detaljerad redovisning av altaren 
och förhållanden som berörts tidigare i avhandling-
en. Denna samlade redovisning ger en bättre bild av 

källmaterialets omfattning och karaktär. Kortfattat 
kan sägas att de skriftliga upplysningarna om sido-
altarna i stiftets kyrkor, exklusive Lunds domkyrka, 
är fragmentariska. Endast vad gäller S:t Petri kyrka 
i Malmö låter beläggen ana den rikedom på altaren 
som funnits i en stor och rik kyrka.
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entz for helligdoms skÿld. Thi samme kirck er funderit med 
it stoert Cappel och vdi samme Cappel er bÿgt it Alter, for 
vden dett Rette Alter, som eller er I Kircken, Wdi Cappellit 
staar en Stock, huor vdi liggis pendinge, wden for kircken en 
kilde som kaldis wor Frukilde” (PR 1624 s. 112). Kommen-
tar: Kapellet finns fortfarande kvar, byggt vid kyrkans norra 
sida. Kalkmålningarna i det har en föreslagen datering till 
omkring 1500 (CWP, II, s. 128ff). Förmodligen har altaret 
i kapellet varit tillägnat jungfru Maria.

Gryt, Skåne 
1467, den 8 mars: Else och Anna Eskelsdöttrar (Hegle) ger 
skatt och landgille av en gård i Östra Olinge, en gård i Snar-
rarp till Gryts kyrka, halvdelen till prästbordet och halvde-
len till själamässor, ”halff delin til prest borth, halff delin 
for Eske Lawssøn ok Troingyerth ok Iep Hegla, hwes syela 
guth nathe, ther skal presten bethya for them j kors dør ok 
sywnga Salue regina hwar søndagh pa areth føre til ewek 
thyth” (LÄU IV nr 106).

Halmstad, S:t Nikolaus, Halland 
S:t Andreas (1529)
1529, den 17 juni: Kung Fredrik I och rikets råd avgör en 
tvist angående en silvertavla som konung Hans gemål Chris-
tina skänkt till gråbrödernas kloster i Halmstad och seder-
mera övertogs av S:t Andreas altare. Hans Bagge, borgare i 
Köpenhamn, gjorde på sin hustrus vägnar anspråk på tavlan, 
hävdande att den köpts med hjälp av hennes penningar. Hans 
Bondesen, borgare i Halmstad, visade då brev på att tavlan 
köpts från klostret av S:t Andreas altare. Kungen dömde till 
förmån för svarande (Halmstads rådhusrätt och magistrat 
EI:2, s. 620ff, LLA).

1632, den 16 oktober: Ännu ett kungligt domsbrev om silvert-
avlan. Återigen döms S:t Andreas altare att behålla tavlan, med 
det tillägget att i den händelse att altaret ”Warder ödelagt” ska 
silvertavlan ”forwandes till fattige Siuge folches Nytta och be-
foff” (Halmstads rådhusrätt och magistrat EI:2, s. 624f, LLA).
 
S:ta Barbara (1474)
1474, den 25 april; Peter Wiig m.fl. i Småland. Västbo härad, 
skänker gods till S:ta Barbaras altare i Halmstad för deras 
föräldrars själar.

1475, den 3 februari, Ärkebiskop Jens Brostrup beviljar 40 da-
gars indulgens åt dem som besöka S:ta Barbaras altare i i kyrkan 
i Halmstad och bidraga till dess underhåll (LÄU IV nr 236). 
1481, den 16 januari: Borgaren Niels Murere i Halmstad 
skänker till S:t Barbaras altare i stadskyrkan sin östra gatu-
bod (LÄU IV nr 378). 

nitet, sannolikt sockenkyrkan i endera Båstad, Helsingborg, 
Östra Tommarp, Vä, Ystadeller Åhus. Det kan noteras att ett 
altare är knutet till ett ”kalendegille”, alltså prästgille, vilka i 
utsträckning var ett urbant fenomen (Bisgaard 2001 s. 370). 
Inga av de kända kalendegillena eller kalendealtare i Lunds 
stift passar in på en placering i en kyrka dedicerad Maria. De 
mest troliga kandidaterna är väl någon av de mer betydande 
städerna: Helsingborg, Vä, Ystad eller Åhus. I Mariakyrkan 
i Helsingborg fanns, enligt andra källor, altaren tillägnade 
S:ta Gertrud och det Heliga korset. Osäkerheten är stor. Det 
omtalade ”Fromesze altare” var alltså ett altare där morgon-
mässa förrättades. I ett brev 1475 omnämns även ”fromesse” 
i S:t Petri kyrka i Malmö (LÄU IV nr 259). I Wismar, i slutet 
av medeltiden, omtalas att vid ett ”fromissen”-altare firades 
mässan tidigt om morgonen för dem som inte kunde övervara 
dagens huvudmässa (Grewolls 1998 s. 91f ).

Kalendealtaret (1500)
1500: Werner Kock testamenterar 4 grot till ”Calende altare”. 
Se ovan om ”Fromesze altare” i S:ta Maria kyrka i Båstad/
Helsingborg/Tommarp/Vä/Ystad/Åhus.

Heligkorsaltaret (1500)
1500: Werner Kock testamenterar 4 grot ”Helly kors mitt i 
kyrckian”. Se ovan om ”Fromesze altare” i S:ta Maria kyrka 
i Båstad/Helsingborg/Tommarp/Vä/Ystad/Åhus. 

S:ta Gertrud (1500)
1500: Werner Kock testamenterar 4 grot till ”sanctæ Gertrudz 
altare”. Se ovan om ”Fromesze altare” i S:ta Maria kyrka i 
Båstad/Helsingborg/Tommarp/Vä/Ystad/Åhus.

S:ta Katarina (1500)
1500: Werner Kock testamenterar 4 grot till ”s:tæ Karinæ 
altare”. Se ovan om ”Fromesze altare” i S:ta Maria kyrka i 
Båstad/Helsingborg/Tommarp/Vä/Ystad/Åhus.

Jungfru Maria ”i muren” (1500)
1500: Werner Kock testamenterar 6 skilling till ”Warfrwe i 
muren”. Se ovan om ”Fromesze altare” i S:ta Maria kyrka i 
Båstad/Helsingborg/Tommarp/Vä/Ystad/Åhus.

Dalby kloster, Skåne
S:t Nikolaus (1500)
1501 den 11 maj: Väpnaren Kristiern Daa testamenterar 2 
mark till S:t Nikolaus altare i Dalby kyrka och 2 mark till 
S:t Nikolaus gille i Dalby (LÄU VI nr 27).

Fru Alstad, Skåne
Jungfru Marias? altare i kapellet (1624)
1624: Prästen i Fru Alstads kyrka berättar i en relation om 
kapellet med altaret och kulten på orten: ”… wdi forne Frue 
Alsted, haffuer folck vdi gamble Dage hafft en stoer afflu-
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och myne foreldres oeh myn kære husbondes siel och hans 
foreldres och alle cristnedhe siele” (LÄU IV nr 49).

1488, den 1 augusti: Sockenprästen Povel Jakobsen i Skepps-
holm skänker till ”Kalente altere j Halmstade bykirke”, sin 
gård för en mässa varje onsdag ”de sancto spiritu” för hans 
själ, hans föräldrar och alla kristina själar. Han hade själv i 
14 år hållit en mässa vid samma altare, förmodligen med 
samma ändamål (LÄU V nr 75). 

1488, den 1 december: Sockenprästen Niels Olsen i Sätila i 
Mark (Västergötland?) och hans syster Ermegord skänker till 
Kalentealtaret i Halmstad den gård de ärvt efter sin broder herr 
Peder Simonsen i Torup (förmodligen präst?) (LÄU V nr 83). 

1489, den 3 februari: Elne Knudsdatter, änka efter Anders 
Skredder, skänker till Kalentealtaret i Halmstad sin rättighet 
i sin gård i staden (LÄU V nr 106). 

1499, den 8 april: Karine, Byrges hustru, har på vissa vilkor 
skänkt sin gård till Kalendegillet, S:t Nicolai kyrka och Grå-
brödraklostret i Halmstad (LÄU V nr 420). 

1526, den 18 augusti: Niels Jensen, fordom boende i Ett arp 
skänker en gård (två halvgårdar) till Kalendealtaret i Halm-
stad som företräds av prästen och vikarien Lars Persen (Halm-
stads stadsarkiv, Pergamentsbrev, LLA). 

Jungfru Maria (1432)
1432, den 13 april: Påven Eugenius IV utfärdar indulgens-
brev till dem som besöker jungfru Marias kapell i S:t Nicolai 
kyrka i Halmstad (LÄU III nr 114). 

1446, den 20 december: Rådmannen Ingemar Ingermarsen 
upplåter, i enlighet med sin hustrus testamente, en fjärdedel 
av sin gård till jungfru Marias altare i stadens sockenkyrka 
(LÄU III nr 285; Rep. 1 nr 12822).

1447, 28 november: Väpnaren Bo Olsen erkänner sig skyldig 
Niels Eriksen, föreståndare för jungfru Marias altare i stads-
kyrkan, 100 danska mark och pantsätter en gård i Dalshult, 
Slättåkra socken (LÄU III nr 298; Rep. 1 nr 8486).

1475, 8 maj: Påven beviljar fru Barbara Brahe till Bollerup 
indulgens till de som besöker och gynnar ett antal kyrkor 
och altaren i Skåne, vilka stiftats och doterats av hennes och 
hennes släkt, däribland besökare till Vårfru altare i Halmstads 
kyrka vilket stiftats av Torkild Brahe (känd ca 1370–1450) 
(LÄU IV nr 246; jfr Nilsson 2009 s. 286).

1489, den 5 december: Borgarna Peder Jonsen och Jep Mu-
rere skänker med sina hustrurs samtycke en gård och en jord 
till jungfru Marias altare i S:t Nicolai kyrka (LÄU V nr 127). 

1494, den 4 december: Prästen Hans Wille i Halmstad skän-
ker till ”sancte Barbare altere i Halmstade kirke” sin gård och 
förordnar om en gudstjänst varje lördag (LÄU V nr 288). 

1498, 8 april: Karine Byrges skänker på vissa villkor sin gård 
till Kalendegillet, S:t Nicolai kyrka och Gråbrödraklostret i 
Halmstad (LÄU V nr 420). 

1500, den 7 augusti: Borgaren Peder Kleinsmedt säljer till 
”sancte Barbare altere i sancti Nicolai kircke”, sin del och 
rättighet i den gård han bebor (LÄU V nr 475). 
1500, den 7 augusti: S:ta Barbara gille arrenderar ut ovan 
nämnda gård till Peder Kleinsmed (LÄU V nr 480).

S:t Erik (1481)
1481, 30 maj: Rådmannen Henning Skomakare i Halmstad 
skänker, för hållande av en mässa varje vecka, till S:t Eriks 
altare i sockenkyrkan en nyuppmurad källare. Kommentar: 
I brevet omtalas åldermän och föreståndare till altaret, vilket 
talar för att det låg under ett gille (LÄU IV nr 373).

1485, den 21 mars: Rådmannen Henning Skomakares ut-
färdar skötebrev på ett hus med jordkällare i staden till S:t 
Eriks altare för hållande av en mässa varje vecka för sin och 
sin hustrus själar. Om någon i hans eller hustruns släkt blir 
präst ska denne ha förtur att hålla mässorna och erhålla ar-
rendet av gården (Rep. 2 nr 5647).

1504, den 23 november: Borgaren Olaf Pedersen i Halm-
stad ger sin gård i staden för firande av en mässa varje vecka 
framför S:t Eriks altare i stadens kyrka, ”oc scal jagh Olaff 
Pætherssun lade skraherren eller nogen annen capellan eller 
prest holde then messen om tiisdagen” och efteråt ”scal han 
gonge til myn steen, nar messen ter holden, oc bethie for myn 
syel, myne weners oc alle cristne sy tele, som han wil andsware 
for gud” (LÄU VI nr 162). Kommentar: Hänvisningen till 
en skråherre tyder på att altaret varit anslutet till ett gille.

S:t Jakob (1493)
1493, den 25 januari: En gård i staden tillhörande S:t Jakobs 
altare säljs till S:t Nicolai altare (LÄU V nr 242).

Kalendealtare (1431)
1431, den 25 januari: Kalendegillet i Halmstad skiftar en 
gård med ärkesätet. Något altare omnämns ej i brevet (LÄU 
III nr 98).

1455, den 25 januari: Väpnaren Arvid Baad skänker en gård 
i Halmstad och en i Knävelstorp till Kalendegillet (LÄU III 
nr 364).

1464, den 12 juli: Karine, Sven Stures dotter, skänker Strand-
gården i Knafvelstorp till Kalentealtaret i S:t Nicolai kyrka i 
Halmstad, ”… til euinnelighe æghe til myn siels bestondilse 
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Jakobs altare, ”køpte aff sanctj Olaffs altere oc sancti Jacobs 
altere, til sancti Nicholai altere i Halmstade bykirke”, och 
förordnar om att gården ska användes som prästgård och 
om en mässas hållande varje onsdag för S:t Nikolaus och två 
kollekter för alla kristna själar och för de fem Heliga såren 
(LÄU V nr 242).

S:t Olof (1455)
1455, den 25 januari: Väpnaren Arvid Baad ger till S:t Olufs 
altare i S:t Nicolai kyrka huvudpenningar och arrende från 
hans egendomar i staden, ”ther myn kære patron er”, för fi-
rande av tre (icke närmare specificerade) mässor varje vecka 
(LÄU III nr 365). 

1493, den 25 januari: En gård i staden tillhörande S:t Olofs 
altare säljs till S:t Nicolai altare (LÄU V nr 242).

ca 1500, 31 augusti: Påvel Jenson, kallad Rub, ger efter sin 
död allt sitt gods med ”Boskap” och annat till S:t Olofs al-
tare, för sin själs skull (Rep. 2 nr 9156).

Halmstad, S:ta Katarina dominikankloster
S:t Antonius (1466)
1466, 21 mars: Borgaren Tyke Tykesen i Halmstad skänker 
en halv gård vid torget i Halmstad för firande av en mässa 
varje vecka om måndagen ”…woræ forældræ sielæ oeh alle 
kristne sielæ til hielp och lisæ” (LÄU IV nr 85).
 
1472: S:t Antonius altare omnämns (LÄU IV nr 181).

Sidoaltare i kapell? (1471)
1471: Intyg om att Thorkil Brahes änka Märta avlidit 1456 
och gravlagts i makens gravkor i klostret (LÄU IV s. 134). 
Kommentar: Uppgiften kan tyda på att det funnits ett särskilt 
kapell och altare (jfr Nilsson 2009 s. 286).
 

Hardeberga, Skåne
Jungfru Marias altare (1478)
1478, den 29 mars: I ett mageskifte mellan Jens Brostrup 
och Blix Daa och hans hustru Adelitz Pedersdatter (Rani), 
utgör en del av uppgörelsen att prästen ska utföra vissa guds-
tjänster i Hardeberga kyrka: ”oc ther fore skall han oc hans 
efftherkommere, sogneprester till Hareberg, sye hwer fredaff 
om aaret j Hareberghe kirke en messe oc sywnge Absolue 
domine nethen j kirken oc sywnge hwer søndag wor frves 
loff Salue regina oc nether j kirken for wor frues altare cum 
sacramento eucaristie oc bethe for Blixis siell, frv Adelitzes 
oc alle cristne sielle till ewig tiid ” (LÄU IV nr 301).

Helsingborg, S:ta Maria kyrka, Skåne
S:ta Anna (1474)

1495, den 3 maj: Borgaren Jep Murere i Halmstad skänker 
med sin hustrus samtycke sin gård och allt rörligt gods till 
”jwmfrw Marie altere i Halmstade bykyrke” (LÄU V nr 307). 
1501, den 25 januari: Borgaren Mavens Pedersen i Halmstad 
skänker jord och grund till jungfru Maria altare i stadskyr-
kan (LÄU VI nr 11). 

1501, den 11 november, Sockenprästen Sven Eriksen i Snös-
torp skänker sin fädernegård i Halmstad till jungfru Marias 
altare i S:t Nicolai kyrka (LÄU VI nr 41). 

1505, den 27 november: Prästen Påvel Rub skänker, i enlig-
het med hans avlidna faders Jens Rub vilja och med arvingars 
samtycke, till jungfru Maria altare i Halmstads sockenkyrka all 
rättighet och egendom i sin faders gård, för sina föräldrars, sin 
egen och alla kristna själars ”Ro og Lise” (Rep. 2 nr 10488).

1506, den 17 mars: Kung Hans stadfäster Ture Bengtsen 
Thotts gåva av en gård och jord i Halmstad till Vår fru altare 
i stadens kyrka (LÄU VI nr 219). 

1533, den 4 maj: Hans Bagge, borgare i Halmstad, utfärdar 
stadfästelsebrev på jordagods han och hans hustru Metta 
Thordsdatter och hennes föräldrar donerat till S:ta Maria 
altare i stadskyrkan. Föreståndare och värjare för altaret var 
borgaren Jep Clemetsen (Halmstads rådhusrätt och magis-
trat EI:2, s. 627ff, LLA).

1534, den 25 januari: Holger Ulstand till Häckeberga ma-
geskiftar gods med Vår Fru altare i Halmstads bykyrka. Herr 
Ulfstand utlägger följande: En gård och ladugård i Halm-
stad vid Söndergatan, en lott och del i laxfisket och laxgår-
den mellan Övraby och Frännarp (som han köpt av svart-
brödraklostret), Munchelycka med två Capellssenge, och två 
ängar, den ena kallas Gudeengen i Kielstrup mark. Av altaret 
får han: En gård i Mörkilt i Veinge socken och en gård med 
mölla i Givastorp i Slättåkra socken (Halmstads rådhusrätt 
och magistrat EI:2, s. 631ff, LLA).

1536, den 11 januari: Ingrid, Per Andersons maka, utställer 
pantbrev på sin gård i Halmstad för 80 mark hon lånat av 
altaret (Halmstads rådhusrätt och magistrat EI:2, s. 635f, 
LLA).

S:t Mikael (1527)
1527: Jens Tielssen [Bielke] utfärdar skötebrev på en gård 
i Farstrop (Fostorp i Rävinges sn?) och en gård i Synderum 
(Söndrum) till S:t Mikaels altare i Halmstad (Barnekows 
släktarkiv, L:2, de la Gardieska samlingen, LUB). 

S:t Nikolaus (1493)
1493, den 25 januari: Sockenprästen Gereke Hanse i Halm-
stad ger och sköter till S:t Nicolai altare i Halmstads stads-
kyrka, den gård i staden som han köpt av S:t Olofs och S:t 
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1488, den 4 maj: Påven beviljar, efter ansökan av riddaren 
Johan Oxe av Torsjö, indulgens för de som på dedikations-
dagarna besöker altaren som han bekostat (LÄU V nr 66).

Laholm, S:t Clemens kyrka, Halland
S:ta Gertrud (1475)
Före 1475: Thorkil Brahe ska ha stiftat ett kapell tillägnat 
S:ta Gertrud i Laholm (LÄU IV nr 246). Det är oklart om 
det varit ett fristående kapell eller ett i stadskyrkan i Laholm 
(Jfr Nilsson 2009 s. 286). 

Landskrona, S:t Johannes kyrka, Skåne 
S:ta Anna (1488)
1488, den 4 maj: Riddaren Johan Oxe av Torsjö uppges ha 
bekostat altaret i kyrkan (LÄU V nr 66). För utförligare be-
skrivning se ovan Helsingborg, dominikanklostrets kyrka.

1570: Ovannämda altare kan vara det samma som ”Kalente 
gods ellir S. Annes” (LSL, del 1, s. 510).

S:t Georgs (Örjans) altare – Köpmannaaltaret (före 1502)
1502, den 24 juni: Sockenprästen Oluf Jensen i Härslöv och 
Ottarp skänker till S:t Örjans altare, som kallas Köpmanna-
altaret, en gård och jord i samma stad, ”for myn siels, myne 
forreldres oc alle cristne sieles bystandilsse, hielpp, tröst, ro 
oc liise” och förordnar att altarets föreståndare, ålderman 
och stolsbröder i det tyska kompaniet i Landskrona varje 
fredag till evig tid skall efter hans död hålla mässa om Kristi 
fem sår med kollekter för alla kristna själar och om S:t Ör-
jan och förbinder sig att i sin livstid själv hålla mässa där. 
Skulle mässan i kyrkan på något sätt förhindras vill han att 
den flyttar till en annan kyrka, ”at kalle fra for:de altere oc 
annensted i for:de Landscrone i sodane made till gudz tieniste 
at skieke for myn siels oc alle cristne sielis pynes afflosningh, 
som forscreffuet standher” (LÄU VI nr 73).

1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”Sanctj 
Jörgens” (LSL, del 1, s. 507). Kommentar: Det kan väl inte 
helt uteslutas att godset, istället för altaret i kyrkan, tillhört 
stadens hospital.

S:ta Gertrud (1541)
1541, den 29 mars: Ett S:t Gertruds altare i Landskrona 
omnämns utan angivelse av i vilken kyrka det finns (Danske 
kancelliregistranter s. 166f ). 

1570: Stadskyrkan redovisar gods under beteckningen ”Till 
S: Gertruds Altere” (LSL, del 1, s. 506).

S:t Knut (1482)
1482, den 26 november: Jep Staffensen, guldsmed och borg-
mästare i Landskrona, sköter till Laurens Hermansen en gård 

1474, den 14 juni: Jørgen Gøye testamenterar 2 mark till 
S:ta Annas altare (LÄU IV nr 224).

S:t Erasmus (1474)
1474, den 14 juni: Jørgen Gøye testamenterar 4 mark till S:t 
Erasmus altare (LÄU IV nr 224).

S:t Georg (Örjan) (1472)
1472, den 19 februari: Mattes Vagnsen föreskriver i sitt tes-
tamente om sin begravning i Vår Fru kyrka i Helsingborg 
och skänker gåvor till kyrkan och dess altare. Sin rustning 
skänker han till S:t Örjans altare och S:ta Gertruds altare 
för en sjungen mässa varje år. Han vill bli begravd ”synnen 
vesten fran sancte Öryenss altere”. Något som kallas ”posta-
lanz” gillet omtalas (LÄU IV nr 415). 

1474, den 14 juni: Enligt Jørgen Gøyes testamente doneras 
2 mark till S:t Jörgens altare (LÄU IV nr 224). 

S:ta Gertrud (1472)
1472, den 19 februari: Mattes Vagnsen skänker enligt sitt 
testamente sin rustning till S:ta Gertruds altare (LÄU IV nr 
415). Se ovan om S:t Jörgens altare i samma kyrka.

1474, den 14 juni: Jørgen Gøye skänker i sitt testamente 2 
mark till S:ta Gertruds altare (LÄU IV nr 224). 

Det heliga korset (1474)
1474, den 14 juni: Jørgen Gøye testamenterar 2 mark till 
Heliga korsets altare (LÄU IV nr 224).

Kompanialtaret (1474)
1474, den 14 juni: Jørgen Gøye skänker enligt sitt testamente 
1 mark till kompanialtaret (LÄU IV nr 224).
Jungfru Marias altare mitt på golvet (1474)

1474, den 14 juni: Jørgen Gøyes skänker enligt testamente 3 
mark till Vår Fru altare mitt på golvet (LÄU IV nr 224). Åtskilli-
ga fler kyrkor och altaren väster om sundet nämns i testamentet.

Helsingborg, dominikanklostrets kyrka, Skåne
Det heliga korset (1475)
1475, den 8 maj: Påven beviljar en ansökan av kung Christi-
ern I om indulgens för besökare och gynnare av flera kyrkor 
och altaren: Trefaldighetskapellet i stadskyrkan i Helsingör, 
S:ta Birgittas altare i Roskilde (dom)kyrka, S:ta Annas altare 
i minoriternas kyrka i Roskilde, samt Heligkorsaltaret i pre-
dikarbrödernas kyrka i Helsingborg som stiftats av riddaren 
Johan Oxe, ”altarj sancte crucis sito in ecclesia domus ordi-
nis predicatorum in Helsingborg Lundensis diocesis, eciam 
fundato per dominum militem, in qua est genitor ipsius 
Johannis sepultus” (LÄU IV nr 245).
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domkapitel prebendegods i Landskrona, bestående av någ-
ra gårdar och en vädermölla utanför staden, som tagits från 
kaniken Thomes Mårtenson av Åke Andersen (Thott), äm-
betsman på Helsingborgs slott (LÄU 5 nr 493).

1570: Domkapitlet redovisar ränta av 11 olika enheter i 
Landskrona, inklusive en gård kallad Calentegaardenn och 
en grund till en vädermölla. Räntan uppbars av Otto Pors 
(Djb f. 129v).

1614: I domkapitlets jordebok redovisas 10 enheter under 
rubriken Præbenda Landskrone (Djb f. 65r). 

S:t Triniatis, jungfru Maria och Alla helgon (1480)
1480, 6 maj: ärkebiskop Jens Brostrup stadfäster ett av ridda-
ren Johan Oxe stiftat altare, ”ad honorem sancte et indiuidue 
trinitatis, gloriose virginis Marie … ac omnium sanctorum” 
och ständigt vikariat i S:t Hans kyrka, till vilket den senare 
kommer att ha presentationsrätten (LÄU IV nr 356).

Vårfrus rosenkrans (1570)
1570: Johanneskyrkan i Landskrona redovisar gods under 
beteckningen ”Wor Frue Rosenkrants Altere” (LSL, del 1, 
s. 508). 

Vårfrugillets altare (1570)
1570: Johanneskyrkan i Landskrona redovisar gods under 
beteckningen ”Wor Frue giilde” (LSL, del 1, s. 508). Kom-
mentar: Förmodligen har ett altare varit knutet till gillet, 
förmodligen med titeln Maria.

Landskrona, Heligandshuset, Skåne
S:t Antonius (1570)
1570: ”S. Anthonij altere i Closter” och ”S. Anthonij gaardt” 
omnämns (LSL, del 1, s. 508, 510).

S:t Martin (1570)
1570: Under beteckningen ”Hellig geiste huus gods” om-
nämns ”S. Mortens altere” (LSL, del 1, s. 509).

Landskrona, karmelitklostrets kyrka, Skåne
Altare söder om koret (1461)
1461, den 9 oktober: Mattis Svendsen provinsialvikarie för 
Dacien erkänner sig har mottagit tre gårdar av fru Barbara Tor-
kilsdatter Brahe såsom ersättning för att hålla mässor och läsa 
böner för herr Stig Olsen (Krognos), fru Barbara, Torkil Brahe 
och för alla deras släktingar, ”oc scal her Stij Olsøns alter sta j 
wort closter sønder j kirken nest korit, oc skulle wi holde for 
samme alter j brennende lampe nat oc dagh tiIl ewige tidh”. De 
dagliga föreskrivna mässorna voro: söndag om trefaldigheten, 
måndag pro defunctis, tisdag om sancta spiritu, onsdag om 
änglarna, torsdagen om Heliga lekamen, fredagen om Heliga 

i staden, liggande ”nest östen sancte Knuds boder, som Mat-
tis Diegn gaff til sancte Knuds alter” (LÄU bd IV nr 420).

1495, den 15 maj: I ett brev omnämns ”sancti Knutz alteres 
huss” i Landskrona (LÄU V nr 308; Rep. 2 nr 7900).

1495, den 21 december: I ett brev omtalas ”sancti Knwts 
lagx huss” (LÄU V nr 321).

1570: S:t Knuts lag omnämns (LSL, del 1, s. 506).

”Helig Lösen” (1570)
1570: Johanneskyrkan i Landskrona redovisar gods under 
beteckningen ”Hellig Løssens” (LSL, del 1, s. 509).

S:t Nikolaus (1570)
1570: Johanneskyrkan i Landskrona redovisar gods under 
beteckningen ”Sanctj Nicolai” (LSL, del 1, s. 508).

S:t Petrus (1570)
1570: Johanneskyrkan i Landskrona redovisar gods under 
beteckningen ”S. Pedirs Altere” (LSL, del 1, s. 508).

”Raads Altere” (1570)
1570: Johanneskyrkan i Landskrona redovisar gods under 
beteckningen ”Raads Altere” (LSL, del 1, s. 507).

S:t Trinitatis (före 1491)
Före 1491: Altaret stiftades av Peder N. (LÄU V nr 185).

1491, den 20 september: Prästen Jakob Petersen i Landskrona, 
dekan i Rönnebergs härad och kanik i Lund, sköter och upplå-
ter till domkyrkan och kapitlet i Lund sitt arv, flera gårdar och 
bodar i och strax utanför Landskrona, och förordnar om stif-
tandet av ett prebende och kanonikat i Lund samt om mässor 
vid ”Helge trefollighedz altare vdi Landiskrone, som min kere 
fadher stigtit oc funderit haffuer vti sancti Johannis baptiste 
kirke”. Varje vecka ska firas fyra mässor: söndag efter dagens 
text med aftonsång med antifonen ”de sanchta trinitate” med 
collect ”de sancta trinitate Omnipotens sempiterne deus, qui 
dediste nobis etc”, måndag sjungen mässa ”de trinitatis”, ons-
dag ”de compassione beate virginis” och fredag om Kristi fem 
sår. En årtid och tre mässor ska firas i Lunds domkyrka och 
hållas vid ”huilkit altari capitell bæst tiickis”. Senare påskrift 
på brevet ”Ffundatio prebende Landeskron” (LÄU V nr 185, 
jfr ärkebiskopens konfirmationsbrev nr 186 och Landskrona 
stad nr 187 och skötebrev på vädermölla nr 208). 

1500, den 21 september: Intyg av Peder Poulsen m.fl. i Lund 
om att herr Jakob Pedersen mottagit det av honom och hans 
fader Peder Skredder stiftade prebendet och innehaft det till 
sin död (LÄU V nr 480, jfr 459).

1500, den 12 november 1500: Kung Hans tilldömer Lunds 
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villkor att de årligen varje månad sjunger en mässa för den 
heliga Jungfrun vid hennes altare i deras kyrka och i östra 
delen av skeppet. Men efter biskopens död skall de i evig tid 
hålla en årtid på den tid det åvilar kanikerna att hålla den i 
domkyrkan. Därtill skall de inskriva ärkebiskopens namn i 
samma Mariaaltares tillhörande mässboks kanon, så att den 
som håller mässan alltid innerligt kan be för ”oss” (dvs. är-
kebiskopen) (DD II:10 nr 112).

1329, den 1 maj: Dominikanerna förpliktigar sig att hålla 
ärkebiskops Karls årtid enligt ovan nämnda brev (DD II:10 
nr 114).

1500, den 25 mars: Väpnaren Niels Olsen (Baad) i Hardeber-
ga förordnar om sjungande av Gaude Maria med en kollekt 
dagligen framför Vårfrualtaret i Svartbrödraklostret i Lund där 
hans hustru ligger begraven, ”skall prieren och hans brødræ vdi 
clostereth sywnge till ewige tidh hwer dagh effther høymessen 
for Vor frwe altere, som myn høstrw ligger begraffwen, eth vor 
frwe loff, som hedher Gaude Maria, meth en collect aff vor 
frwe, och then persona, som samme altere fangende vordher, 
skall haffwe tylsywn, ath thet vor frwe loff skall icke forsøm-
mes, men fulkomelige holles” (LÄU V nr 462).

Lund, franciskanklostrets kyrka, Skåne
Jungfru Maria, S:t Johannes evangelisten, S:t Franciskus, S:ta 
Katarina (högaltaret 1276)
1276: Biskop Tyge II i Århus inviger tre altaren i francis-
kanklostret: ett högaltare, ett altare utanför koret i norr och 
ett i söder (utanför koret). Peder Olsen omtalar i sin historia 
från 1520- eller 1530-talet, om ordens verksamhet i Dan-
mark, följande om altardedikationerna: ”maius in honorem 
matris Christi, sancti Johannis euangeliste, Francisci, Katheri-
ne, item extra chorum ad aquilonem ad honorem angelorum, 
Clare, Cecilie, Margarete; Item ad austrum Johannis baptiste, 
Petri et Pauli, Magdalene, Anthonij, omnium apostolorum” 
(Scriptores minores, II, s. 296f ).

Johannes döparen, S:t Petri & Pauli, S:ta Magdalena, S:t An-
tonius, Alla apostlar (1276)
1276: Ett altare utanför koret i söder invigs: ”Item ad austrum 
Johannis baptiste, Petri et Pauli, Magdalene, Anthonij, omni-
um apostolorum” (Scriptores minores, II, s. 296f, jfr ovan).
Änglarna, S:ta Clara, S:ta Cecilia och S:ta Margareta (1276)

1276: Ett altare utanför koret i norr invigs: ”… item extra 
chorum ad aquilonem ad honorem angelorum, Clare, Ce-
cilie, Margarete” (Scriptores minores, II, s. 296f, jfr ovan).

Jungfru Maria (1482)
1482, 11 februari: Gardianen Niels Olufsen och alla kon-
ventsbröder förbinder sig att i evig tid sjunga till den heliga 
jungfruns lov, Gaude Maria, vid Vårfrualtarets nedanför ko-

korset och lördag om jungfru Maria. Varje dag före mässan 
skasjungas ”O florens rosa”. För bruk i mässorna hade klostret 
mottagit kalk, disk och mässbok ”som ther till hører” och ”scal 
thet samme monstrancia sta oc bliue for samme alter, som hen-
nes fader Thorkill Bradhe gaff till wort closter” (LÄU IV nr 5). 
1481, den 17 juni: Provinsialpriorn Niels Christiernsen 
(Mord) och priorn och konventsbröderna i Landskrona lo-
var att hålla en daglig mässa och två årtider framför altaret 
söder om koret under villkor att de och efterkommande kan 
inneha tre gårdar i staden som givits av Stig Olsen (Krognos) 
och fru Barbara Brahesdotter (LÄU IV nr 384). Kommentar: 
Brevet är en upprepning av brevet 1461, se ovan. 

1483, 10 augusti: Barbara Brahesdotter ger gåvobrev på går-
dar och ytterligare instruktioner kring firandet av den 1481 
stiftade mässan, nämligen att efter mässan vid S:ta Maria al-
tare skall sjungas Gaude Maria, till ära för Gud, Alla helgon, 
’oss’ och våra föräldrar till evig hjälp och tröst (LÄU IV nr 
441). Jfr bekräftelsebrev (LÄU IV nr 442).

S:ta Barbara, S:ta Katarina, S:ta Margareta, S:ta Dorothea, 
10 000 riddare och 11 000 jungfrur – Köpmannaaltaret (1487)
1487, den 1 oktober: Biskop Jakob av Gardar tillkännager 
att denna dag invigdes ett altare ärat Barbara, Katarina, Mar-
gareta och Dorotea, 10 000 riddare och 11 000 jungfrur i 
klosterkyrkan. Invigningen ska årligen firas på söndagen efter 
Dionysios. Alla som firar mässa där ska för 40 dagars avlat be 
för ärkebiskop Johan av Lund och biskop Jakob von Gardar, 
kristenheten och kungadömet (regest i LÄU V nr 96, efter 
regest tryckt i Hansische Geschichtsblätter 1889 s. 216f; origi-
nalbrevet fortfarande (?) i Staatsarchiv Rostock). Kommentar: 
Det kan noteras att firandet av invigningsdagen, söndag efter 
Dionysios, är densamma som för ett altare i S:ta Maria kyrka 
i Åhus invigt 1510.

1487, den 28 oktober: Priorn i Vårfruklostret erkänner sig 
ha mottagit av köpmännen i Landskrona en tavla, stående 
på köpmannaaltaret, ”copmans altare”, och förbinder sig att 
återlämna det samma om ej mässor och vigilier hålles enligt 
gammal sedvana (LÄU V nr 46). 

S:ta Anna (1475)
1475, 8 maj: Påven beviljar fru Barbara Brahe till Bollerup 
indulgens till de som besöker och gynnar ett antal kyrkor 
och altaren i Skåne, vilka stiftats och doterats av hennes och 
hennes släkt, däribland besökare till S:ta Annas altare i kar-
meliternas kyrka i Landskrona, vid vilket stiftats en daglig 
mässa i evig tid, för firandet av S:ta Anna (LÄU IV nr 246).

Lund, domikanklostrets kyrka, Skåne
Jungfru Maria (1329)
1329, den 29 april: Ärkebiskop Karl donerar en gård i Lund, 
som han mottagit från domkapitlet, till dominikanerna på 
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re, som är bygdt nordan koret i sancti Pädhers kyrkia i Mal-
mö, på een gård i Vinslöv socken, Aritslöv benämnd, längst 
i söder i byn”. I Skånebrevsförteckningen följande tillägg: 
”som Kalende brodrerna stichtat harwæ” (LÄU IV nr 69). 

1467, 6 juli: Ärkediakonen i Roskilde herr Teetz har fullmakt 
att till S:ta Anna altare skänka en halv mölla med byggnad 
i Skanör som ägdes av Per Dunk rådman i Malmö (LÄU 
IV nr 60).

1483, den 15 december: Ett skötebrev utfärdas på en gård 
till S:ta Anna altare nordan koret i S:t Petri kyrka, genom 
stolbroderna i Kalendegillets vägnar (LÄU IV nr 450). 

1532: I kyrkans räkenskaper omnämns ”Landgille aff sancte 
anne Callentes iordegodz, det året uppgående till 209 mark, 
4 skilling och 10 penningar i ränta av gårdar, hus, bodar 
m.m. (Bager 1984, Bisgaard 2001 s. 170f; S:t Peders Kirkes 
Regenskaber 1532–1539 f. 13r, LIa:1, MSA).

1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Sanctæ Annæ Calente Lags Jordegods” (LSL, del 1, s. 463).

Slutkommentar: Breven från 1464, 1465 talar om en place-
ring norr om koret, men 1532 uppges det finnas i ett särskilt 
tillbyggt kapell, än idag kallat S:ta Annas kapell. Med tanke 
på kopplingen till kalendegillet är det troligen samma altare 
och inte två med samma namn. Troligen har altaret flyttats 
till kapellet (jfr Bager 1984 s. 54). 

S:t Antonius (1499)
1499: Altaret omnämns i Bagarelagets (S:t Antonii lags) pro-
tokoll (Bager 1984 s. 54).

S:ta Barbara (1510)
1510, den 25 januari, Mageskifte på gård och bod i Malmö 
mellan S:t Stefans altare i Lunds domkyrka och S:ta Barbaras 
altare i bykyrkan (LÄU VI nr 338).

S:ta Birgitta (1522)
1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
omtalar ”sancte beritte altteres gotz vti Torneth” som Peder 
Falster har. Godset bestod av ett residens och en gård (Lunds 
domkapitel, Pergamentsbrev, LLA; jfr Bager 1957 s. 69; Ba-
ger 1984 s. 54).

1532: I kyrkans räkenskaper omnämns ”Landgille aff sanc-
te byrgittes Jordegodz”. Årlig inkomst för husarrende var 30 
mark (Bager 1984, Bisgaard 2001 s. 170f; S:t Peders Kirkes 
Regenskaber 1532–1539 f. 12v, LIa:1, MSA).

1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Sanctæ Birgittæ Lags Jordegods” omnämns (LSL, del 1, 
s. 462).

ret, som välbördig man Povl Laxmand stiftat. I brevet står 
”wor frw alteræ nedhen for choreth” och alla bröderna skulle 
gå dit ned (LÄU IV nr 404). 

S:t Brandanus (1472)
1472, u.d.: Franciskanerna i Lund, Ystad och Malmö säljer 
till Oluf Stigsen Krognos av Bollerup allt gods i Ingelstorp i 
Ingelstads härad som Anders Pep givit klostren, mot att den-
ne vid anfordran utger 1600 lybske mark. Anders Pep hade 
skänkt gårdarna för tre mässor i veckan (en sjungen och två 
lästa) vid S:t Bernardus altare i Ystads franciskanklostrer, där 
han valt sig gravplats, tre lästa mässor i veckan vid S:t An-
tonius altare i Malmö franciskankyrka och två lästa mässor 
varje vecka vid S:t Brandanus altare i Heliga lösens kapell i 
franciskankyrkan i Lund (LÄU IV nr 181).

1475, 8 maj: Påven beviljar fru Barbara Brahe till Bollerup, 
gift med Stig Olufsen Krognos, indulgens till dem som be-
söker och gynnar ett antal kyrkor och altaren i Skåne, vilka 
stiftats och doterats av hennes och hennes släkt, däribland 
besökare till S:t Brandanus altare i franciskanernas kyrka i 
Lund, vid vilket stiftats tre mässor i veckan, för firandet av 
S:t Brandanus (LÄU IV nr 246).

Malmö, S:t Petri kyrka, Skåne
S:t Andreas (1509)
1509, den 27 februari: Altaret omnämns helt kort i samband 
med ett mageskifte. Det omtalas i förhållande till Vårfru al-
tare: ”Wor frowe altere … synden fran sancti Andree altere” 
(LÄU VI nr 307).

S:ta Anna – Kalendegillets altare (1451)
1451, den 29 november, Jakob Mogensen, borgmästare i 
Malmö, utfärdar donationsbrev på en bod i Malmö till S:ta 
Annas altare i S:t Petri kyrka (LÄU III nr 339).

1460, den 8 augusti: Väpnaren Axel Lageson i Fosie i Oxie 
utfärdar donationsbrev till Kalenten i Malmö och S:t Petri 
kyrka på en gård i Fosie (LÄU III nr 418). Enligt en annan 
regest av samma brev rörde sig gåvan om en ”sätegård” i 
Fosie, liggandes till ”sanctæ Annæ altare” (Rep. 2 nr 1176).

5 mars 1464: Riddaren David Hak till Månstorp säljer och 
sköter till Kalentegillet i Malmö och S:ta Annas altare i Petri-
kyrkan ett stenhus med tillhörande jord samt förordnar om 
hållande av en mässa varje måndag för sig och sin hustru och 
för brodern Mogens Hak och hans hustru, deras föräldrar och 
för Olof Daa, som var biskop i Roskilde, och för alla kristina 
själar. S:ta Annas altare uppges ligga ”norden i koren” och 
tillhörande Kalendegillet (LÄU IV nr 45). 

Den 19 juli 1465: Ingeborg Brönielzdotters, Jons Mågensons 
efterleverskas, utfärdar donationsbrev till ”sanctæ Annæ alta-
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till, legat ”optill”, Helga lekamens kapell. Med andra ord har 
Helga lekamens kapell varit placerad väster om Vårfru kapell. 

S:t Jakob (1532)
1532: I kyrkans räkenskaper omnämns ”Landgille aff sancta 
Jacope lags Jordegods”. Den årliga inkomsten var 64 mark 
och 9 skilling från varierande gods (Bager 1984, Bisgaard 
2001 s. 170f; S:t Peders Kirkes Regenskaber 1532–1539 f. 
12r, LIa:1, MSA).

1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Sanctj Jacobj Lags Jordegods” (LSL, del 1, s. 462).
S:t Johannes (1532)

1532: Altaret med tillhörande stiftelse omnämns i kyrkans 
räkenskaper (Bager 1984).

S:t Justinianus (1570)
1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Sanctj Jostis Jordegods” (LSL, del 1, s. 461).

S:ta Katarina (1509)
1509, den 27 april: omtalas att klerken Jakob Laurensen, 
som innehar altaret som ständigt benificium, måtte av vil-
ken biskop som helst få de heliga graderna (LÄU VI nr 313).

1532: I kyrkans räkenskaper omämns ”Landgille aff sancte 
Karine lags iordegodz”: årlig ränta 22 mark och med egen-
dom bestående av en gård och kålhage (Bager 1984, Bisgaard 
2001 s. 170f; S:t Peders Kirkes Regenskaber 1532–1539 f. 
15r, LIa:1, MSA).

1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Sanctæ Karine Lags Jordegods som er Ködmangere Lagett” 
omnämns (LSL, del 1, s. 466). 

S:t Knut konung/hertig (1570)
1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Sancti Knuds Lagis Jordegodts” (LSL, del 1, s. 460).

Jungfru Maria (1476)
1476: En senare anteckning på ett brev angående en egen-
dom i Malmö kan tyda på att denna så småningom hamnat i 
altarets ägo: ”Litteræ altaris b. virginis in eeclesia parrochialj 
Malmøgie” (LÄU IV nr 233). 

1507, den 2 juli: Brev om hyreskontrakt på gård med källare 
tillhörande Vår Fru altare (LÄU VI nr 257). 

1509, den 27 februari: Altarets eviga vikarie (perpetuo wi-
cario) Oluf Pedersen mageskiftar en gård tillhörandet altaret 
med en som tillhör Heligandshuset i Malmö. Altaret belägen-
het omtalas: ”Wor frowe altere… synden fran sancti Andree 
altere” (LÄU VI nr 307).

S:ta Dorothea (1500).
1500, den 7 juni eller senare: Om stenbod hörande till S:ta 
Dorothea altare (LÄU V nr 468). 

1509, den 28 april: omtalas en stenbod som upplåtits till 
altaret (LÄU VI nr 314).

S:ta Elisabeth (1532)
1532: I kyrkans räkenskaper omnämns ”Sancte Elizabetz 
alters godz”: årlig ränta 8 mark och med egendom beståen-
de av en halv gård och 2/3 av ett hus (Bager 1984; Bisgaard 
2001 s. 170f; S:t Peders Kirkes Regenskaber 1532–1539 f. 
7v, LIa:1, MSA). 

S:ta Gertrud (1475)
1475, 10 oktober: omtalas landgille till altaret från en egen-
dom (LÄU IV nr 259).

1532: ”Landgille aff sancte giertrudz Jordegodz” omnämns i 
kyrkans räkenskaper (Bager 1984; S:t Peders Kirkes Regens-
kaber 1532–1539 f. 9v, LIa:1, MSA).

Den helga lekamen (1532)
1532 och följande år: I kyrkans räkenskaper omtalas ”Wor 
Frue Capell westen optill Hellig Legome Capell”. Kommentar: 
Båda kapellen ska enligt Einar Bager ha varit placerade i den 
utbyggnad norr om tornet som idag kallas Krämarkapellet. I 
äldre litteratur har de förlagts till tillbyggnaden (vapenhuset) 
norr om långhuset (Bager 1942; 1984).

1570: Omtalas ”Helliige Legoms Jordegodts” (LSL, del 1, 
s. 460).

Slutkommentar: Monica Rydbeck ansåg att målningen på den 
södra väggen i Krämarekapellets västra del, föreställande Kris-
tus i vinpressen syftade på ett tidigare Helig Lekamens altare 
(Rydbeck 1943 s. 303). Olika meningar har framförts om pla-
ceringen av Vår Fru och Heliglekamens kapell i Krämarkapel-
let. Einar Bager ansåg att det förra låg i västra delen och det 
senare i östra (1942). Dessa placeringar överensstämmer inte, 
vilket Sven Rosborn påpekat, med muralmålningarnas motiv 
och placeringar. Rosborn har å andra sidan argumenterat för 
att båda kapellen låg i den västra delen av Krämarkapellet, och 
med Vår Fru altare placerat längst i väster, upp mot västmuren 
(1979 s. 43f). Både Bager och Rosborn lägger stor vikt vid be-
skrivningen från 1530-talet, vilken de tolkar som att Vår Fru 
altare ligger väster om Helga lekamens altare. Det bör dock 
noteras att angivelser av väderstreck är beroende av utgångs-
punkt. I äldre källor finns exempel på att väderstrecken anges 
utifrån hur sekundära objekt är placerade i förhållande till det 
det primära objektet. Exempel därpå finns i tomtbeskrivningar, 
vilket kan leda till feltolkningar (Andrén 1984 s. 12). Det i käl-
lorna omtalade ”Wor Frue Capell westen optill Hellig Legome 
Capell”, torde förstås som att Vår Fru kapell i väster gränsat 
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dar i Malmö som hör till vikarier och altare i S:t Petri kyrka. 
Mäster Holger Skaldre har det i försvar (Bager 1957 s. 66; 
Bager 1984 s. 54; Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA). 

S:t Mauritius (1452)
1452, troligen oktober: Borgmästare och råd i Malmö till-
låter köpmännen från Stettin att stifta ett altare helgat S:t 
Mauritius i S: Petri kyrka och upprätta ett kompani i sta-
den. Om altarets belägenhet uppges: ”… sunte Mauricius 
altar, dat der stet wesen negest der gerwekamer dore in 
der vorbenomeden kerchen…”(LÄU III nr 343; DGS, bd 
I, nr 102 ). I samma handling ges fler föreskrifter kring 
mässorna och redskapen som används i mässorna. Einar 
Bager gissar att altarets placering var väster om det norra 
vapenhuset (1984 s. 54). 

S:t Nikolaus (1532)
1532: I kyrkans räkenskaper omnämns ”Landgille aff Sancti 
Nicolai lags Jordegods”. Den årliga inkomsten var 73½ mark 
från varierande gods (Bager 1984, Bisgaard 2001 s. 170f; S:t 
Peders Kirkes Regenskaber 1532–1539 f. 11v, LIa:1, MSA).

1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas ” 
Sanctj Nicolaj Lags Jordegods” (LSL, del 1, s. 461).

Slutkommentar: Enligt A. U. Isberg (1919 s. 144) var kyrkans 
huvudaltare dedicerat S:t Nikolaus. Det är oklart hur han 
kommit fram till det.

S:t Olof (1532)
1532: I kyrkans räkenskaper omnämns ”Landgille aff sancte 
Oluffs lags Jordegodz”. Den årliga inkomsten var 10 mark 
och 13 skilling av en gård och halvgård (Bager 1984, Bisgaard 
2001 s. 170f; S:t Peders Kirkes Regenskaber 1532–1539 f. 
12v, LIa:1, MSA).

1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Sanctj Olauj Lags Jordegods” (LSL, del 1, s. 462).

S:t Thomas (1558)
1558: Omtalas då två smeder tvistade om en kyrkstol på den 
plats ”som Sancte Tomesis altere stod”. Det kallades även 
”smedernes altere” (Bager 1984 s. 54). 

Heliga tre konungars altare och kapell (1479)
1479?: Dringenbergska kapellet, stiftat av Henrik Dringen-
berg. Uppgiften lämnad av A. U. Isberg (1919) men källan 
ej angiven (Person 1934 s. 96).

1501, 22 februari: Sockenprästen Johan Dringenberg ger 
tillsammans med sin syster Engela en gård i Köpenhamn 
för stiftandet av ett altare i sin faders, Henriks, kapell i Mal-
mö för att där hålla mässor för sin och sina föräldrars själar. 
Om mässornas frekvens eller tema sägs inget (LÄU VI nr 

Kommentar: Det är oklart om altaret är identiskt med något 
av följande Mariaaltaren. 

Jungfru Maria och Johannes döparen (1487)
1487: I Skånebrevsförteckningen omtalas ”jungfrue Mariæ 
och sancti Johannis baptistæ altares gård” i Malmö (LÄU 
V nr 56). Enligt Einar Bager samma gård som omnämns 
1475 såsom tillhörande S:t Petri kyrka (Bager 1984 s. 54; 
jfr LÄU IV nr 269).

Jungfru Marias medlidande kallat peblingarnas alare (1522)
1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
redovisar gods tillhörande ”vor froges altere marie passionis 
oc kalles pefflynge alttret” till vilket ”her Jeep aff haaslöff” har 
följande i försvar: en gård kallad ”Klynggenbierg” med ett 
stenhus, två andra hus och två köpmansbodar (Bager 1957 
s. 68f; Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA).

1523: Hans Michelsen, tidigare borgmästare, stiftar ”ett fast 
capellani” till altaret om jungfru Maria medlidandes åmin-
nelse (Bager 1984 s. 54f ).

Jungfru Maria (1522)
1522, de 21 juli: I en förteckning över kyrkogods i Malmö 
omtalas ”wor froge Capelle hoess stenckekaret Widt thet 
nørre Vabenhws”. Försvaret besörjs av ”her atzser Cantor” 
(Bager 1957 s. 64; Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA). 

1532: Altaret med tillhörande stiftelse omnämns i kyrkans 
räkenskaper. Det ska ha varit beläget i Vårfrukapellet vid 
”Stenckekaret” vilket anses vara den nuvarande sakristian 
(Bager 1984 s. 53). 

1537: Omtalas ”wor frwe alters Capell hoos stenckekarett 
wed then nørre waabenhuss dør” (S:t Peders Kirkes Regens-
kaber 1532–1539 f. 72r, LIa:1, MSA).

1578: Omläggs ”the fire tag offuer det norre Vaabnhusz” 
(Bager 1942 s. 50). Både kapellet i öster och det därmed 
sammanbyggda vapenhuset i väster omtalas alltså som det 
norra vapenhuset. 

Vår frus rosenkrans (1532)
1532: ”Landgille aff wor frwe rosarij alter godz” omnämns i 
kyrkans räkenskaper: årligen 51 ½ mark i ränta av arrende från 
gårdar, bodar m.m. (Bager 1984, Bisgaard 2001 s. 170f; S:t 
Peders Kirkes Regenskaber 1532–1539 f. 14v, LIa:1, MSA).

1570: Petrikyrkan i Malmö redovisar gods som betecknas 
”Wor Froës Rosarij Alteris Jordegods” (LSL, del 1, s. 466).

S:t Martin (1522)
1522, den 21 juli: Altaret omtalas i en överenskommelse mel-
lan Malmö stad och Lunds domkapitel 1522 om ett antal går-
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1532: ”Sancti Trinitatis altars godz” (S:t Peders Kirkes Re-
genskaber 1532–1539 f. 7v, LIa:1, MSA).

Sidoaltare, okänd titel (1395)
1395, den 14 december: Kristine Pedersdatter (Thott), änkan 
efter riddaren Jakob Mus, skänker sin gård i Malmö kallad 
Ladegård till det altare som hennes man stiftat i sockenkyr-
kan. Vid altaret ska hållas en daglig mässa för Kristines och 
Jakobs själar. Kristine förbehåller sig rätten att ta tillbaka 
godset mot erläggande av annat gods i Malmö som årligen 
räntar 10 mark silver. Presentationsrätten förbehålls Kristine 
och den äldsta av hennes arvingar (DD IV:5 nr 469). 

1397, den 8 maj: Ärkebiskop Jakob överlämnar, efter pre-
sentation av fru Kristine, prästen Peder Jensen Danmark det 
altare i sockenkyrkan i Malmö som instiftats av herr Jakob 
Mus (DD IV:6 nr 311).

1400, den 15 augusti: Peder Danmark, präst, utfärdar brev 
om att den gård och det altare i Malmö som han fått i värjo 
av Kristine, änka efter Herr Jakob Mus, efter hans död skall 
anförtros (dvs. patronatsrätten) väpnaren Niels Svendsen 
och hans arvingar eftersom alla hennes barn var döda (DD 
IV:7 nr 375).

Slutkommentar: Jakob (Jep) Mus (Drefeld) vapen återfinns på 
väggen och korbågen i Västra Sallerups kyrka. Han blev begravd 
i franciskanklostret i Ystad (Raneke 1982–85, bd I, nr 180).

Malmö, Heligandshusets kyrka, Skåne
Jungfru Maria (1467)
1467, den 9 oktober: Eline Nielsdatter, änka efter Hans Niel-
sen i Assartorp, ger till Heligandshuset i Malmö en gård 
därstädes och förordnar fyra ”beginngelssze” varje år: varje 
lördag ska Vårfru mässa sjungas vid Vårfru altare, om sön-
dagen ska hållas Vårfru lov Salve Regina och ”Maria mater 
tocius sanctitatis” och vid samma Vårfru altare för stiftaren 
och hennes mans och anförvanters själar (LÄU IV nr 113).

Sidoaltare i kapell söder om koret (1510)
1510, den 20 augusti: Kaniken Åhe Jepsen Sparre med sina 
bröder och syskon samt Henrik Ågesen Sparre å sina egna och 
barns vägnar skänker till Heligandshuset två gårdar i Malmö, 
en i Trelleborg och förordnar om mässor i kapellet och vid 
altaret söder om koret (LÄU VI nr 357, jfr 358). Mässan 
”pro fidelibus” som är ”Requiem eternam dona eis domine” 
ska sjungas till evig tid var måndag undantaget påsk, pente-
costes och nativitatatis Christi, i vilken tid mässan läses vid 
altaret ”circa horam octauam” om behov göres. Därtill ska 
hållas en läst mässa ”circa horam octauam” varje fredag till 
evig tid om Jesu Christi fem sår. Den första ska hållas do-
minica Lætare om fastan och på aftonenen med vigilier, om 
måndagen med mässor med alla bröderna som är på plats. 

19). Med viss sannolikhet är altaret det senare omtalade Tre 
heliga konungars altare. 

1522, den 21 juli: En förteckning över kyrkogods i Malmö 
omtalar att till kapellet ligger tre gårdar och en länga med 
bodar. Försvaret besörjs av mäster staffen (Bager 1957 s. 67f; 
Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA). 

1532: Altaret med tillhörande stiftelse omnämns i kyrkans 
räkenskaper (Bager 1984).

1558: Dringenbergska kapellet omtalas som Tre heliga 
konungars kapell (Person 1934 s. 96). Kommentar: Det kan 
noteras att släkten Dringenberg förde tre rosor i vapnet (Ra-
neke 1982–85 nr 500). Enligt en annan uppgift tre kronor 
(Person 1934 s. 98).

1792: Beslut om rivning av kapellet, vilket genomfördes kort 
därefter (Person 1934 s. 104f ).

S:t Trinitatis (1464)
1462, 25 april: Catharina Davidsdatter, Gudmund Olsons 
änka, donerar en bod i Malmö ”östan” svartbrödernas kapell 
till S:t Triniatis altare i S:t Petri kyrka i samma stad (LÄU IV 
nr 12). Boden eller gården kan identifieras via 1522 års avtal.

1487, den 5 augusti: Skötebrev till Trefaldighetsaltaret vid 
den norra sidan (LÄU V nr 37). 

1504, den 3 juni, Vittnesbrev om jordagods tillhörande ”Hel-
lig trefolleghedz altere paa then nørre sidhen i sancte Pädhers 
kircke i Malmö” (LÄU VI nr 143).

1522, den 21 juli: I en förteckning över kyrkogods i Mal-
mö omtalas flera egendomar tillhörande S:t Trinitatis altare. 
Kommentar: Via godset går det att skilja mellan de två altaren 
som kallades Trinitatis/Trefaldigheten. Mäster Knud Karlsen 
hade altaret i försvar (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, 
LLA; jfr Bager 1957 s. 66f; Bager 1984 s. 54).

1532: Två altaren tillägnade S:t Trinitatis omnämns i kyrkans 
räkenskaper (Bager 1984 s. 53).

S:t Trinitatis (1522)
1522, den 21 juli: I en förteckning över kyrkogods i Malmö 
omtalas flera egendomar tillhörande heliga Trefaldighetens 
altare: en gård på Södergatan, västan Adelgatan, en ytterliga-
re gård, en bod i söder, en gatubod vid Svartbrödrakapellet 
och ytterligare en gård. Försvaret tillhör herr Henrik Wit-
stedt (Wystedt) (Lunds domkapitel, Pergamentsbrev, LLA 
jfr Bager 1957 s. 64f; Bager 1984 s. 54). 

1532: Två altaren tillägnade S:t Trinitatis omnämns i kyrkans 
räkenskaper (Bager 1984 s. 53).
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gemme altere”. Till altarer låg ”Calente gaarden” (LSL, del 
2, s. 502).

Jungfru Maria (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”wor frwe 
Altere” till vilket ligger flera gårdar och jordar.
S:t Olof (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”S. Olaj 
altere”. Till altaret låg bl.a. ett par gårdar som”waar Danske 
Kompanie” (LSL, del 2, s. 502).

Själaaltaret (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”Sielle al-
teridt” med bl.a. ett stenhus med källare som ger 4 skilling 
jordskyld (LSL, del 2, s. 501).

Altare med okänd titel (1400)
1400, den 29 mars: Påven bekräftar de tyska gillesbrödernas 
upprättande av ett altare i S:t Laurentius kyrka i Ronneby, 
till vilket de doterat medel och till vilket de var förbehållna 
patronatsrätten (DD IV:7 nr 281).

Tommarp, S:ta Maria klosterkyrka
De fem heliga såren (1485)
1485, den 23 oktober: Holger Henriksen i Glimminge skän-
ker två gårdar till klostret, en i Hoby och en i Tunby, för en 
sjungen mässa varje måndag ”af alle kristne Själe” vid de 
”hellige 5 Vunders Alter” i klostret (Rep. 2 nr 5755; jfr Tom-
marps klosters urkundsbok, bd II, s. 50, 74).

S:t Leonard (1333)
1333, den 29 juli: Riddaren Peder Mogensen (Drefeld av 
Gärsnäs) skänker gods i Molleröd, Stiby, Gärsnäs och He-
ingeora till Tommarps kloster, på det villkor att bröderna till 
evig tid varje vecka fromt håller en själamässa, till frälsning 
för honom, hans föräldrar och förfäders själar, vid S:t Leo-
nards altare i klosterkyrkan och att alla bröderna samlas fyra 
gånger om året, nämligen på S:t Leonards dag, på torsdagen 
efter kyndelmäss och dagen efter apostlarna Petrus och Paulus 
dag och torsdagen efter den heliga jungfruns födelsedag, för 
att fromt besjunga hans årtid med vigilier, mässor och annan 
förbön (DD II:11 nr 52; Tommarps klosters urkundsbok, bd 
II, nr 33). I ett annat brev utfärdat samma dag förpliktigar 
sig abboten Tord och klosterkonventet till brevets innehåll 
(DD II:11 nr 53; Tommarps klosters urkundsbok, bd II, nr 34) 

Jungfru Marias altare mitt i koret (1497)
1497, den 7 mars: Ingeborg Holgersdatter (Ulfstand) i Gär-
snäs, änka efter Jes Gjordsen (Drefelt) skänker till S:t Peters 
kloster i Tommarp en gård i Blästorp, med försvaret för-
behållet hennes arvingar, och förordnar att ”brøtherne wti 
for:ne closther skwlle hwer løwerdagh holle en mæsse læsen 
aff jomffrve Maria for hennes althere mith i theres koor och 

Och den andra ska börja nästa söndag efter S:t Michaelis dag 
och hållas mässa andra dagen för ”oss”, Åke Jepsen, Henrik 
Åkesen med ”våra” föräldrar.

Malmö, franciskanklostrets kyrka, Skåne
S:t Antonius (1472)
1472, u.d.: Franciskanerna i Lund, Ystad och Malmö sålde 
till Oluf Stigsen Krognos av Bollerup allt gods i Ingelstorp i 
Ingelstads härad som Anders Pep givit klostren, mot att den-
ne vid anfordran utger 1600 lybske mark. Anders Pep hade 
skänkt gårdarna för tre mässor i veckan (en sjungen och två 
lästa) vid S:t Bernardus altare i Ystads franciskankloster, där 
han valt sig gravplats, tre lästa mässor i veckan vid S:t An-
tonius altare i Malmö franciskankyrka och två lästa mässor 
varje vecka vid S:t Brandanus altare i Heliga lösens kapell i 
franciskankyrkan i Lund (LÄU IV nr 181).

S:ta Barbara (1475)
1475, 8 maj: Påven beviljar fru Barbara Brahe till Bollerup 
indulgens till de som besöker och gynnar ett antal kyrkor 
och altaren i Skåne, vilka stiftats och doterats av hennes och 
hennes släkt, däribland besökare till S:ta Barbaras altare i i 
Malmö, vid vilket stiftats tre mässor i veckan, vid vilket firas 
S:ta Barbara (LÄU IV nr 246).

Jungfru Maria, högaltare (1487)
1487, den 3 september: På det ännu inte uppförda nya altaret 
i den nya kyrkan skall namnen på dess gynnare sättas ut, ”oc 
ther till for:de Niels Clausøns naffn oc hans forelderes skul-
le settes wdi en scrifft pa wor frowe altare” (LÄU V nr 39).

Ronneby, S:t Laurentius kyrka, Blekinge
S:t Andreas (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”S. Andreæ 
altere”, bestående av en gård söder om Rådhuset (LSL, del 
2, s. 501).

S:ta Anna (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”S. Anne 
Altere” till vilket ligger en mölla i Ronneby som ger 10 
mark danska i gammalt mynt. Till detta altare tillhörde 
möjligen också tre gårdar i Kålaberga som vardera gav 1 
mark men vilka nu Bodell Jens Harboes har sålt (LSL, del 
2, s. 502, 505). 

S:t Erasmus (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”S. Erasmj 
altere”. Till altaret ligger ”S. Erasmj gaardtt” och en annan 
gård (LSL, del 2, s. 502).

Den helige lekamen (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods som betecknas ”hellig Le-
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Ystad, S:ta Maria kyrka, Skåne
S:t Jakobs altare, Skomakarlagets altare (1489)
1489, den 31 mars: Ingel Jensson i Ystad donerar på den av-
lidna Mårten Jenssons vägnar en gård i Ystad på Norregatan 
till Skomakarnas altare i Mariakyrkan, för en evig mässa varje 
tisdag om S:t Jakob och för Mårten Jensen, hans hustrus och 
barns själar (DGS, II, s. 199; Rep. 2 nr 6475).

S:t Laurentius (1570)
1570: Stadskyrkan redovisar gods under ”Register paa et 
Vicarj som laa tiill S. Laurentij Altere som Skolemesterens 
opkreffuir selff” (LSL, del 1, s. 502).

Ystad, franciskanklostrets kyrka, Skåne
S:ta Anna (1518)
1518 (senast): Tyge Axelsen Brahe till Tosterup donerar 50 
mark penningar till klostret för en daglig mässa, ”en ewigh 
och allmynnelig dagelig bön”, till sitt altare helgat S:ta Anna 
(Wimarson 1917 s. 97; Gustafsson 1967 s. 61). 

S:t Petrus, S:t Laurentius, S:t Franciskus och S:t Dominicus, 
högaltare (1267)
På en tavla i Ystads franciskankloster (numera i LUHM) om-
talas en invigning av ett altare av biskop Oluf av Reval (1323–
46): ”[anno ab incar]nacione domini mo.cco.lxvijo. fundatus 
est iste locus per nobilem dominum dominum holmgerum 
militem ac coniugem suam /dominam katherinam tempore 
domini alexandri pape iiij et archiepiscopi lundensis domi-
ni Yserni ac demum per venerabiliem dominum dominum 
olauum episcopum reual /ensem consecratus et singulari ben-
eficio dotatus in honorem sancti nicolai episcopi et confessoris 
et sancte katharine virginis et martyris cum summo altare ad 
honorem sancti petri / apostoli et sancti laurencij martyris 
sanctorum con/ fessorum francisci et dominici dominica post 
octauam petri et pauli dedicacio istius” (Cavallin 1957 s. 
55f ). I översättning: Herrens år 1267 grundades detta hus av 
den välborne herren herr Holmger, riddare, och hans hustru 
fru Katarina i påven Alexander IV:s och ärkebiskopens av 
Lund Isarnus tid och invigdes slutligen av den ärevördiga 
herren herr Olof, biskop av Reval, samt utstyrdes med ut-
omordentliga gåvor till ära för den helige Nikolaus biskop 
och bekännare samt den heliga Katarina jungfru och martyr, 
med högaltaret invigt till ära för den helige Petrus aposteln 
och den helige Laurentius martyren, de heliga bekännarna 
Franciskus och Dominicus. Dess invigningsdag är söndagen 
närmast åttonde dagen efter Petri och Pauli dag (efter Wi-
marson 1917 s. 63f ).

S:t Bernardinus (1472)
1472, u.d.: Franciskanerna i Lund, Ystad och Malmö säljer 
till Oluf Stigsen Krognos av Bollerup allt gods i Ingelstorp i 
Ingelstads härad som Anders Pep givit klostren, mot att den-
ne vid anfordran utger 1600 lybske mark. Anders Pep hade 

synghe Gaude Maria strax meth messen ffor wore sielæ, som 
forescreffueth staar” (LÄU V nr 362). 

Trelleborg, franciskanklostrets kyrka
Jungfru Marias altare på norra sidan näst koret (1486)
1486, den 24 juni: Stadfästning av brev enligt vilken ridda-
ren Oluf Stigsen Krognos säljer och överlåter till orden gods 
i Ingelstorp samt hundra lybska mark mot att de förbinda 
sig till en evig mässa framför Mariaaltaret, som ligger på den 
norra sidan näst koret. Där skall läsas ”aff” jungfru Maria 
varje lördag för Anders Pep och hans anförvanter, Olof Stig-
sen och hans moder fru Barbara och bägge deras föräldrars 
själar (LÄU V nr 13).

Vittskövle, Skåne
Sidoaltare i S:ta Annas kapell (1425–41)
1425–1441: ”Ett breff att frw Holger Holges daather, Axel 
Brades eftherleffuersche, haffuer giffuet till sanctæ Anne ca-
pell wdj Widschöule kircke en gaardt wdj Barreagger [Bor-
råkra], som hindis hosbonde Axell Brade och ther till giffuitt 
haffde” (ÆDA IV s. 71f; jfr Rydbeck 1943 s. 234).

Altare med okänd titel (1485)
1485: På en sten, idag placerad på kyrkans södra sida, kan 
följande läsas: ”Ar efter gudhz byrdh thusendh fire hundre 
firse tiuge pa the femte funderedz thz altare gudh tell lof ok 
alla christne siele tel ro ok nade herr niels brade rider fru 
edlela fru magdalena” (förf. läsning). Kommentar: I slutet av 
1700-talet låg, enligt C. G Hilfeling, stenen ”vid Alteret i 
den store gang” (Hilfelings Skaanske Tegninger s. 27). Sena-
re uppgifter gör gällande att den legat i S:ta Annas kapell. 
Det är oklart vad dessa uppgifter grundar sig på (Weibull 
1870 s. 40f; Hedwall 1950 s. 48). Oavsett stenens placering 
är det plausibelt att altaret som den refererar till inte är det 
som bör ha funnits i S:ta Anna kapell redan kort tid efter 
dess uppförande.

1485, den 20 september, Niels Brahe riddare på Vittskövle 
bekännelseskrift att han är skyldig sin sockenkyrka 6 löde 
mark och 3 skilling grot, och till ”sanctae Annæ capellæ” i 
samma kyrka 12 lybske mark och 2 löde mark, för vilket han 
pantsatt sin gård Lökaröd (LÄU IV nr 490).

Vä, S:ta Maria kyrka, Skåne
Jungfru Maria, högaltaret? (1211)
1211: Niels Pedersen ger hälften av sin lott till bröderna i Vä 
genom skötning till S:ta Marias altare, en lott som han strax 
återinlöste med den gård som kallas Barum. Skötningen ägde 
rum i närvaro av ärkedekanen Anders, dekanen Tord, gälka-
ren herr Ingemar och andra välbördiga, präster och lekfolk 
(DD I:5 nr 3–4).
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södra sida en inskription från 1480: ”Anno domini millesi-
mo, quadringentesimo, octogesim[o hoc eller istud] / altare 
consecratum est in honore[m] sancto/rum apostolorum petri 
et pauli confessoris et sancti [c]hri[stof ]ori dominica proxi-
ma post festum / sancte t[r]initatis” (CWP, 2, s. 240–245).

Kommentar: Läsningen av datumet stöds av följande om-
ständigheter. Ärkebiskop Jens Brostrup befann sig i Lund 
den 3 maj och troligen även den 6 maj (LÄU IV nr 355, 
356). Den 22 juni är han i Rønne på Bornholm (Ibid nr 
358). Det förefaller rimligt att herr Jens avseglat från Åhus 
till Bornholm kort tid efter altarinvigningen.

Åhus, dominikanklosterkyrkan, Skåne
S:t Trinitatis (1480)
1480, den 4 december: Niels Persen Brahe till Vittskövle 
och hans hustru Magdalenen Olufsdatter (Skanke) stiftar 
”eth alter met sin ornementh j the helgetrefaldughethz ære j 
swortbrødre closter” till vilket de skänker räntan av två gårdar 
för hållandet av mässor hela veckan: söndag en läst mässa om 
Guds lekamen, måndag en läst mässa om alla kristna själar, 
tisdag en sjungen mässa om S:ta Anna, onsdag en läst mässa 
om Alla helgon, torsdag en sjungen mässa om den Heliga Tre-
faldigheten, fredag en läst mässa om Kristi fem sår och lördag 
en läst mässa om jungfru Maria. Gudstjänsterna ska hållas 
för stiftarna och deras föräldrars själar (LÄU IV nr 362).

Östra Tommarp, S:t Peters kyrka, Skåne
Sidoaltare norr om högaltaret (1344)
1344, 12 maj: Birger Torkilsen (Bing) av Gladsax, riddare, 
donerar gods i Skåne till Tommarps kloster för en årtid för 
honom och hans släktningar samt till dagliga mässor vid 
altaret norr om högaltaret i klosterkyrkan. Följande mässor 
ska hållas vid altaret: söndagen för den heliga treenighe-
ten, lördagen för den heliga jungfrun Maria, onsdagen för 
S:t Johannes döparen, och de övriga dagarna i varje vecka, 
nämligen måndag, tisdag, torsdag och fredag för alla avlidna 
troende, till bot för alla synder som vi och alla avlidna troen-
de har begått. Birger Torkilsen förbehåller sig rätten att för 
sig och sina efterkommande välja en välägnad präst bland 
klosterbröderna att hålla mässorna och förrätta tjänsten vid 
altaret. Inkomsterna av godset ska oförbehållet gå till denna 
präst. Den övriga avkastningen ska konventet erhålla på den 
betingelsen att en årtid vart år hålls på måndagen åttondeda-
gen efter Heliga tre konungars dag med mässor och vigilier 
(DRB III:2 nr 46; TU, bd II, nr 43).

skänkt gårdarna för tre mässor i veckan (en sjungen och två 
lästa) vid S:t Bernardus altare i Ystads franciskanklostrer, där 
han valt sig gravplats, tre lästa mässor i veckan vid S:t An-
tonius altare i Malmö franciskankyrka och två lästa mässor 
varje vecka vid S:t Brandanus altare i Heliga lösens kapell i 
franciskankyrkan i Lund (LÄU IV nr 181).

1475, 8 maj: Påven beviljar fru Barbara Brahe till Bollerup 
indulgens till de som besöker och gynnar ett antal kyrkor 
och altaren i Skåne, vilka stiftats och doterats av hennes och 
hennes släkt, däribland besökare till S:t Bernardinus av Sie-
nas altare i franciskanernas kyrka i Ystad, vid vilket stiftats 
tre mässor i veckan (LÄU IV nr 246). 

Åhus, S:ta Maria kyrka, Skåne
S:t Bartholomeus, S:t Erasmus, S:t Cosmas & S:t Damianus, S:t 
Franciskus, S:t Antonius och jungfrun Barbara (1510)
1510, den 28 september: Ärkebiskop Birger ger 40 dagars 
indulgens för de som besöka det nyligen invigda altaret i 
det stora kapellet på södra sidan av kyrkan (senare känt som 
Skomakarekapellet). Altaret var invigt till aposteln Bartholo-
meus, martyren Erasmus, martyrerna Cosmus & Damianus, 
bekännarna Franciskus och Antonius och jungfrun Barbara. 
I altaret deponerades reliker av jungfrun Margareta och två 
partiklar av reliker ´vars namn endast Gud kände´. Altarets 
dedikationsdag ska firas söndagen nära (efter?) festen för S:t 
Dionysios martyren. För denna dag meddelade ärkebiskop 
40 dagars indulgens för de som uppsökte altaret och deltog i 
vissa gudstjänstliga handlingar (LÄU VI nr 361). Kommentar: 
Brevet är utfärdat i Åhus. Veckodagen var en lördag. Således 
har invigningen av altaret förmodligen ägt rum senast denna 
dag eller kanske någon eller några dagar tidigare. Om firan-
det av invigningsdagen, jfr ovan om invigningen av altare i 
karmeliterklostret i Landskrona 1487.

S:ta Gertrud (1524)
1524: I ett stadfästelsebrev för S:ta Annas hospital utställt 
av ärkebiskop Åge Jepsen Sparre omtalas ”Sancte Giertruds 
Altare i Sognekirken” till vilket något tomt/hus ligger (Järbe 
1948 s. 20; avskrift av brev från 1525 i Eng. saml. B-VIII, 
2, 51, KB). 

S:t Petrus, S:t Paulus och S:t Kristoffer (1480)
1480, den 4 juni (söndag): På den västra pelaren i långhuset 
finns kalkmålningar och inskriptioner som tydligt pekar på 
att det varit platsen för ett altare. På västra sidan en mål-
ning från 1275–1300 med Kristus på korset. På pelarens 



Stiftare/år Altare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

K. Sven 1200-
33

Thomas av Can-
terbury (L14)

Tre mässor skulle firas varje vecka vid altaret. Från 1309 firades sju mässor, se om samma altare nedan i tabellen.

Subd. Ingemar 
1267

Maria, Nicholus 
och  Margareta 
(L8)

Vid altaret skulle varje vecka hållas fyra mässor: en för de döda, för alla kristna syndare (pro peccatis), en om Maria och en om Nikolaus 
växlande med Margareta

Äd. Erland Er-
landsen 1269

Erasmus (L43) Änglarna/
Apostlarna ℓ

Laurentius/Ste-
fan/ Vincentius ℓ

Nikolaus/ 
Franciscus ℓ

Katarina/ Mar-
gareta ℓ

För Världens 
synd/de döda ℓ

Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

K. Niels Thor-
kilsen 1274

Maria Magdalena 
(L2)

Tre mässor för de avlidna: den ena dagen för hans egen själ, nästa dag för fadern och den tredje dagen för modern och systrarna; och på 
de följande tre dagarna skulle växelvis hållas mässa för Maria, Mikael, Maria Magdalena, Nikolaus, Katarina och Margareta. Från 1314 
utökade med ytterligare fyra mässor vid altaret, se nedan.

Äd. Haagen 
1283

Vincentius (L5) Heliga anden ℓ Laurentius/Vin-
centius ℓ

Syndernas 
förlåtelse ℓ

Nikolaus/ Kata-
rina ℓ

Avlidna döda ℓ Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

Äb. Jens Dros 
1288

Johannes döparen 
(L1)

Mässor för Maria (lördag?) ℓ, Johannes döparen ℓ och Laurentius. ℓ Förmodligen lästa.

Dpst Thrugot 
1289

Maria, Johannes 
Evangelisten och 
Katarina (L10)

Vid altaret skulle läsas följande mässor: en i veckan om Maria ℓ, en andra och tredje om Katarina och Johannes Evangelisten ℓ, medan de 
andra kunde ”sägas” till vem prästen vill, men han skall i alla mässorna särskilt åminnas stiftaren.

Dpst Andreas 
Torkilsen 1291

Okänt altare, 
senare Mikael 
(L11)

Själamässa för 
Andreas och 
hans föräldrar

Dagens text/
helgonlegend

Dagens text/ 
helgonlegend

Dagens text/ 
helgonlegend

Dagens text/ 
helgonlegend

Dagens text/ 
helgonlegend

Dagens text/ hel-
gonlegend

K. Göde 1297 Stefan (L6) den första ℓ om Maria, den andra ℓ växelvis om Andreas, Stefan och Laurentius och den tredje ℓ för de döda

R. Eskil 
Magnusen och 
fru Christine 
1313

Maria vid funten 
(L13)

Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ

Pst Andreas Tor-
kilsen 1303

Andreas (L12) Avlidnas själar ℓ Andreas ℓ Avlidnas 
själar ℓ

Laurentius ℓ Avlidnas själar ℓ Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

Pr. Knut 1309 Thomas av Can-
terbury (L14)

Fyra mässor på ej angivna veckodagar: Maria växlande med Laurentius, för Nicholaus växlande med Thomas martyren och två för de 
avlidna. Med de tre mässor som stiftades redan i början av 1200-talet av Sven (se ovan i tabellen), firades sammanlagt sju mässor vid altaret 
varje vecka.

Staden Lund 
1310

Josef Magnusens 
altare (LO2)

Herr Josef och 
alla själar

Herr Josef och 
alla själar

Herr Josef och 
alla själar

Herr Josef och 
alla själar

Herr Josef och 
alla själar

Maria Trefaldh.

Dek. Jens Dros 
1314

Maria Magdalena 
(L2)

Mässa för Maria Magdalena ℓ och tre ℓ för magister Reginaidus de Vallibus (tidigare ärkediakon i Auxerre), för Guidos själ ℓ och för alla 
troendes avlidna själar ℓ.

appendix viii

Mässor i Lunds domkyrka – en sammanställning
Tabell I är en sammanställning av samtliga uppgifter om eviga mässor (minst en mässa per vecka)vid sidoaltaren i Lunds 
domkyrka. I tabellen har mässornas firningssätt, i den mån det framgår av källorna, specificerats: dvs. lästa (ℓ) eller sjungna 
(♪) eller de firade med ”högtidlighet” (*). Längre referat av och hänvisningar till källor för varje mässtiftelse kan återfinnas 
under respektive altare i Appendix VI.

Förkortningar i Tabell I.
K. = Kanik
Knt. = Kantor
Dek. = Dekan
Diak. = Diakon

Dpst = Domprost
Pst = Prost
Pr. = Präst
Äd. = Ärkediakon
R. = Riddare

Subd. = Subdiakon
Vp. = Väpnare
Äb. = Ärkebiskop
/ = Växlande mässa under olika veckor.

TABELL I
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Stiftare/år Altare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Dek. Jens Dros 
1314

Stefan (L6) Mässa för alla troende avlidna. ℓ

Asser 1317 Maria, Mikael 
&  Laurentius 
(senare även 
kallat Jakob och 
Anna) (L15)

Fem mässor på ej angivna veckodagar ska ´celebreras´: den första om den Treenigheten eller söndagens gudstjänst, den andre för de avlidna 
(måndag?), den tredje om den Heliga anden, den fjärde växlande om Nikolaus och Laurentius (torsdag?), den femte om Maria (lördag?). 
Ytterligare två mässor lades till altaret 1337, se nedan i tabellen.

K. Olof 1318 Johannes Evange-
listen (L16)1

Avlidnas själar ℓ Johannes Ev./ 
Peter/ Paulus/
Andreas (men 
oftare för Ev. 
Johannes) ℓ

Avlidnas 
själar ℓ

Heliga anden, 
Laurentius och 
Olof ℓ

Heliga korset 
och Alla själar, 
emellanåt för 
Katarina ℓ

Maria ℓ Trefaldigheten ℓ

K. Peder Trued-
sen 1325

Ægidius och 
Blasius (L3)

Mässa varje vecka för hans och hans föräldrars själar

Äb. Karl 1330 S:t Dionysios 
kapell (L17)

Mässa Mässa Mässa Mässa Mässa Mässa* Mässa *

Äb. Karl 1333 S:t Marthas 
kapell (L19)

Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ 

K. och pr. Thor-
bern Laurentsen 
1337

Maria, Mikael 
&  Laurentius 
(senare även 
kallat Jakob och 
Anna) (L15)

Två mässor varje vecka: en för aposteln Jakob och en för hans själ. Med de föregående mässorna från 1317, se ovan, firades mässa vid 
altaret sju gånger i veckan.

Jakob Jensen av 
Markie 1340

Jakob & Katarina 
(L20)

Avlidnas själar 
(egna själen) ℓ

Jakob ℓ Katarina ℓ Laurentius ℓ Heliga korset ℓ Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

Dpst Holger 
Pedersen 1341

Margareta (L18) Laurentius (egna 
själen)

Margareta Föräldrars, 
släktingars och 
välgörares själar

Andreas/ Nik-
olaus/ Katarina

Alla avlidnas 
själar

Maria Trefaldigh.

K. Niels Bunke-
flo 1346

Gud, Maria och 
Nikolaus framför 
Marias bild i 
norra delen/sidan 
av kyrkan. (L22)

För de döda Andreas Nikolaus Heliga anden/ 
Laurentius

Heliga korset/
Synderna

Maria Trefaldigh. 

K. Niels Bunke-
flo 1346

Ap. Peter och 
Andreas (senare 
kallat Hippolyts) 
(l23)

Peter ℓ Andreas (ap.) ℓ Syndarna ℓ Heliga anden/ 
Laurentius ℓ

Heliga korset/ 
Nikolaus ℓ

Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

K. och diak. 
Magnus Nielsen 
och k. Johannes 
Bunkeflo 1346

Johannes döparen 
(L24)

Peter ℓ Andreas (ap.) ℓ Syndarna ℓ Heliga anden/ 
Laurentius ℓ

Heliga korset/ 
Nikolaus ℓ

Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

R.? Niels Niel-
sen Mandrup 
1346

Maria i söder vid 
trapporna (L44)

Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ Mässa ℓ

R. Stig Pedersen 
1348

Martin (L25) Hustruns själ ℓ Nikolaus (efter 
Stigs död, för 
hans själ) ℓ

Martin ℓ Laurentius ℓ Heliga korset ℓ Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

Äb. Peder 
Jensen 1349

Thomas av Can-
terbury och Anna 
(L21)

Avlidnas själar/
änglarna ℓ

Thomas ℓ Anna ℓ Laurentius ℓ Heliga korset ℓ Maria ℓ Trefaldigh. ℓ

K. Peder Svend-
sen 1349

Maria, ap. Andre-
as och Laurentius 
(L26)

Mässa Mässa Mässa Mässa Mässa Mässa Mässa

Fru Ingeborg 
Jensdatter 1351

Treenigheten 
(L30)

Tre mässor till läkedom för fru Ingeborgs själ: en till åminnelse för de döda, en om alla helgon, och en tredje växelvis om jungfrurna Maria 
och Margareta.

K. Tyge Turesen 
1353

Maria, Mikael 
&  Laurentius 
(senare även 
kallat Jakob och 
Anna) (L15)

För en evig mässa varje vecka till bot för Tyges själ. Med föregående mässor vid altaret, se ovan 1317 och 1337, firades nu åtta mässor i 
veckan vid altaret.

Knt. Bennike 
Henriksen 1358

Eustachius (L32) Kristi lekamen/ 
änglarna

Treenigheten 
och den Heliga 
anden

Apostlarna/Alla 
helgon

Laurentius/ Eus-
tachius/ Blasius/ 
Augustinus/ 
Egidius

Heliga korset/de 
avlidnas själar

Maria/11 000 
jungfrur
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Stiftare/år Altare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Torkil Nielsen 
av Gladsax 
1384

Icke specificerat 
(L34)

För de avlidna 
med en förbön 
för stiftaren

Nikolaus med 
en förbön för 
stiftaren

Heliga korset 
med en förbön 
för stiftaren 

Ide Pedersdatter 
Falk 1395

Maria Magdalena 
(L34)

För stiftarens 
själ och för alla 
kristna

Maria Magda-
lena

Nikolaus Laurentius/Peter 
(ap.)

Heliga korset Maria Trefeldigh.

Äb. Jakob Gert-
sen 1405, sjung-
na, högtidligt

Knut konung
 (L33)

För de döda ♪* Johannes ev. ♪* Nikolaus ♪* växelvis för S:t 
Laurentius och 
Kristi lekamen 
♪*

Heliga korset ♪* Maria ♪* Söndagen/Trefal-
digh.,♪*

Pst. Folkvin 
1415

Kristi lekamens 
altare (L37)

växelvis för 
änglarna och de 
döda ℓ* 

Heliga Anden /
Thomas ap. ℓ*

Nikolaus/ 
Birgitta ℓ*

Kristi lekamen 
ℓ*

Heliga korset/ 
Elisabeth ℓ*

Maria/Alla 
helgon ℓ*

Trefeldigh. ℓ*

K. Jakob Pe-
dersen av Hyby 
1416

Heligkors och 
ap.Jakob (L66)

Växelvis för 
änglarna och de 
döda

Heliga Anden/
Katarina

Jakob/ Nik-
olaus

Jakob/ Lauren-
tius

Heliga korset Maria Trefaldigh./Herren

Äb. Hans Lax-
mand 1442

Treenigheten och 
jungfru Maria 
(L38)

Änglarna/
Johannes 
döparen

Heliga Anden/ 
Johannes Evang-
elisten

För de döda Kristi lekamen/ 
S:t Laurentius

Heliga korset Maria (högtidligt 
och sjungen)

Trefaldigheten

R. Knud 
Truedsen Has, 
Peder Nielsen 
Rosenkrantz 
och Margarthea 
Axelsdatter 
Brahe 1459

Gud, Maria och 
Nikolaus framför 
Marias bild i 
norra delen/sidan 
av kyrkan. (L22)

De fem heliga 
såren ♪

Maria och stif-
tarnas och deras 
anförvanters 
själar ℓ

Anne Niels-
datter Thott, 
änka efter Oluf 
Truedsen Has 
1463

Jakobs kapells 
mindre altare 
(L29)

Heliga anden ♪ Maria bebådelse 
♪

Kirstine Due, 
Jep Henriksens 
i Torups änka 
1469

Maria och Johan-
nes (L55)

Dorothea troende döda

Dek. Lars 
Nielsen 1473 
Fyra mässor ska 
hållas vid altaret 
varje vecka för 
herr äb. Tues, 
Lars och deras 
föräldrars själar.

Maria och Lau-
rentius (L40)

Laurentius ♪ Kristi fem sår ℓ Heliga korset ♪ Maria ℓ

K. Kelder och 
Jens Knudsen 
och Esbern 
borgare, för k. 
Peder Herman-
sen 1474

Stefan (L6) Mässa för herr 
Peder och hans 
föräldrar själar

Mässa för herr 
Peder och hans 
föräldrars själar

K. Jens Ågesen 
1474

Cosmas och 
Damianus altare 
(L51)

För alla avlidna 
troende, stif-
taren och hans 
föräldrar

K. Hans Holt-
hus 1476

 Trinitatis i södra 
delen av kyrkans 
långhus (skepp) 
(L54)

Kristi lekamen/ 
Laurentius

Trefaldigh.

K. Anders 
Matsen 1478

Magnhilds (L52) Kristi fem sår

Bodil Mortens-
datter Skaldre 
och Anne 
Henriksdatter 
Hollunger 1481

10 000 riddare 
(L41)

10 000 riddare, 
med kollekt 
för alla kristna 
själar ℓ

Maria ℓ
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Stiftare/år Altare Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

K. Mogens 
Kempe 1483

Maria och Eus-
tachius (L32)

Mässa Mässa

K. Anders 
Matisen 1485

Maria och Eus-
tachius (L32)

Trefaldigheten

Borgmästare 
Hans Persen 
och hustrun 
Margareta 1487

LO1 Mässa ℓ Mässa ℓ

Äb. Jens Brost-
rup 1488

Maria kapell 
(L53)

änglarna och om 
alla kristna själar

Heliga Anden, 
Anna

Johannes döp./ 
Johannes ev.

Helig lekamen/ 
Laurentius

Helig korset och 
de Heliga fem 
såren

Maria och Alla 
helgon

Trefaldigh.

Vp. Anders 
Galen 1489

Georg (L39) Kristi fem heliga 
sår ℓ

R.? Greger 
Jepsen Ulfstand 
1494

Maria och Johan-
nes (L55)

Trefaldigheten Maria Dorothea 
(stiftad 1469)

växelvis för 
Johannes döp. 
och Laurentius

”troende döda” 
(stiftad 1469)

Christiancia 
Jepsdatter 
(Ulfstand) på 
Svenstorp 1494

Maria och Johan-
nes (L55)

Maria, för stifta-
ren och hennes 
föräldrar

Vp. Tage 
Henriksen Hol-
lunger 1495

10 000 riddare 
(L41)

Maria ℓ Anna ℓ Kristi lekamen ℓ De fem såren ℓ Trefaldigh. ℓ

Dpst Jens 
Agesen 1496

Fabian och Sebas-
tian (L49)

pro defunctis, 
med kollekten 
pro uno sacer-
dote

Vp. Niels Olsen 
(Baad) 1500

Maria de compas-
sione (L47

 de döda (”pro 
defunctis”)

Heliga anden Peter & Paulus Laurentius Heliga korset Maria Trefaldigh.

Anne Splid 
1508

Andreas (L62) Mässa

Ärkebiskop Bir-
ger Gunnersen 
ca 1512

Johannes döparen 
(L1)

Vårfrumässa, 
med kollekter2, 
2:a och 3:e:
Johannes döp., 
Tre heliga 
konungar/Jakob, 
Johannes ev.

Vårfrumässa, 
med kollekter, 
2:a och 3:e: 
Andreas. Maria 
Magdalena/ 
Thomas av Can-
terbury, Ketill

Vårfrumässa, 
med kollekter, 
2:a och 3:e: 
Martin, Nik-
olaus/ 10 000 
riddare, 11000 
jungfrur

Vårfrumässa, 
med kollekter, 
2:a och 3:e: Lau-
rentius, Birgitta/ 
Lucius, Knut 
konung

Vårfrumässa, 
med kollekter, 
2:a och 3:e: 
Katarina, Marga-
reta/ Gregorius, 
Augustinus

Vårfrumässa, 
med kollekter, 
2:a och 3:e: 
Anna, Dorothea/ 
Ambrosius, 
Hyerominus

Vårfrumässa, med 
kollekter, 2:a och 
3:e: Trinitatis, 
Petrus & Paulus/ 
Barbara 

R. Henrik 
Krummedi-
ge1523

Lund, Stora 
Prästgillets altare 
(L27)

För stiftaren, 
hans släkt och 
anförvanters 
själar

Mässor, 
speciferade till 
veckodagar

Summa: 229 33 32 37 32 35 32 28

Mässor, ej 
specificerade till 
veckodagar

Summa: 45

Mässor per 
vecka

Summa: 274

1. I mässorna skulle omväxlande nämnas följande helgons namn: S:t Nikolaus, S:ta Maria Magdalena, S:ta Katarina, S:ta Margareta och S:ta Christina.

2. Vid firandet av Birger Gunnersens eviga själamässa skulle alltid läsas fem olika kollekter av något växlande slag under en tvåveckorscykel: 1:a kollekten till jungfru Maria; 2:a kollekten växlande 
(se tabell); 3:e kollekten växlande (se tabell), 4:e kollekten för de döda, förutom andra söndagen, då den var för S:ta Barbara, och femte kollekten för alla helgon (Sanctuarium Birgerianum s. 16-19).
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Tabellen sammanfattar de kända eviga mässor som firades i Lunds domkyrka, fördelade efter teman och veckodagar. Notera att samman-
fattningen är kumulativ och alltså, historiskt sett, bäst motsvarar firandets omfattning under tiden närmast före reformationen. Ofta firades 
en slags mässa på en specifik veckodag. Men det kunde också hända att mässorna firade vid ett givet altare och på en specifik veckodag 
växlade. I tabellen betecknas mässa firad varannan vecka med ½, var tredje ⅓ etcetera. Om fler än en sådan växlande mässa firades i kyr-
kan specificeras antalet inom parentes, exempelvis ½ (× 4), vilket betyder att fyra mässor firades varannan vecka.
 

Tema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ospec. dag Summa

Mysterium

Trefaldigheten 1 1 20 + ⅓ 22 + ⅓

Heliga Anden ½ 1 + ½ (× 4) 1 + ½ (× 5)

Manliga helgon

Andreas 4 + ¼ ⅓ ⅓ 4 + ⅓ (× 2) +¼

Apostlarna ½ ½ 

Augustinus ⅓ ⅓

Blasius ⅓ ⅓

Eustachius 1/5 1/5

Franciscus ½ ½ 

Jakob ap. 1 ½ ½ 1 2 + ½ (× 2)

Johannes döparen 1 ½ ½ 1 2 + ½ (× 2)

Johannes evange-
listen

½ (× 2) +¼ ½ 1 1 + ½ (× 3) +¼

Laurentius 1 + ⅓ 8 + ½ (× 7) 
+ ⅓ + 1/5

1 + ½ (× 2) 
+ ⅓

10 + ½ (× 9) + ⅓ (× 
3) + 1/5

Martin 1 1

Nikolaus 4+ ½ (× 3) ½ + ⅓ ½ (× 2) ½ (× 3) 4 + ½ (× 9) + ⅓

Olof ⅓ ⅓

Paulus ⅓ ⅓

Peter 2 ⅓ ½ 2 + ½ + ⅓

Peter & Paulus 1 1

Stefan ⅓ ⅓ ⅓ (× 2)

Thomas ap. ½ ½ 

Thomas av Canter-
bury

1 ½ 1 + ½

Vincentius ½ + ⅓ ½ + ⅓

Ægidius 1/5 1/5 

10 000 riddare 1 1

Kvinnliga helgon

Anna 1 + ½ 1 2 + ½ 

Birgitta ½ ½ 

Dorothea 2 2

Elisabeth ½ ½ 

Katarina ½ 1 ½ + ⅓ ibland 1 + ½ 1 + ½ (× 2) + ⅓

Margareta 1 ½ ½ (× 2) 1 + ½ (× 3)

Maria 22 + ½ 5 + ½ (× 4) 27 + ½ (× 5)

Maria Magdalena 1 1+ ½ 2+ ½

TABELL II
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Tema Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ospec. dag Summa

Änglar

Om änglarna ½ (× 7) ½ (× 7)

Om Mikael ½ ½ 

Kristus

Kristi lekamen ½ 2 + ½ (× 4) 2 + ½ (× 5)

Kristi fem sår 2 3 + ½ 5 + ½ 

Det heliga korset 10 + ½ (× 7) 10 + ½ (× 7)

För de döda3 14 + ½ (× 3) 2 8 1 8 + ½ 1? 21 55 + ½ (× 4)

För syndarna4 2 1 + ½ 1 4 + ½ 

Ospecificerade 6 6 6 6 6 7 6 7 50

3 I gruppen ”mässa för döda” ingår mässor som benämns missa pro defunctis, ”för avlidna kristna”, ”för NN:s själ”.

4 I gruppen ”mässa för syndarna” ingår mässor som också benämns ” för världens synd”, ”syndernas förlåtelse”.



Kyrka Härad Högaltare     Långh. tak     Kommentarer (mått i cm)

Norr    Söder

Skåne

Andrarum Albo Nyare, bordaltare N. N. V. 1862

Brösarp Albo Nyare, murat Ja* Ja** V. med. Murrester: *60 ö–v × 55 n–s × 59 hög. **62 ö–v × 68 n–s 
× 43 hög. Pil. från sidoaltaren.

Eljaröd Albo Nyare, trälåda, tom N. N. V. med. Pil. från golv.

Fågeltofta Albo Nyare (1952), murat N. N. V. med. Pil. från golv.

Ravlunda Albo Nyare, trälåda, inre dolt N.* ?** V. med. *Pil. från golv. *Hörn dolt av predikstol.

Sankt Olof Albo Murat (A) Ja (A) N. (A) V. med.* *På kolonetter.

Vitaby Albo Nyare, trälåda, inre dolt Ja* Ja** V. med. *Mindre rest. **Under predikstol, otillgängligt. Pil. på 
sidoaltaren?

Bara Bara Nyare, trålåda med 
inbyggt skåp

N. N. V. med? Pil. från golv.

Brågarp Bara Nyare, ej installerat (A) N. N. V. med Pil. från golv.

Burlöv Bara Nyare (1598?, trälåda 
med inre murat altare*

N. N. V. med. *Endast baksida tillgängligt, hårt putsat.** Pil. från 
golvnivå.

Genarp Bara Nyare, trälåda, inre dolt — — — Kyrkan är uppförd i slutet av 1500-talet.

Görslöv Bara Nyare, trälåda, inre dolt N. N. V. med.? Pil. från golv.

Hyby Bara Nyare, murat — — — Endast koret med korförlängning bevarat.

Knästorp Bara Nyare, trälåda, inre dolt N?* N?** V. med. *Pil. från golv? Murparti, smalt, rakt och högt vid västra 
sidan. Förstärkning av pilaster? ** Stort fundament under 
predikstol. Helt eller delvis eftermedeltida? Gulaktigt, 
smuligt kalkbruk. Återanvänd kvader i fundamentet.

Kyrkheddinge Bara — N. N. V. med. Pil. från golv.

appendix ix

Kyrkornas och altarnas bevaringsgrad
– en sammanställning
Följande tabell redovisas samtliga kyrkor i det medeltida Lunds stift med bevarade långhus och kor. För varje kyrka med 
bevarat kor redovisas uppgifter om högaltarets (dvs. stipes) ungefärliga datering och material. Och för varje bevarat långhus 
noteras förekomst eller icke förekomst av rester eller spår av sidoaltaren i de östra hörnen. Vad beträffar sidoaltaren med dessa 
placeringar har uppgifter om konstruktionen av långhusens innertak och datering varit av intresse. Initialt fanns misstanken 
att långhus med bevarade medeltida stenvalv på pilastrar var en viktig faktor för bevarande, helt eller delvis, av sidoaltaren. 
Ett antagande som visat sig riktigt. Mer omfattande lämningar av säkert eller förmodade medeltida altaren presenterats mer 
utförligt i Appendix I, vilket särskilt har noterats (A). Andra lämningar av altaren presenteras mycket kortfattat i nedanstå-
ende tabell. I de fall en medeltida altarskiva lagts på ett modernt stipes, i högaltare eller sidoaltaren i långhusens östra hörn, 
noteras det med en hänvisning till Appendix I. 

Förkortningar
A = se Appendix 1
Med. = medeltida
N. = nej
Pil. = pilaster/pilastrar 

T.t.v. = trätunnvalv 
V. = valv
* = kommentar i höger spalt
— = kor eller långhus rivna efter ca 1750

Sidoaltare
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Kyrka Härad Högaltare     Långh. tak     Kommentarer (mått i cm)

Norr    Söder

Mölleberga Bara Murat (A) N. ?* *Hörn dolt av predikstol.

Skabersjö Bara Nyare, trälåda, inre dolt N. N. V. med. Pil. från golv.

Tottarp Bara — V. med.? Pil. från golv.

Barkåkra Bjäre Nyare, murat Ja?* ?** V. med. *Mindre murparti nära golvet. Troligen ej rest av sidoalta-
re.**Predikstol döljer hörn.

Båstad Bjäre Murat (A) N. N. V. med. Treskeppig, koromgång, Valvstöd från golv.

Bosjökloster Frosta Murat (A) N. N. V. med. Pil. från golv.

Fulltofta Frosta Murat*, före 1636? Ja?** Ja?*** V. med. * Murblock: 143 (n–s) × 90 (ö–v)× 132 h. Står strax väster 
om det första trappsteget upp till absiden. Helt överputsat. 
Västra sidan otillgänglig. Ingen altarskiva eller profilerad 
mensa. Ingen synlig relikgömma. Träaltaret med uppsats 
från 1636 står väster om det murade altaret. Eftersom 
altaret från 1636 svårligen kan ha placerats runt och på 
det murade altaret är detta troligen äldre. Murklackar: 
**59 (ö–v) × 63 (n–s) × 100 hög; ***57( n–s) × 59 (ö–v). 
Skada i putsen, under syns tegel. Övre del med jämna ytor 
och nedre del ojämn. Murklackarna består, gissningsvis, 
av både rester av äldre altaren och senare förstärkande 
murverk.

Gårdstånga Frosta Nyare, trälåda N. N. V. 1868

Hammarlunda Frosta Nyare, trälåda N. N. V. med. Pil. från golvnivå.

Harlösa Frosta Nyare, trä, inget äldre 
bev.

N. Ja?* V. med. *60 × 60 × 78 hög, därpå pilaster.

Hurva Frosta Nyare, trålåda, mur i 
det inre*

N. N. V. *Helt träinfodrat. Hål på baksidan nere vid golvet visar 
att en mur finns på insidan.  Datering av valvens oklart. 
Pil. från golv.

Högseröd Frosta Nyare, sten Ja* Ja?** V. med. *Murparti under pil. (67 n–s × 60 ö–v × 95), med 
anslutande mindre murklack i söder (43 ö–v × 20 n–s). I 
västra sidan utskjutande markstenar i övrigt mycket tegel. 
Kan vara rest av äldre  altare som förstärkts med tegel. 
**Predikstol döljer nedre del av pil. Litet utbuktande 
murparti i norr. 

Hörby Frosta — N. N. V. 1895

Höör Frosta Nyare, trä N. N. V. 1800-t.

Lyby Frosta — Ja?* Ja** V. med. *Valvpil. Något ojämna mot golvet. ** Ojämnt under 
valvpil. från 80 cm över golv, såsom att mur blivit bort-
bruten. 

Munkarp, ruin Frosta Inga lämningar ovan 
mark

N. N.* Tidigare v. 
med?

*Lämningar under mark, sandstenskvader, 100 × 78, på-
träffade vid konservering 1946. Motsvarighet ej påträffad i 
norr (Rydbeck 1946 s. 112).

Norra Rörum Frosta — N. N. T.t.v. 1830

Skarhult Frosta *Murat N.** N.** V. med. *Stort, slätputsat, bedöms vara efterreformatoriskt. **Pil. 
från golv.

Svensköp, ruin Frosta Murat (A) N. N. Trätak?

Äspinge Frosta Nyare, trälåda, inre 
dolt*

N. N. V. med. *Tom, att döma av dokumentation från 1950-talet. Pil. 
från golv.

Östra Sallerup Frosta Nyare, murat N. N. T.t.v.* *1800-talet.

Östra Strö Frosta Nyare, murat — — — Kyrkan radikalt ombyggd 1865.

Björka Färs Nyare, murat N.* N.* V. med. *Om rester under golv, se Appendix.

Brandstad Färs Nyare, trälåda* N. N. T.t.v. 1837 Nedre delarna av ett möjligt äldre altare i sten skymtar 
mellan trälådans springor.

Fränninge Färs — N. N. V. 1868

Ilstorp Färs Murat, tegel?* N. Ja?** V. med. *Oklar datering. **Möjligt rest under predikstolen.

Långaröd Färs Nyare trälåda, tom ?* N.** V. med. *Hörn dolt av predikstol. **Pil. från golv.

Ramsåsa Färs Murat (A) Ja (A) Ja (A) V. med.

Sidoaltare
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Kyrka Härad Högaltare     Långh. tak     Kommentarer (mått i cm)

Norr    Söder

Röddinge Färs — N.* Ja? V. med. *Pil från golv. **Regelbundet mindre murblock: rest av si-
doaltare, modern förstärkning av pilastrar eller fundament 
till predikstol.

Södra Åsum Färs Nyare, trälåda, inre dolt N. N. Trätak

Sövde Färs Murat* N.** N.** V. med. *Murat och helt putsat altare, förmodligen 1600-talet, 
framsida och ovansida ej tillgängliga p.g.a. panel och skiva 
av trä. **Pil. från golv.

Tolånga Färs Murat (A) Ja?* N.** V. med. *Mindre utbuktning på pil. **Predikstol döljer hörn.

Vollsjö Färs — N. N. V. 1800-t.

Vomb Färs — Ja* Ja* V. med. *Oregelbundna murar vid golvet. 

Västerstad Färs Murat (A) Ja (A)* Ja (A)* Rivna Rekonstruerade.

Östraby Färs Nyare, murat N. N. V. 1836

Degeberga Gärds Nyare, 1923-26 N. N. V. 1863

Djurröd Gärds Nyare, murat ?* ?** V. med. *Liten utbuktning i golvet, ca 10 cm högt vid pil., vilka 
bör ha murats från golvnivå eller något högre. **Predikstol 
döljer hörn.

Everöd Gärds Nyare, trälåda, tom Ja (A) Ja (A) V. med. Pil. från golv.

Köpinge Gärds Nyare, 1953, murat* N. Ja?** V. med. *Om reliker se Appendix II. **121 n–s × 85 ö–v × högsta 
höjd 85. Putsat och med ny skiva av sten i modern tid. 
Pil. ovanför.

Linderöd Gärds Nyare, trälåda, inre dolt N. Ja?* V. med. *Mindre utbuktning på pilaster

Lyngsjö Gärds Nyare, trälåda, inre 
murat altare*

N.** Ja?*** V. med. *Kan endast skymtas genom springor i trålådans panel. 
**Pil. från golv. ***Murrester, oklar funktion, skymtar 
under predikstol.

Maglehem Gärds Nyare, 1604, tomt N. N. V.* *1500-/1600-talet.

Norra Åsum Gärds Nyare, murat Ja (A) Ja (A) V. med.

Träne Gärds Nyare, trälåda, inre 
murat altare

N. N. V. med?

Vittskövle Gärds Nyare, 1900 N. Nek V. med. Pil. från golv.

Vä, S:ta Maria Gärds Nyare, 1960-talet Ja* Ja* V. med.** *Spår på väggar. **På konsoler.

Vä, S:ta Ger-
trud, ruin

Gärds Inget altare N. N

Äsphult Gärds Nyare, trälåda, tom N. N. Nyare tak

Östra 
Sönnarslöv

Gärds Murat, 1960-talet N. N. Nyare tak

Östra Vram Gärds Murat (A) Ja Ja* V. med. *Pil. från golv.

Barsebäck Harj. Nyare, trä* N?** Ja*** V. med. *Kort i ö–v riktning, springor i bakre delen, förmodligen 
tomt. **Liten utbuktning mellan pilastrar. ** Under predik-
stolen rester altare, 70 cm hög, inklusive rest av 11 cm tjock 
rest av påliggande altarskiva. Framsidan är bevarade till en 
bredd av 40 cm. Altaret beräknas ha varit 85 cm brett i ö–v 
riktning. Den möjliga resten av altarskivan är rakt avslutad 
mot väster, Materialet består av gråsten och tuktade sands-
stenskvadrar. Valvets pilastrar förefaller att vila på altaret. 

Hofterup Harj. Murat, tegel, 1836?* N.** ?*** V. med. *En sprucken skiva av sandsten låg tidigare på altaret, 
men byttes ut mot en skiva av svart komstadskalksten 
vid restaureringen 1912 (SvK vol. 144 s. 103). *Pil. från 
golv. ***Stor murfundament för predikstol kan dölja äldre 
sidoaltare.

Hög Harj. Nyare, trälåda, tom N.* N.* V. med. *Pil. från golv.

Kävlinge Harj. Murat (A) N. N. V. med.

Lilla Harrie Harj. Murat* Ja** ?*** V. med. *Ommurat i eftermedeltid men inslag av medeltida 
kvadersten, restaurerat på 1950-talet och ommurat under 
2013. **Pil. utgår från konformat murparti (60 n–s × 70 
ö–v × 80 h.). ***Murat fundament till predikstol, oklart 
äldre murar ingår.

Sidoaltare
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Kyrka Härad Högaltare     Långh. tak     Kommentarer (mått i cm)

Norr    Söder

Löddeköpinge Harj. — N.*(A) ?** V. med. *Pil. från golv. **Stort murfundament till predikstol kan 
dölja äldre mur.

Norrvidinge Harj. Nyare, murat N.* Ja?** V. med. *Pil. från golvet. ** Lågt putsat murblock i långhusets 
sydöstra hörn. 

Västra Sallerup Harj. Murat, nyare Ja* Ja** V. med. *Spår på väggen. **Oregelbunden mur under predikstol i 
söder. Pilastrar från golvet. Angående spåren av sidoaltare i 
arkeologisk undersökning, se ovan.

Baldringe Herrest. Nyare, trälåda N. N. V. 1864

Bjäresjö Herrest. Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golvet, förutom en på vardera sida som utgår från 
nischernas botten.

Borrie Herrest. Nyare, murat N. N. Ej valv* *Inga valv under medeltiden.

Bromma Herrest. — N. N. V. med. Pil. från golv.

Hedeskoga Herrest. Nyare, murat N. N. Ej valv *Inga valv under medeltiden.

Högestad Herrest. Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golv.

St. Herrestad Herrest. Murat* N.** ?*** V. med. * Förmodligen sentida, inslag av medeltida tegel i stipes 
nedre del? **Pil. från golv. ***Murklump under predikstol 
och upp mot pilastrar.

St. Köpinge Herrest. Murat (A) Ja? Ja? V. med. *Utbuktningar på pilastrar. Valvet lär ha ersatts (helt/
delvis) på 1890-talet.

Sövestad Herrest. Murat (A)* N. Ja?** V. med. * Inuti nyare trälåda. **Pil. vilar på murad ”kub”: (cm) 75 
ö–v × 67 n–s × 50 hög.

Ystad, S:ta 
Maria

Herrest. Träaltare N. N. V. med.

Ystad, S:t Peter Herrest. Nyare N. N. V. med. Valv på kolonetter/pilastrar. 

Benestad Ingelst. Nyare, trälåda* N. N.? V. med. *Antagligen tom. Absiden riven, men återuppförd 1858. 
Pil. från golv.

Bollerup Ingelst. — Ja?* Ja?** V. med. *Mycket liten rest? **Murparti, minst 70 ö–v × 60 n–s. 
Stenbänk i norr 25 cm bred och 15 cm hög över nuva-
rande golv.

Hannas Ingelst. Nyare, trälåda* Ja** Ja*** V. med. *Helt försluten. Placerad under tribunbågen med 
dragning mot öster. **Murparti (cm): 89 n–s × 84 ö–v × 
85 högt, raka kanter, troligen sten? ***Murparti, under 
predikstol, (cm) 126 n–s × 95 ö–v × 95 hög, vilket verkar 
innehålla både sten och tegel, eventuellt förlängt mot norr, 
kanske i samband med predikstolens tillkomst?

Hörup Ingelst. — N. N. V. med.

Löderup Ingelst. — N. N. V. med.

Nedraby Ingelst. Murat (A) Ja (A) Ja (A) V. med.

Tosterup Ingelst. Murat 1598? N. N. V. 1598

Ullstorp Ingelst. — N. N. V. med. Pil. från golv.

Valleberga Ingelst. Nyare ca 1900 N. N. Ej valv.* *Kupolvalv över långhus, ej på pilastrar.

Östra Herrestad Ingelst. Nyare, trä och sten N. N. V. med. Pil. från golv.

Östra Hoby Ingelst. Nyare, trä Ja? Ja?* V. med. *Konformat murparti vid pilaster.

Östra Ingelstad Ingelst. Murat* N. (A) N. V. med.** *Datering oklar, antagligen samtida med efterreformato-
risk östutvidgning, ca 1600. **Medeltida tunnvalv.

Övraby Ingelst. Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golv.

Bolshög Järrest. — Ja (A) Ja (A) V. med.

Gladsax Järrest. Nyare, trälåda* N,** N V. med. *Helt försluten. **Pil. från golv.

Järrestad Järrest. Nyare, trälåda* N. N. V. med.? Pil. från golv. *Helt försluten, innehåll okänt.

Simris Järrest. Murat (A) — — —

Simrishamn, S:t 
Nikolai

Järrest. Murat (A) N. N. V. med. Medeltida valv.

Vallby Järrest. — Ja Ja V. med. Konformade slätputsade murpartier vid pilastrar.
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Östra Nöbbelöv Järrest. — N. N. V. nyare Valv i hela kyrkan på 1850-talet.

Östra 
Vemmerlöv

Järrest. Nyare, murat Ja (A) Ja (A) V. med, *Oregelbundet formade pilastrar.

Balkåkra, ruin Ljunits Inga uppgifter** N. N. V. trä?** *Koret låst. **Tunnvalv av trä? (CWP, III, s. 300).

Sjörup Ljunits Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golv.

Skårby Ljunits Murat* Ja (A) Ja (A) V. med. Formen, atypisk, tyder på efterreformatorisk tid.

Snårestad Ljunits Nyare, murat N. N. V. rekonstr.

Villie Ljunits — N. N. V. med.

Västra Nöb-
belöv

Ljunits Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golv.

Allerum Lugg. Nyare N. N. T.t.v.* *Medeltida valv rivna.

Arild Lugg. Murat (A) N. N.

Bjuv Lugg. Nyare, murat N.* ?** V. med. *Pil. från golv. **Predikstol skymmer hörn.

Brunnby Lugg. Nyare* N. N. V. med. Pil. från golv. *I långhuset.

Farhult Lugg. Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golv.

Fleninge Lugg. Nyare N. N. Trätak Medeltida valv rivna.

Helsingborg, 
S:ta Maria

Lugg. Murat (A) N. N. V. med.

Hässlunda Lugg. Nyare, trälåda N. N. V. 1868

Jonstorp Lugg. Nyare, 1950-talet, 
murat

N. N. V. med. *Pil. från golv.

Kattarp Lugg. — N. N. V. med.

Kropp Lugg. Nyare, murat N. N. V.* *Ombyggda efter brand 1932.

Kågeröd Lugg. Efterreformatoriskt, 
tegelmurat*

N. N. V. med. Pil. från golv. *Samtida med östutvidning, ca 1550 
eller med altaruppsats från 1703? Lucka i öster till stort 
förvaringsrum.

Mörarp Lugg. Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golv.

Norra Vram Lugg. Murat (A) N. N. V. med. Pil. från golv.

Ottarp Lugg. Nyare N. N. Trätak* *Kyrkan radikalt ombyggd i slutet av 1800-talet.

Raus Lugg. — N. N. V. med.

Risekatslösa Lugg. Murat (A) Ja Ja V. med. *Murparti, 45 × 45 cm, , reser sig ca 75 cm höjd över 
golv. **Murparti, 93 ö–v × 66 n–s × 77 hög, därpå pilaster 
och predikstol.

Välluv Lugg. Nyare, trälåda, tom N. N. V. med.

Väsby Lugg. Nyare, trä N. N. V. med. Pil. från golv.

Gråmanstorp N. Åsbo Nyare, trä N. N. V. nyare

Munka Ljungby N. Åsbo Nyare* N. N. V. 1868 *I långhuset.

Perstorp N. Åsbo Nyare, trä N. N. V. med. Pil. från golv.

Rya, ruin N. Åsbo Inget ovan mark N. N. V. med.

Tåssjö N. Åsbo — N. N. T.t.v.

Tåstarp N. Åsbo Murat (A) N. N. V. med. Pil. från golv.

Örkelljunga N. Åsbo Nyare, murat (A)* — — Trätak *Även altare av trä från 1700-talet i kyrkan.

Össjö N. Åsbo — (A) N. N. V. 1860-tal

Annelöv Onsjö Nyare, murat (A) N. (A) N. (A) V. 1968

Bosarp, ruin Onsjö Inga lämningar ovan 
mark.

N.* N.* *Inga lämningar ovan mark.

Hallaröd Onsjö Nyare, murat, äldre 
mensa (A) 

N. N. (A) V. 1953

Konga Onsjö Nyare, murat, ca 1910 N. N.?* V. med. *Långhusets sydöstra hörn skymt av predikstol.

Norra Skräv-
linge

Onsjö Nyare, trälåda, inre dolt N. N. V. med.

Sidoaltare
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Reslöv Onsjö Nyare, murat — —

Stehag Onsjö Nyare, trälåda* ?** ?*** V. med. *Flyttat i början av 1900-talet. **Låga putsade mur-
klackar, oklar funktion, troligen sekundära till pilastrar. 
***Predikstol på murat fundament, oklar datering.

Trollenäs Onsjö Nyare, murat 1926 N.* N.* V. med. *Pil. från golv. Pil. är dekorationsmålade ända ned till 
golvet, vilket tyder på att altaren inte varit murade intill 
dem då målningarna utfördes. 

Östra Karlaby Onsjö Murat (A) ?* Ja V. med. *Rester kan döljas av predikstol.

Malmö, S:t 
Petri

Oxie Murat (A) N. N. V. med.

Oxie Oxie — N. N. V. med. Pil. från golv.

Särslöv Oxie Murat* Ja?** Ja?** V. med. *Uppfört 139 cm från korvägg. Oklar datering. Efterrefor-
matoriskt? **Två närmast identiska regelbundet uppförda 
murar, vilka genom deras ringa bredd, ca 45 cm, och 
avtrappning upptill mer ger intryck av podium. Pilastrar 
ser ut att vara uppförda från golvnivå.

Södra Sallerup Oxie — N. N. V. 1864

Törringe Oxie Murat (A) N. N. V. med. Pil. från golv.

Västra Ingelstad Oxie Murat, 1600-talet? Ja?* Ja?* V. med. *Små rester.

Västra Kärrs-
torp

Oxie — N. N. V. med.

Felestad Rönneb. Nyare, murat, med. 
altarskiva (A)

N. N. V. med. Pil. från golv.

Glumslöv Rönneb. — N. N. V. med.

Härslöv Rönneb. Nyare, murat (A) Ja (A) Ja (A) V. med.

Kvistofta Rönneb. Nyare N. N. V. 1779

Sireköpinge Rönneb. Nyare, ca 1915 Ja (A) ?* V. med. Predikstol i söder skymmer hörnet.

Säby Rönneb. Nyare, trä (A) N. N. (A) Trä

Tirup Rönneb. — N. N. T.t.v. 1843

Tofta Rönneb. Nyare N. N. V. med.

Vadensjö Rönneb. — N. N. V. 1860-t.

Ven, S:t Ibb Rönneb. Murat altare, tegel, 
1598?

N, N. Trävalv 
1726*

*Ersatte äldre kryssvalv. Altaret är överallt putsat. Inga 
profileringar. På baksidan en fyrkantig förvaringsnisch 
och grova ekbalkar i muren på vilket vilar altaruppsatsen 
från 1598. 

Anderslöv Skytts Nyare, trälåda, tom* N.** ?*** V. med. *Små springor övers i träpanelen, förefaller tom. **Träpa-
nel kring pil. ***Pil. helt dold av predikstolstrappa.

Bodarp Skytts — N. N. V. med. Pil. från golv.

Dalköpinge Skytts Nyare, murat (A) N. N. V. med.

Falsterbo, S:t 
Gertrud

Skytts Murat (A) N. N. V. med. Bevarat sidoaltare i koret (A).

Fru Alstad Skytts Nyare, murat N. N. V. med.

Gislöv Skytts Nyare, trälåda, inre dolt N. Ja (A) V. med.

Gylle Skytts — N. N. Inga valv

Hammarlöv Skytts Nyare, murat V. med.

Kyrkoköpinge Skytts Nyare?, murat (A) Ja* Ja* V. med. *”Förtjockade” pilastrar.

Maglarp Skytts Murat (A) Ja (A) Ja (A) V. med.

Räng Skytts Nyare, trälåda, inre dolt N. N. T.t.v. 1882

Skanör, S:t Olof Skytts Nyare, murat N. N.

Skegrie Skytts Nyare, trälåda, tom N. N. T.t.v. 1871

Stora Hammar Skytts Nyare, murat ?* ?* V. med. *Murklackar mot golvet, svårtolkade.
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Stora Slågarp Skytts Nyare, trälåda, inre dolt N.* ?** V. med. *Pil. från golv.**Predikstol. 

Trelleborg, S:t 
Nicolai

Skytts Nyare, murat, äldre 
altareskiva (A) 

N. N. V. med. Med. altarskiva, troligen från sidoaltare, på nyare sidoal-
tare (A) 

Vellinge Skytts Nyare, trälåda, tom N. N. V. 1800-t.

V. Tommarp Skytts Nyare, murat N. ?* V. med. *Predikstol skymmer hörn.

V. Vemmerlöv Skytts Nyare, murat N. N. T.t.v.

Stenestad S. Åsbo Nyare Ja* ?** V. med. *Oregelbunden putsad murklack. **Murat fundament för 
predikstol.

Strövelstorp S. Åsbo — N. N. V. nyare

Bjällerup Torna Nyare, murat Ja?* Ja?* V. med. *Murklack, regelbunden, putsad, oklar funktion. **Ut-
buktning på pil., under predikstol. 

Blentarp Torna — N. N. V. med Pil. från golv.

Bonderup Torna Nyare, murat ?* Ja V. med. *Hörn otillgängligt p.g.a. predikstol. **Utbuktning längs 
med pil.

Borgeby Torna — N. N. V. 1871

Dalby Torna Nyare, murat, med. 
altarskiva (A)

N. N. V. med.

Everlöv Torna Nyare, trälåda, tom Ja (A) Ja (A) V. med.

Fjelie Torna Murat (A) Ja (A) Ja (A) V. med.

Gödelöv Torna Nyare, trälåda ?* Ja** V. med. *Dold av trappa till predikstol. **Lämning ca 70 × 70 × 
90 h.

Hardeberga Torna Nyare, 1909 N. N. V. med.* *På konsoler.

Håstad Torna — N. N. V. rivna

Hällestad Torna — N.* N.* V. med. *På konsoler.

Igelösa Torna Nyare, trälåda, inre dolt N. N V. med. Pil. från golv.

Lackalänga Torna Nyare, trälåda, tom N. N. V. 1851

Lund, Drotten, 
ruin

Torna Ej bevarat N. N. (A) V. med.

Lund, S:t Peter Torna Nyare, murat, med. 
altarskiva (A)

N. N. V. med.* *På konsoler.

Lund, Domk. Torna Nyare, sten N. N. V.

Odarslöv Torna — N. N. V. 1800-t?

Revinge Torna Nyare, trälåda, inre dolt Ja* N.** V. med. *Murrest, ca a 80 × 80 × 75 h. **Pil. från golv.

Silvåkra Torna Nyare, trälåda Ja?* Ja?** V. med. *ca 57 ö–v × 53 n–s × 124 h. **89 ö–v × 111 n–s, 93 h., 
påbyggt? till 115 h., under yngre puts finns äldre lager, 
skymtar både sten och tegel. 

Stora Råby Torna Nyare, murat, med. 
altarskiva (A)

N. ?* V. med. *Hörn dolt av predikstol.

Stångby Torna Nyare, murat 1966 N. ?* V. med. *Hörn dolt av predikstol.

Stävie Torna Nyare, murat N. N. V. 1848

Södra Sandby Torna Nyare, murat N. N. T.t.v.

Vallkärra Torna — N. N. Tunnvalv 
1907

Grönby Vemmenh. — N. N. V. med. Pil. 

Gärdslöv Vemmenh. Nyare, trälåda, inre dolt N. N. V. med.

Hemmesdynge Vemmenh. Nyare, trälåda, tom N. N. V. 1850-t. Pil. från golv.

Lemmeströ, 
ruin

Vemmenh. Inget ovan mark N. N. (A) V. med.

Simlinge Vemmenh. Nyare, trälåda, inre dolt N. (A) N. V. 1852 Pil. från golv.
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Skivarp Vemmenh. Nyare, trälåda, inre dolt Ja* Ja?** V. med. *Smal murrest tätt intill pil., till ca 60 cm över golv. **Kan 
ingå i halvrund murklump som är fundament till pil., allt 
täckt av en jämn puts.

Skurup Vemmenh. Nyare, murat N. N. V. 1857

Äspö Vemmenh. N. N V. med. Pil. från golv.

Örsjö Vemmenh. Nyare, trälåda N. Ja (A) N.

Ö. Vemmenhög Vemmenh. — N. N. V. med.

Bäckaskog, kl. 
kyrka

Villands Nyare, träaltare N. N. Trätak

Fjälkestad Villands — N. N. V. 1921

Fjälkinge Villands Nyare, trä, inre tomt N. N. V. med.

Gualöv Villands Murat (A) N.* ?** V. med. *Pil. från golv. **Hörn dolt av predikstol.

Ivetofta Villands — N. N. Tunnvalv

Ivö Villands Nyare, trälåda, inre 
dolt*

N. N. V. med. *Står ända intill korets östvägg.

Kiaby Villands Nyare N.* Ja?** V. med. *Pil. från golv. **Murklack under predikstol.

Nymö Villands Murat (A) N. ?* V. med. *Genom springor i panel under predikstol skymtar sten 
eller någon slags mur.

Rinkaby Villands Nyare, trälåda, inre dolt N.* ?** V. med. *Modernt hårt putsat murat ”sidoaltare”, oklart om det 
döljer äldre föregångare. **Hörn dolt av  predikstol. 

Råbelöv Villands Nyare altare N. N. V. rivna

Trolle Ljungby Villands Nyare, trä, inre dolt N. N. V. rivna

Viby (G. Adolf ) Villands Nyare, trälåda, tom N. N. T.t.v.

Åhus, S:ta 
Anna, ruin

Villands Nyare, murat (A) N. N. V. rivna

Åhus, S:ta 
Maria

Villands Nyare, murat, med. 
altarskiva (A)

N. N. V. med.* På konsoler.

Brönnestad V. Göinge Nyare, trälåda, inre dolt N. N.* V. med. *Murparti under predikstolstrappa.

Farstorp V. Göinge Nyare, trälåda, inre 
murat*

N. N. Trätak** *Altare av sten syns skymtar genom sprickor i nyare 
trälåda. Altaret står ca 2,5 från absiden östvägg. **Med. 
valv rivna. 

Finja V. Göinge Nyare, trälåda (A) N. N. V. rivna

Gumlösa V. Göinge Nyare, murat, ihåligt N. N. V. med.* På konsoler.

Hörja V. Göinge Nyare, trälåda, inre dolt N. N. Inga valv

Ignaberga V. Göinge Murat (A) N. N.. V. med. Pil. från golv.

Norra Mellby V. Göinge Nyare, murat, 1955 Ja?* N. V. med. *Konformat murparti intill valvstöd.

Stoby V. Göinge Nyare, trälåda, inre 
murat*

N. N.** Trätak?. *Murat altare kan endast observeras genom springor. 
Östra sidan 130 cm från absidmur. **Nyare fundament 
för predikstol. 

Sörby V. Göinge Nyare, murat ? ? V. med. *Murblock, helt slätputsade, datering?

Tjörnarp, ruin V. Göinge Nyare, murat N.* N.* V. med. *Arkeologisk undersökning påvisade breda fundament 
i långhusets östra hörn (Thun 1963). Förmodligen 
sidoaltare.

Vankiva V. Göinge Nyare N. N. T.t.v.

Verum V. Göinge Nyare, murat N. N. Träsadeltak

Vinslöv V. Göinge Nyare, 1930-t. N. N. V. 1700-
1800-t.

Visseltofta V. Göinge Nyare, trälåda, tom N. N. T.t.v.

Vittsjö V. Göinge Nyare, trälåda, stenalta-
re på insidan

N. N. Trätak

Västra Torup V. Göinge Nyare, trälåda, tom N. ?* V. med. Pil. från golv. *Murklack, 64 cm hög, under predikstol.
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Önnestad V. Göinge Nyare, trälåda N. N. V. 1908

Araslöv Ö. Göinge Inget altare ?* ?* Rivna valv *Murlämningar som kan vara rester av sidoaltare.

Emmislöv Ö. Göinge Nyare, murat N.* N.* V. med. *Medeltida valv på konsoler.

Färlöv Ö. Göinge Nyare, murat N. (A) N. Trätak 
1776

Gryt Ö. Göinge Nyare, trälåda, tom Ja (A) Ja (A) V. med.

Hjärsås Ö. Göinge Nyare, trälåda, tom N. N. V. med.* *På konsoler.

Hästveda Ö. Göinge Nyare, murat N. N. V. med. Pil. från golv. Norra pil. muralmålad dekoration ned till ca 
82 cm över golv.

Knislinge Ö. Göinge Nyare, trälåda Ja?* Ja?** V. med. *minst 90 × 90 i basen och 80 över golv. **Kan även 
finnas rester i söder under predikstol. 

Kviinge Ö. Göinge Nyare, trälåda Ja’ N. V. med. *Fundament markerat i golvet.

Norra Strö Ö. Göinge Nyare, trälåda, tom Ja* Ja V. med. *Murverket inklätt i trä, 95 n–s × 90 ö–v × 100 hög. 
**Under predikstol, murverk, ca 94 × 94 × 84 hög.

Osby Ö. Göinge Nyare, murat, 1934 — — —

Halland

G:a Falkenberg Faurås Nyare, murat 1988 N. N. T.t.v.

Sibbarp Faurås Nyare, trä N. N. T.t.v.

Hanhals Fjäre Nyare, murat N N T.t.v.

Halmstad, S:t 
Nikolai

Halmst. Nyare, murat., ä. mensa 
(A)

N. N. V. med.

Holm Halmst. Nyare, trälåda N. N. T.t.v.

Kinnared Halmst. — N. N. T.t.v.

Kvibille Halmst. Nyare, murat N. N. T.t.v.

Slättåkra Halmst. Nyare, murat N. N. T.t.v.

Steninge Halmst. — N. N. T.t.v.

Söndrum Halmst. N. N. V. med. Kraftiga fundament under östra valvets östra pilastrar, 
men det kan även iakttas på andra pilastrar i långhuset.

Vapnö Halmst. — N. N. T.t.v.

Övraby, ruin Halmst. Ja (A)* Ja (A)* Ja (A)* V. med.** *Konserverade murverk, oklart hur mycket i dem som är 
medeltida. **Endast små murpartier återstår av pil.

Getakärr (G:a 
Varberg) ruin

Himle N. N. N. ?* Inga spår av valv i ruinen, men förmodligen har hela 
kyrkan varit valvslagen (Nilsson 2009 s. 352)

Gödestad, ruin Himle N. N. N. Ej valv Välbevarad ruin, men inga spår av altaren ovan mark.

Torpa Himle Murat* N. N. T.t.v. *Datering oklar.

Träslöv, ruin Himle N. N. N. N. Ruinkulle, yttermurarnas nedersta skift är bevarade och 
blottade; det inre är fyllt med jord.

Knäred, ruin Höks N. N. N. Inga bevarade altaren ovan mark.

Skummeslöv Höks Nyare N. N. T.t.v.

Veinge Höks Nyare N. N. V. med.

Våxtorp Höks Nyare, murat N. Ja?* V. med. Pil. från golv. *Ojämn väggyta, upp till 110 cm höjd.

Ysby Höks Nyare, murat, ä. mensa 
(A)

N. N. V. rivna

Östra Karup Höks N. N. V. med. Pil. murade från fund.  något över golvnivå.

Breared Tönn. Nyare, murat* N. N. T.t.v. *Enligt uppgift ska det moderna högaltaret vara uppfört 
på ett äldre fundament av oklar ålder (Petersen 1992 s. 
39).
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Eldsberga Tönn. Nyare, murat Ja* Ja** V. med. *Murrest, 65 (ö–v) × 70 (n–s) × 90 hög. Murrest under 
predikstol.

Tönnersjö Tönn. Nyare, låda av trä Ja* Ja** V. med. *Under pil. rest av 9-11 cm tjock ”skiva” med ganska 
ojämn ovansida, oklart material, äldre puts under nyare, 
gissningsvis tegel, men mycket oklart. Murrestens storlek 
95 (n–s) × 60 (ö–v) × 95 hög. **Söder 5,5-8 cm tjock 
”skiva” av okänt material, vitkalkat, modern sentida puts, 
inga fogar synliga, jämn ovansida, Storlek: 90 (n–s) × 50 
ö–v × 95 hög.

Blekinge

Sölvesborg, S:t 
Nicolai

Listers Flyttat mot ö. 1906 N. N. V. med.

Ysane Listers Flyttat mot väster 1777 N. N. T.t.v.

Edestad Medelsta Murat, datering oklar N. N. T.t.v.

Fridlevstad Medelsta Nyare, av trä N. N. Trätak

Förkärla Medelsta Nyare, trä N. N. T.t.v.

Hjortsberga Medelsta Murat, datering oklar N. N. Trätak

Nättraby Medelsta Murat, ommurat 1846 N. N. Trätak

Ronneby Medelsta Medeltida altare N. N. V. med.

Ramdala Östra Murat, flyttat 1800 N. N. Trätak

Bornholm

Hasle Nørre Nyare N. N. T.t.v.

Ruts Nørre Nyare, träpanel N. N. Kyrkan utvidgad 1877.

S. Ols Nørre Nyare av granit N. N. Tunnvalv

Salomons kapell Nørre N, N. N. Inga valv Kyrkan är ruin.

Neksø Sønder Nyare N. N. T.t.v. Kyrkan radikalt ombyggd 1760.

S. Bodils Sønder Nyare, murat N. N. Trätak

S. Peders Sønder Nyare* N. N. Trätak *Nedbrutet 1854 och återuppbyggt.

S. Povls Sønder Murat, helt överputsat N. N. Trätak *Står intill absidväggen.

Spidlegård Sønder N. N. N. Kyrkan är ruin. Altaren påvisade i arkeologisk undersök-
ning.

Åker Sønder Nyare, ek, murad 
baksida

N. N. Valv rivna* *Rivna 1874

Nykirke Vester Medeltida högaltare N. N. Tunnvalv

Nylars Vester Nyare N. N. T.t.v.

Rønne Vester Nyare N. N. Kyrkan radikalt ombyggd 1757.

S. Knud Vester N. N. Trätak

Allinge Øster Nyare N. N. Trätak Kyrkan radikalt ombyggd 1892.

Gudhjem Øster N. N. N. Inga valv Kyrkan är ruin.

S. Ibs Øster Nyare av trä N. N. Trätak

S. Margrethes 
ka.

Øster N. N. N. Kyrkan är ruin.

Svaneke Øster Nyare N. N. Trätak Kyrkan radikalt ombyggd 1881.

Østerlars Øster Delvis medeltida N. N. Tunnvalv

Østermarie Øster N, N. N. Tunnvalv Kyrkan är ruin.

Sidoaltare



Achilleus och Nereus, martyrer 
† 100-talet, martyrer i Rom. Bröder och eunucker (LDLV s. 
114). Begravdes i Domitillakatakomben i Rom. Över deras 
gravar byggdes senare en kyrka, Santi Nereo e Achilleo, till 
deras ära (Farmer 2004 s. 382, Kirsch 1911). Festdag: 12 maj 
(LDLV s. 114). Reliker i Lunds stift: L4.

Adrianus, martyr (av Nicomedia?)
Flera helgon är kända vid namnet Adrian (Hadrian) (Farmer 
2003 s. 5). Förmodligen avses den mest spridda av dem i 
Västerlandet, Adrian av Nicomedia. Han och hustrun Na-
talia blev martyrer i Nicomedia, † 4 mars 304 (Holweck 
1924 s. 20). Reliker efter S:t Adrian lär senare ha överförts 
från Nicomedia till Rom där en kyrka uppfördes till hans 
ära, S. Adriano al Foro (Kirsch 1910b). Reliker kom till 
Grammont i Flandern under Baldwin VI:s tid som greve 
(count) 1067-1070 (Holweck 1924 s. 20). Festdag: 8 sep-
tember (LDLV s. 227). Reliker i Lund stift: Gumlösa, R34, 
R45? R56 (finger).

Afra, martyr
Martyr i Augsburg, † 304. Afra var enligt legenden prosti-
tuerad före hennes konversion till kristendomen (Holweck 
1924 s. 26). Festdag: 5 augusti (LDLV s. 195). Reliker i 
Lunds stift: L4. 

Agapitus, martyr
Fem olika martyrer är kända under namnet Agapitus. Mest 

sannolikt rör det sig om en av två följande: 1) Den mest 
utbredda kulten förbinds med Agapitus av Palestrina (nära 
Rom), martyr 274. Kvarlevorna finns i hans titulärkyrka i Pa-
lestrina, men huvudet finns sedan 445 i Besançon, Frankrike 
(Benigni 1911; Holweck 1924 s. 28). 2) Diakonen Agapitus, 
avrättades i Rom år 208 tillsammans med S:t Felicissimus 
(Holweck 1924 s. 28, 367; Kirsch 1910a). Diakonen Aga-
pitus ihågkoms i Lundamartyrologiet den 6 augusti (LDLV 
s. 196). Relikerna av S:t. Agapitus och S:t Felicissimus var 
begravda i katakomben Praetextatus men fördes i mitten av 
800-talet till kyrkan Quatuor Coronatorum (Honselmann 
1962 s. 183). Reliker av dem skänktes till abboten Gozbald 
(† 855) och kyrkan Isarhofen i Bayern (Holweck 1924 s. 
367). Reliker i Lunds stift: L4, R45 (två ggr).

Agata, martyr
† ca 251, martyr i Catania, Sicilien. Hennes kvarlevor för-
des till Konstantinopel ca 1040 men återfördes till Catania 
ca 1126. En arm ska vid samma tid ha förts till Palermo. En 
kyrka invigdes till hennes ära i Rom 549 (Holweck 1924 s. 
29). Festdag: 5 februari (LDLV s. 28). Reliker i Lunds stift: 
L4, Gumlösa, R24, R40 Cecilia och Agata, R57 tillsammans 
med Cecilia och Scolastica. 

Agneta, martyr
† 305? i Rom. Martyr vid tolv års ålder. Gravsatt i basilikan 
dedicerad till henne, uppförd under kejsar Konstantins tid i 
Rom (Kirsch 1907b; Watkins 2002 s. 13). Festdag: 21 och 
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Korta beskrivningar av reliker deponerade 
i altaren i Lunds stift
Nedanstående förtecknar samtliga kända typer av re-
liker som deponerats i altaren i Lunds stift. Beskriv-
ningarna av varje helgon/relik är i regel kortfattade. 
Det primära syftet med utarbetandet av förteckningen 
har varit att ge läsaren ett underlag för hur relikerna 
identifierats. I många fall kan nämligen namnen as-
socieras med två eller fler helgon. Med utgångspunkt 
från de kontexter där namnen förekommer har en 
bedömning gjorts av de mest troliga identiteterna. 
I några fall måste frågan lämnas öppen. I de fall lit-

teraturen gett upplysningar om var viktiga reliker av 
specifika helgon bevarats under medeltiden redovisas 
även detta. Men dessa uppgifter är långtifrån fullstän-
diga. Frågan om relikernas proveniens har diskuterats 
mer övergripande i kapitel 4 om Lunds domkyrka och 
i samband med redovisningen av dem i Appendix II. 
Angående relikerna i Gumlösa kyrka och frågan om 
de var placerade i ett altare hänvisas till Appendix 
III. Nedan lämnas ett mer detaljerat underlag med 
hänvisningar. 
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Andreas, apostel
† 1:a årh. Martyr i Patrae i Achaia, Grekland. Hans reli-
ker fördes 365 till Konstantinopel, därifrån 1210 (1208?) 
till Amalfi i Italien och huvudet 1462 till Rom. Reliker 
fanns även i St. Andrews Church i Skottland dit de förts 
från Hexham ca 761 (Holweck 1924 s. 72f ). Festdag: 30 
november (LDLV s. 300). Reliker i Lunds stift: Gumlösa 
(ospecificerad relik och sandaler), R6, R7, R8, R9, R10, 
R30, R34, R57.

Ansgar, ärkebiskop
† 865. Ärkebiskop i Bremen där han är begravd (Farmer 
2004 s. 27; Holweck 1924 s. 82). Festdag: 3 februari och 9 
september (LDLV s. 27, 228). Reliker i Lunds stift: Gum-
lösa, R8, R48 (ryggkota).

Apollinaris, martyr
Altarets invigningstext (L3) omnämner Apollinaris strax före 
helgonet Timotheus. Dessa båda blev martyrer tillsammans 
i Reims på 200-talet. En kyrka uppfördes sedan över de-
ras gravar (Holweck 1924 s. 985). Festdag den 23 augusti 
(LDLV s. 209f ). Reliker i Lunds stift: L3. Lunds domkyrka 
ägde i slutet av 1400-talet reliker av en martyr Apollinaris 
(R45) och efter en biskop Apollinaris av Ravenna (R45), jfr 
Holweck 1924 s. 95; jfr LDLV s. 181).

Arsenius, abbot
Reliken i Gumlösa kyrka efter en viss Arsenius, abbot, kan 
avse Arsenius den Store eller Dekanen, död ca 447 (Holweck 
1924 s. 107f ) född ca 350 i Rom i en senatsfamilj, anslöt 
sig till munk- och eremitliv i Egypten, dog i Troe ca 445, 
betraktas som en av ”ökenfäderna” (Vuibert 1913). Han om-
talas i Gyllene legender där han kallas ”abbot” (The Golden 
Legend s. 737ff). 

Augustinus, bekännare och biskop
Förmodligen avses den kände skriftställaren Augustinus Aur-
elius av Hippo (i Nordafrika), † ca 430. Hans reliker fördes 
till Pavia och kyrkan S. Michele in Cielo d’Oro (Holweck 
1924 s. 119). Reliker i Lunds stift: L4, R24, R57.

Barbara, jungfru
† ca 310, Martyr i Heliopolis (Baalbek i Syrien) tillsammans 
med en kvinna, Juliana. Kvarlevorna fördes av kejsar Justini-
anus (I eller II) till Konstantinopel, därifrån till Venedig, år 
1009 till Torcelli nära Venedig. Nu är de i Buriano. Reliker 
av henne finns också i S:t Mikaels kloster i Kiev (Holweck 
1924 s. 131). Festdag: 4 december (LDLV s. 302). Reliker i 
Lunds stift: L5, R9, R40. 

Bardo, ärkebiskop
† 1051. Ärkebiskop av Mainz. Begravd i Mainz katedral 
(Holweck 1924 s. 132). Ej redovisad i Lundamartyrologiet. 
Reliker i Lunds stift: L1.

28 januari (LDLV s. 17, 22, jfr 19). Reliker i Lunds stift: 
L4, Gumlösa, R9, R57. 

Albanus, martyr
Relikerna i domkyrkan härrör högst sannolikt från någon av 
dessa martyrer: 1) Albanus från Verulamium (Herfordshire) 
i England, som betraktas som Englands första martyr under 
kejsar Diocletianus tid, † ca 300. Under den danska invasion-
en transporterades kvarlevorna till klostret Ely. En högtidlig 
translation ägde rum 1129 (Thurston 1907; Holweck 1924 
s. 38; Farmer 2004 s. 11f ). Enligt Ælnoth hade kung Knut 
den helige fört reliker av S:t Alban och S:t Oswald till Odense 
och S:t Albans kyrka. Sankt Albans reliker fanns fortfarande 
1183 i kyrkan. Senare omtalas också att hans reliker fanns i 
domkyrkan i Odense. 2) Albanus (Albinus) av Mainz, martyr 
ca 406. Kvarlevorna fanns i kyrkan S. Alban (Albansberg). 
De två helgonen förväxlas ofta med varandra. De omtalas i 
martyrologierna den 21 respektive 22 juni (LDLV s. 159). 
Med tanke på att Knut den helige medförde reliker efter den 
engelska Albanus till Danmark förefaller det mest plausibelt 
att det är reliker efter detta helgon som åsyftas. Reliker i 
Lunds stift: L5, R45. Ellen Jørgensen har inte noterat några 
andra reliker eller dedikationer till helgonet i det medeltida 
Danmark än de ovan nämnda (1909 s. 136).

Albinus, martyr
Identifieringen av relikerna försvåras av namnlikheten med 
flera martyrer kallade Albanus/Albinus. Möjligen är det frå-
ga om en romersk martyr Albinus (Albanus) vars kvarlevor 
fördes till Köln ca 989 av kejsarinnan Theophano. I Köln 
uppfattades han, felaktigt, som identisk med Albanus av 
Verulamium (Holweck 1924 s. 41f ). Det kan inte heller 
uteslutas att det rör sin om martyren Albanus (Albinus) av 
Mainz (se ovan). Reliker i Lunds stift: L4.

Alexander, martyr
Flera helgon bär namnet Alexander. Viktigt i sammanhanget 
är att helgonet omnämns tillsammans med prästerna Even-
tius och Theodolus (jfr LDLV s. 105). År 1855 påträffades 
en underjordisk begravningsplats nära Rom där helgonen 
Alexander, Eventius och Theodolus begravts. Enligt vissa 
forskare var denna Alexander identisk med den femte påven 
efter Petrus. Enligt äldre tradition blev han halshuggen, ca 
100-120. Reliker fördes till Freising, Bayern 834 (Shahan 
1907; Holweck 1924 s. 46; Gorys 1997 s. 101). Festdag: 3 
maj (LDLV s. 105). Reliker i Lunds stift: L6, R45, R45 (ben). 

Alexius, bekännare
† 400-talet. Enligt legenden tillbringade Alexius 17 år i fattig-
dom i Edessa, nuvarande Turkiet, och 17 år under trappan i 
faderns palats i Rom där han dog. Under 900-talet adderades 
hans namn som titel för S:t Bonifatius basilika i Rom (Kirsch 
1907a; Holweck 1924 s. 50; Farmer 2004 s. 16). Festdag 17 juli. 
Ej noterad i Lundamartyrologiet. Reliker i Lunds stift: L4, R44.
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Benedicta, martyr och jungfru
Reliker av ett helgon kallat Benedicta finns uppgifter om 
från flera orter. Benedicta var en jungfru vars reliker, med 
fyra andra systrar, förvarades av Johanniterna i Köln. Ben 
från Benedicta eller hennes systrar fanns även i Vicogne och 
ett huvud i Gerunda i Spanien. Det senare förmodar Kessel 
ha tillhört kroppen av Benedicta i Ursulakyrkan i Köln. Det 
fanns även reliker av henne i klostret Lilienfeld (transl. 1262) 
och ett huvud i Borburg i Flandern (Kessel 1863 s. 250f ). 
Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Bernhard av Clairvaux
† 1153. Grundläggare av klostret i Clairvaux. Hans reliker 
eleverades i klosterkyrkan i Clairvaux 1174. Reliker i Lunds 
stift: Gumlösa, R8, R24, R44, R57 (hår).

Birginus, bekännare
Möjligen identisk med Birinus † ca 650. Biskop, apostel i 
Wessex (Holweck 1924 s. 161). Festdag: 3 eller 5 december. 
Ej i Lundamartyrologiet. Relik i Lunds stift: det år 1145 in-
vigda södra sidoaltaret i högkoret i Lunds domkyrka.

Bonifatius, martyr och ärkebiskop
† 754. Munk, ärkebiskop av Mainz, betecknas redan på 
1100-talet såsom Tysklands apostel (Farmer 2004 s. 66-68; 
Samerski 2009 s. 144). Festdag: 5 juni (LDLV s. 142). Re-
liker i Lunds stift: L6, R24, R27, R30, R57.

Brigida, jungfru och martyr
Flera helgon har burit namnet Brigid. Mest spridd är kulten 
av S:ta Brigid av Irland, abbedissa i Kildare, † ca 525. Kulten 
av henne vann spridning långt utanför Irland, främst i Eng-
land, Portugal och Frankrike (Farmer 2004 s. 78). Relikerna 
efter henne och S:t Patrick och S:t Columbkill fanns från 878 
i Downpatrick där de upptäcktes 1185 och högtidligen blev 
translaterade. Inga uppgifter finns om att denna Brigida dog 
martyrdöden. Festdag den 1 februari (LDLV s. 25). Enligt 
legenden fanns även en Brigida, tillsammans med systrarna 
Helena och Sapientia, i skaran av de 11 000 jungfrurna. De 
uppges ha varit döttrar till hertigen och helgonet S:t Kilian. 
Deras reliker finns i Ss. Johannes & Cordula i Köln (Holweck 
1924 s. 171). Reliker av den senare fanns i Lunds domkyrka 
(R34). Huvudet efter en viss jungfru Brigida som var ku-
sin till S:ta Ursula uppges ha förvarats hos jesuiterna i Köln 
(Kessel 1863 s. 251). Med tanke på att flera andra helgon i 
de 11 000 jungfrurnas skara fanns bland relikerna i Gumlö-
sa förefaller det mest troligt att även denna Brigida ska föras 
till dem. Möjligen reliker av samma Brigida i relikvarium i 
Lunds domkyrka, R40.

Calixtus, martyr och påve
Påve 217-222. Död efter att ha blivit slängd i en brunn i 
närheten av Calixtuskatakomben. Begravd på Calepodius 
kyrkogård vid Via Aurelia. Translaterad till S. Maria in Tras-

Barnabas, apostel
† 1:a årh. Uppges enligt legenderna ha avlidit på Samos eller 
i Salamis på Cypern (västerländsk tradition), där hans kropp 
påträffades år 482. Anses ha varit den första biskopen av 
Milano (Holweck 1924 s. 133). Festdag: 11 juni (LDLV s. 
149). Reliker i Lunds stift: L4, R7, R9, R18.

Bartholomeus, apostel
† 1:a årh. Enligt legenden martyr i Albanopolis, Armenien. 
Hans reliker fördes 508 till Anastasiapolis i Frygien, under 
600-talet till ön Lipari vid Sicilien, år 839 till Benevento. De-
lar av kroppen fördes 983 till Rom (Holweck 1924 s. 135). 
Festdag 24 augusti (LDLV s. 212). Reliker i Lunds stift L4, 
Gumlösa, R6, R11, R14, R18, R30, R31, R36, R57 (två ggr). 

Basila (Basilia), jungfru, martyr
Helgonet ska enligt relikförteckningen i Gumlösa kyrka till-
höra de 11 000 jungfrurna. Helgonet har ej påträffats i lit-
teraturen. 

Bathildis, jungfru och martyr
Förmodligen avses S:ta Bathildis, drottning, gift med Klod-
vig II av Burgund och Neustrien, † 680. Genom donationer 
grundlade hon klostren Corbie och Chelles m.fl. Begravd i 
klostret Chelles utanför Paris (Holweck 1924 s. 142; Farmer 
2004 s. 45f ). Det ska noteras att drottnings Bathildis inte 
var jungfru, i dess egentliga bemärkelse, ej heller dog hon 
som martyr. Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Belina, jungfru och martyr
Förmodligen ska reliken efter ”sancte bilonie” i Gumlösa 
kyrka identifieras med S:ta Belina, en bondflicka från Troy-
es, som blev martyr 1153 i ett försök att värja sig mot ett 
våldtäktsförsök. Hon kanoniserades omkring 1203 av påven 
Innocentius III, men har förmodligen betraktats som ett 
helgon före denna tidpunkt (Holweck 1924 s. 145).

Benedictus, abbot
Tre abbotar och bekännare med namnet Benedictus kan kom-
ma ifråga: 1) Benedictus av Nursia, reformator av klosterli-
vet, död i Monte Cassino 543, vars kvarlevor sägs ha förts 
till Fleury-sur-Loire 653, varav en del återsänts ca 756. Hans 
namn och biografiska uppgifter återfinns på flera ställen i 
Lundamartyrologiet (LDLV s. 10, 66, 174, 303). 2) Bene-
dictus av Aniane, reformator av klosterväsendet, död 821 i 
Cornelimünster. 3) Benedictus Biscop, framträdande abbot 
och kyrkoman i England, död 690 i Wearmouth (Holweck 
1924 s. 146). Med tanke på att den förstnämnde Benedictus 
får räknas som den främsta och att hans reliker har flyttats 
flera gånger förefaller det mest troligt att det är reliker av 
honom som funnits i Lunds domkyrkas högaltare (L4) och i 
Gumlösa kyrka. Reliker av en viss Benedictus kan även note-
ras i: R7, R9 (revben), R22, R44 (klädnad), R48 (klädnad).
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cte) Ursulae” (www.aniquedekruijf.nl/miraculeus_bewaard/
database.php). Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Christiani, martyr
Legionär i den thebanska legionen. Relik i Gumlösa kyrka.

Christina, jungfru
Flera Christina kan avses. En var den heliga Ursulas följeslaga-
re. Enligt legenden dog jungfrun Chrishona (Christina) under 
en resa till Rom och begravdes på ett berg nära Basel. Hennes 
reliker framtogs den 17 juni 1504. Festdag: 16 juni. Det kan 
också röra sig om Christina av Bolsena eller annan jungfrumar-
tyr (Holweck 1924 s. 208). Reliker i Lunds stift: L4, Gumlösa.

Ciriacus (Cyriacus), martyr
Flera helgon och martyrer bär namnet. Här antas att ett sam-
band finns med det i listan (L4) föregående namnet Mar-
celliani, vilket tolkas som martyren Marcellinus. De blev, 
tillsammans med flera andra, martyrer i Afrika, antagligen 
på 200–300-talet (Holweck 1924 s. 648). Helgonet Mar-
cellinus kan vara identiskt med eller sammanblandat med 
Marcellus, se nedan om Marcellianus. Reliker i Lunds stift: 
L4, R8, R15, R45 (två ggr), R57.

Clemens, påve och martyr
† ca 100. Hans reliker translaterades till Rom ca 868 och 
fördes till kyrkan S. Clemente (Farmer 2004 s. 110). Reliker 
i Lunds stift: Gumlösa.

Clement, biskop
Biskop av Metz på 200-talet. Festdag: 23 november, 2 maj 
(Holweck 1924 s. 219). Reliker i Lunds stift: Gumlösa, möj-
ligen samma Clementis i följande relikvarier R17, R18, R19 
(fingerben), R45, R45? R45, 

Cornelius 
Namnet Cornelius har burits av flera helgon. Mest sannolikt 
är relikerna efter: 1) Påven Cornelius (251-253), martyr i 
Centumcellae och begravd i S. Callistus katakomber, Rom. 
Senare, år 875, fördes huvudet till Kornelimünster klosterkyr-
ka i Tyskland (Holweck 1924 s. 238). Festdag: 14 september 
(LDLV s. 232) 2) Cornelius centurionen, 1:a årh. Relikerna 
påträffade på 400-talet (Holweck 1924 s. 238). Festdag: 2 
februari (LDLV s. 26). Reliker i Lunds stift: Igelösa kyrka.

Cosmas & Damianus, martyrer
† 303? Tvillingbröder och läkare. Martyrer i Cyrrhus, nuv. 
Turkiet. Kyrkor till deras ära uppfördes på 500-talet i Kon-
stantinopel och Rom (Farmer 2004 s. 122). Reliker av dem 
skänktes i slutet av 800-talet till det nygrundade Frauenstift 
Essen och domkyrkan i Hildesheim och 965 till domkyrkan 
i Bremen (Honselmann 1962 s. 170f; Gorys 1997 s. 179-
181). Festdag: 27 september (LDLV s. 248). Reliker i Lunds 
stift: L4, R45 (två ggr), R46-47, R57. 

tevere (Chapman 1908; Holweck 1924 s. 184; Farmer 2004 
s. 86f ). Reliker i Lunds stift: L4, R35, R45 (två ggr).

Candidus, martyr
Relikerna efter helgonen Candidus, Victoris och Vitalis om-
talas efter Mauritus. Med stor sannolikhet är dessa martyrer 
också soldater i den thebanska legionen. De omtalas till-
sammans i Lundamartyrologiet den 22 september (LDLV s. 
244). Om den thebanska legionen, se S:t Mauritius. Reliker 
i Lunds stift: L6.

Caritas, jungfru och martyr
Enligt en legend känd från 500-talet var kyrkan Hagia So-
phia i Konstantinopel namngiven efter en viss Sophia, inte 
efter den Heliga visdomen. Hon och hennes tre döttrar Fi-
des, Spes och Caritas, blev martyrer i Rom. Under Karl den 
Stores tid spreds reliker av dem till Frankrike och Tyskland. 
Namnen är införda i vissa kontinentala martyrologier (Healy 
Wasyliw 2008 s. 54f ) men ej i Lundamartyrologiet. Reliker 
i Lunds stift: Gumlösa.

Carvanus, martyr
† 400-talet. Romersk predikant i Gallien, mördad av rövare 
nära Chartres där en kyrka och kloster uppfördes över hans 
grav (Holweck 1924 s. 190). Festdag: 28 maj. Ej i Lunda-
martyrologiet. Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Cassianus, martyr
† 298. Förmodligen avses den Cassianus, martyr i Tanger, 
Nordafrika, i samband med rättegången mot S:t Marcellus. 
Festdag: 30 oktober (=Marcellianus, festdag 29 oktober?) 
(Holweck 1924 s. 194, 651; LDLV s. 275). Reliker i Lunds 
stift: L4.

Cecilia, martyr
† 200-talet i Rom. Påven Paschalis I fick omkring 820 i 
en dröm besked om att Cecilias och hennes man Valerias 
kvarlevor fanns på kyrkogården S. Celestas i Rom. När de 
påträffats translaterades de till kyrkan S. Cecilia in Trasta-
vere i Rom, känd sedan 500-talet, där Paschal grundade ett 
kloster (Gorys 1997 s. 73f; Farmer 2004 s. 98f ). Hennes re-
liker fanns, förutom i Lunds domkyrkas högaltare, i flera av 
kyrkans relikvarier i slutet av 1400-talet (Axel-Nilsson 1989 
s. 91, 95, 98, 100, 106). Reliker i Lunds stift: R24 Cecilia 
och Agata, R40 Cecilia och Agata, R57 Cecilia Agata och 
Scholastica, R9 (av huvudet), R24, R30, R57 (kroppen), 
därtill i Gumlösa.

Chelindris, jungfru och martyr
Helgonet (fr. Ste Quélindre) omtalas som en av de 11 000 
jungfrurna. En del av hennes huvudskål fördes från Köln till 
Mecheln (Kessel 1863 s. 252). I Gertrudskatedralen i Utrecht 
förvaras ett fragment av helgonet (nr 588) med beskrivning-
en: ”S(ancte) Chelindris Virginis mart(yris) socie(tate) S(an-
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efter denna Ethelreda som hamnat i Lunds domkyrka. 2) 
Jungfrun Ethelreda eller Etheldritha var dotter till Offa, kung 
av Mercia, och levde omkring 800. Uppgifterna om henne är 
få och vaga (Farmer 2004 s. 179f ). Reliker i Lunds stift: L5.

Eufrosyne, jungfru, martyr 
Flera helgon har detta namn. Säkerligen avses den Eufrosyne 
som tillhörde de 11 000 jungfrurnas skara (Holweck 1924 
s. 341). Hennes kropp förvarades i Lunds domkyrka. I kyr-
kan S:t Ursula i Köln förvaras ett relikvarium i form av en 
byst med en äldre, dock ej medeltida namnsedel, varpå står 
Euphrosina Uxor. Bysten är från omkring 1350. Enligt en 
uppgift ska reliker efter detta helgon (dotter till konung), 
möjligen denna byst, före 1802 ha förvarats i augustinerklost-
ret S:t Maximin. Reliker efter jungfru Eufrosyne fanns även 
i Deutz (Kessel 1863 s. 258; Urbanek 2010 s. 143, 228f ). 
Reliker i Lunds stift: Gumlösa, Mjällby, R41 (armben), R49 
(nästan alla ben).

Elvatusen jungfrur
† 300-talets slut, martyrer i Köln. Jungfrurna, elva i den ur-
sprungliga legenden, var följeslagare till S:ta Ursula (Holweck 
1924 s. 1000). Reliker efter jungfrurna omnämns redan 
1098 såsom deponerade i ett altare i en kyrka i Prüm (Leh-
mann-Brockhaus  1938 nr 1939). Festdag: 21 oktober (LDLV 
s. 268). Reliker i Lunds stift: L3, L4, R12, R14, R21, R24, 
R30 (av Ursula), R31, R34, R40 (Ursula), R40, R48 (hu-
vud), R56 (av hals, revben, finger, tand), R53 (sex delar), 
R56 (käkben), R57, Blentarp, Borrie, Gumlösa, Ingelstorp? 
Jonstorp, Köpinge, Lilla Harrie, Löddeköpinge, Mjällby, Ste-
hag, Tryde, Vestermarie och Össjö.

Eustochia, jungfru
Se Paula. Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Eutropia, martyr
Förmodligen avses Eutropia av Reims, syster till S:t Nicasius, 
dog martyrdöden tillsammans med honom ca 451 i Reims. 
Festdag 14 december (LDLV s. 309) (Watkins 2002 s. 426).
Reliker i Lunds stift: L4 (lårben).

Evaldus & Evaldus, bröder och martyrer 
† 692. Präster från Northumbria i England, martyrer i West-
falen år 692. Deras kroppar translaterades av hertig Pepin till 
kollegiatkyrkan St. Kunibert i Köln (ca 700). Norbert av Xan-
ten erhöll reliker av dem år 1121 (Edmonds 1909). Festdag: 
3 oktober (LDLV s. 253). Reliker i Lunds stift: Gumlösa, L6.

Eventius, martyr
Se Alexander. Reliker i Lunds stift: L6.

Evergisil, bekännare och biskop
† 591. Ärkebiskop av Köln. En del av hans kropp förbinds 
med kyrkan S. Cecilia i Köln och en annan med Deutz. En 

Crisantus (Chrysanthus), martyr
† 200-talet? Reliker efter S:t Crisantus och S:t Daria för-
des under 800-talet till Prüm och därifrån till Munstereifel 
(Kirsch 1908). Festdag: 12 augusti (LDLV s. 199, jfr s. 300). 
Reliker i Lunds stift: L4.

Cæsarius, martyr
Flera helgon bär namnet. Förmodligen avses Cæsarius de-
kanen, † ca 100. Begravd vid Via Appia, Rom. Två kyrkor i 
Rom är dedicerade till helgonet: Katedralen S. Pietro e Ce-
sareo in Terracina och S. Cesareo in Palatio i Rom (Holweck 
1924 s. 179). Festdag: 1 november (LDLV s. 277). Reliker 
i Lunds stift: L4, R8, R45. 

Damasus, bekännare och påve
† 384. Begravdes i kyrkan S. Marcus & S. Marcellianus, Rom 
(Farmer 2004 s. 135). Festdag: 11 december (LDLV s. 308). 
Reliker i Lunds stift: L4.

Damianus, martyr
Se Cosmas. Reliker i Lunds stift: L4, Gumlösa, R45 (två 
ggr), R46-47.

Daria, jungfru
Se Crisantus. Reliker i Lunds stift: L5, R40.

Dionysios, martyr och biskop
† 250. Biskop, martyr (Farmer 2004 s. 143). Festdag: 9 ok-
tober (LDLV s. 257). Reliker i Lunds stift: L4, R35, R45?

Domninus, martyr
† 300-talet. Flera helgon har namnet Domninus eller lik-
nande (Holweck 1924 s. 288-290). Det är oklart vilket som 
avses. I Lundamartyrologiet ska läggas märke till en martyr 
i Nice med festdag 4 november (LDLV s. 281). Reliker i 
Lunds stift: L6.

Epimachus, martyr
Helgonen Epimachus och Gordianus led martyrdöden, ca 
250, begravdes tillsammans och firades i en gemensam kult 
på en plats vid Via Latina där senare S:t Epimachus kyrka i 
Rom uppfördes. Reliker av dem lämnades i gåva av Karl den 
stores hustru till klostret i Kempten, Bayern (Farmer 2004 
s. 228f; Goodson 2010 s. 234). Festdag: 10 maj (LDLV s. 
133). Reliker i Lunds stift: L6.

Ethelreda, jungfru
Två till namnet snarlika kvinnliga helgon har haft namnet 
Ethel(d)reda. 1) Drottningen av Northumbria, † 679, som 
var jungfru tills äktenskapet upplöstes. Hon grundlade klost-
ret i Ely där hon blev abbedissa. I början av 1100-talet upp-
fördes ett nytt kor vid klosterkyrkan och i samband med detta 
skedde en högtidlig translation av hennes reliker. Flera kyrkor 
i England är dedicerade i hennes ära. Troligen är det reliker 
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Foilanus, martyr
† 655. Irisk kungason. Biskop, i området kring Nivelles i 
Frankrike där han grundade ett kloster i Fosses. Mördad i en 
skog i Charbonniére (Gorys 1997 s. 105; Farmer 2004 s. 200). 
Festdag: 31 oktober (LDLV s. 277). Reliker i Lunds stift: L6.

Fyrtio martyrer
† ca 320. Kristna soldater som dog martyrdöden i Sebaste i 
Armenien (Holweck 1924 s. 395). Festdag: 10 mars (LDLV 
s. 56). I Lundamartyrologiet har de fyrtio martyrerna blivit 
fyrtiotvå! Reliker i Lunds stift: L5.

Georg, martyr
† ca 303? Krigare (Gorys 1997 s. 112f ). Georgs rykte som 
krigarhelgon förstärktes påtagligt av berättelsen om hur den 
kristna armén vid slaget vid Antiochiaia 1098 fick hjälp av 
himmelska krigare i form av krigarhelgonen Georg, Deme-
trius, Mercurius och Mauritius (Robert av Reims s. 142, 
171). Påven Zacharias († 752) påträffade ett kranium i La-
teranen som han trodde var helgonet. Gregorius av Tours 
(573-94) uppgav att reliker av Georg fanns i ett oratorium i 
Limoges (Vorgaines). På 800-talet hävdades att klostret Brix 
i Normandie ägde ett av helgonets käkben (Wood 2008). 
Reliker efter Georg förefaller inte haft särskilt stor spridning 
under medeltiden, åtminstone inte före ca 1200 (Lehmann-
Brockhaus 1938). Festdag: 23 april (LDLV s. 97). Reliker 
i Lunds stift: L2, R7, R8, R9 (två reliker), R12, R23, R45, 
R45 (av klädnaden), R45.

Georg martyrens soldater 
Ej närmare kända. Se Georg. Reliker i Lunds stift: Gum-
lösa kyrka. 

Gereon, martyr
† 318? Gereon med följeslagare led martyrdöden i Köln. Enligt 
Gregorius av Tours uppgick Gereons soldater till 50. I senare 
martyrologier är antalet 300–400 (Gorys 1997 s. 280f; Farmer 
2004 s. 217); i Lundamartyrologiet är de 318, liksom i Passio 
Gereonis (LDLV s. 257, jfr Runde 2003 s. 172). Från 1000-talet 
betecknas de som en avdelning av den Thebanska legionen 
(Runde 2003 s. 228). I Lundamartyrologiet sammanställs 
Gereon med en avdelning ”mauriska” soldater. I Norden tycks 
namnet Gereon enbart vara förknippat med Lunds domkyrka. 
I Lehmann-Brockhaus stora sammanställning av dedikationer 
från perioden 1000-1200 i Tyskland omnämns endast en kyrka 
i Köln med titeln och två altaren och ett kor med dedikatio-
nen (1938 nr 201, 953, 1538). Festdag: 10 oktober (LDLV 
s. 264). Reliker i Lunds stift: L2, Gumlösa, R24, R30, R45, 
R46-47 (tumme), R57.

Germana, jungfru och martyr
Ett mindre antal martyrhelgon har burit namnet. Det är 
oklart från vilket reliken i Gumlösa kyrka kommer ifrån 
(Holweck 1924 s. 429). 

troligen mytisk namne till Evergisil uppges ha blivit martyr i 
Tongers 455 och 960 fördes dennes reliker till Köln (Holweck 
1924 s. 356). Festdag: 1 november (LDLV s. 278). Reliker 
i Lunds stift: L4, Gumlösa.

Fabianus, martyr och påve
† 250. Påve, martyr i Rom. Begravdes i S. Callistus, Rom. 
Senare överförd till kyrkan S. Sebastiano fuori le mura, nu-
mera i S. Martino ai Monti? Hans första gravsten är bevarad, 
kroppen påträffades 1915 (Holweck 1924 s. 359; Farmer 
2004 s. 190). Festdag: 20 januari (LDLV s. 14f, jfr s. 297). 
Reliker i Lunds stift: L4, R45? R57.

Felicula, jungfru 
† före ca 300. Fostersyster till S:ta Petronilla, begravd i Rom, 
Via Ardea (Holweck 1924 s. 368). Festdag: 13 juni (LDLV 
s. 152). Reliker i Lunds stift: L5.

Felix, martyr
† ca 300. Justus och Felix, martyrer i Campanien, omtalas 
med flera andra i kyrkokalendern den 2 juli (LDLV s. 165f ). 
De blev martyrer i Campanien i södra Italien (Holweck 1924 
s. 104f ). Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Felix in Pincis, martyr
† 200-/300-talet. Romersk präst, martyr i Rom. Har förväx-
lats med eller är möjligen identisk med Felix av Nola som 
har samma festdag. Förbinds med en tidigare kyrka på höj-
den Mons Pincius i Rom (Farmer 2004 s. 192). Festdag: 14 
januari (LDLV s. 10). Reliker i Lunds stift: L4, R45?, R48? 
NB, Felix och Naborius (R45) är moriska martyrer.

Filippus, apostel
† 1:a årh. Dog i Hierapolis, nuv. Turkiet. Relikerna fördes till 
Konstantinopel och senare till Apostlakyrkan i Rom (556-
561) (Holweck 1924 s. 810). Festdag: 1 maj (LDLV s. 103). 
Reliker i Lunds stift: L4, Gumlösa, R6, R8, R11, R24, R28, 
R51, R57.

Filippus thebanen, martyr. 
Ej närmare känt helgon som ingått i den thebanska legio-
nen (se S:t Mauritius). Reliker i Lunds stift: Gumlösa kyrka. 

Florentia, jungfru, martyr
Flera helgon med namnet Florentia är kända. Antagligen avses 
den jungfru Florentia som enligt legenden var en av de 11 000 
jungfrurna (Holweck 1924 s. 388). I Lunds domkyrka fanns 
under medeltiden flera reliker av henne. En närmast hel kropp 
av helgonet omnämns på ett koncilium 1345 och en särskild 
relikfest och liturgi hölls till hennes ära. Reliker i Lunds stift: 
Gumlösa, R22, R31 (omnämns som en av de elvatusen jung-
frurna), R41, R50 (nästan alla ben). Hennes reliker fanns även 
hos johanniterna i Köln och i Magdeburg (Kessel 1863 s. 259) 
och i kyrkan S:t Ursula i Köln (Urbanek 2010 s. 275f).
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som bar namnet Helena (jfr Holweck 1924 s. 467, se ovan 
om systern Brigida).

Heribertus, ärkebiskop
† 1021. Ärkebiskop av Köln. Begravd i kloster i Deutz (Wat-
kins 2002 s. 260f ). Festdag: 16 mars och 9 juni (LDLV s. 
61). Reliker i Lunds stift: L1. 

Hieronymus, bekännare
Förmodligen avses Hieronymus, översättare av Bibeln (Vulga-
ta), † 420 i Bethlehem. Relikerna fördes till Rom och kyrkan 
S. Maria Maggiore (Holweck 1924 s. 528). Festdag: 30 sep-
tember (LDLV s. 250). Reliker i Lunds stift: Gumlösa, R12.

Hippolytus, martyr
† ca 236. Martyr, romersk tjänsteman, omvänd av diakon-
en Laurentius (Holweck 1924 s. 487). Festdag: 13 augusti 
(LDLV s. 199). Reliker i Lunds stift: L4, R14a, R30, R31, 
R45 (två ggr).

Hugo, ärkebiskop
† 730. Hugo, ärkebiskop av Rouen (Holweck 1924 s. 493). 
Festdag: 9 april. Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Sanctorum Innocentium (De menlösa barnen)
I relikförteckningen från Gumlösa omtalas helgonet mel-
lan aposteln Thomas och protomartyren Stefan. På tavlan 
i Gumlösa kyrka står ”Sancti Innocentii”. Av allt att döma 
är ändelserna inte rätt avskrivna. Inget helgon med namnet 
Innocentius har varit av den digniteten att en sådan fram-
skjuten plats varit befogad. De första som dog för Kristus 
var, egentligen, de barn som dog till följd av kung Herodes 
order att döda alla gossebarn upp till två års ålder. Reliker i 
Lunds stift: Gumlösa.

Jacinthi, jungfru och martyr
Okänt helgon. Namnformen är maskulin! Avser troligen 
jungfrun Hyacinthus †300-talet i Rom (Farmer 2004 s. 444)., 
Reliker i Lunds stift: Gumlösa. 

Jakob (den äldre), apostel
† 42. Äldre bror till Johannes evangelisten. Avrättad. Enligt 
en legend ska han ha predikat i Spanien och hans kropp ha 
förts dit (Compostella) (Holweck 1924 s. 518). Festdag 27 
december (LDLV s. 322). Reliker i Lunds stift: L4, Gumlösa, 
R6?, R24?, R28 (ben)?, R57?, R57 (av kroppen).

Jakob (den yngre), apostel
† 62? Jakob, ”Herrens broder”, apostel enligt den romerska 
kyrkan, en av de 72 lärjungarna enligt grekisk tradition, första 
biskopen i Jerusalem, martyr (Holweck 1924 s. 517-520). 
Reliker i Lunds stift: L4, Gumlösa, R6? R8, R11, R24? R28 
(ben)? R51, R57? R57 (av kroppen).

Gertrud, jungfru
Flera helgon har detta namn, förmodligen avses Gertrud 
av Nivelles, † 659, abbedissa vid klostret Nivelles, Frankri-
ke. Kulten av henne var utbredd. Hon dog ej martyrdöden 
(Holweck 1924 s. 432; Farmer 2004 s. 219). Reliker efter 
helgonet fanns i kyrkan i S:t Ursula i Köln (Urbanek 2010 
s. 280f ). Festdag: 17 mars (LDLV s. 62). Reliker i Lunds 
stift: Gumlösa, R8.

Gervasius & Prothasius
† ca 270. Tvillingbröder som dödades när markomannerna 
invaderade Italien. Deras reliker påträffades av biskop 
Ambrosius inför invigningen av den nya basilikan i Milano 
år 386 (Gorys 1997 s. 118; Farmer 2004 s. 220). Festdag: 19 
juni och 13 december (LDLV s. 157, 309). Reliker i Lunds 
stift: L4, R45.

Godehardus
† 1038. Bekännare. Biskop av Hildesheim, kanoniserad av 
påven 1131, translaterad 1132 (MacAuley 1909). Festdag: 4 
maj (LDLV s. 107). Reliker i Lunds stift: L6, R9, R30, R44.

Gordianus, martyr
Se Epimachus. Reliker i Lunds stift: L6.

Gregorius, martyr
Flera helgon har haft namnet Gregorius, men de flesta dog 
inte martyrdöden. Förmodligen avses Gregorius, martyr i 
Spoleto (Holweck 1924 s. 451). Relikerna med Gregorius 
kom i mitten av 900-talet genom ärkebiskop Brun till dom-
kyrkan i Köln. Festdagen 22 december förekommer från 
1000-talet i alla kalendrar från Köln (Ó Riain 2005 s. 202; 
LDLV s. 317). Reliker i Lunds stift: L6.

Gregorius, påve
Tre olika påvar med namnet Gregorius har tidigt betraktats 
som heliga. Förmodligen avses den mest betydelsefulla av 
dem, Gregorius I, en av de fyra ”doktorerna”, † 604. Festdag: 
12 mars (LDLV s. 58). Reliker i Lunds stift: L1, R7, R9, R23. 

Helena, jungfru och martyr
Flera Helen eller Helena omtalas som jungfrur och martyrer. 
Mest känd är kejsarinnan Helena (död ca 330) som fann det 
Heliga Korset. Det som talar emot en sådan identifiering är 
att hon ej blev martyr. I Gumlösa kyrka har funnits två olika 
reliker efter martyrer med namnet Helena. Den förstnämnda 
kan möjligen vara S:ta Helena av Skövde (martyr ca 1160) 
(Holweck 1924 s. 467f ). 

Helena, jungfru och martyr
Det andra helgonet vid namn Helena, jungfru och martyr, 
i listan med reliker förvarade i Gumlösa kyrka, omnämns 
tillsammans med flera andra som tillhör de 11 000 jungfrur, 
† 300-talet. Möjligen var reliken identisk med den i skaran 
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kanske den minst troliga kandidaten (Healy Wasyliw 2008 
s. 36). Reliker i Lunds stift: L4.

Kilianus, martyr
† ca 689. Biskop i Würzburg (Gorys 1997 s. 170f; Farmer 
2004 s. 303). Domkyrkan i Paderborn ägde sedan grun-
dandet större bitar av reliker tillhörande S:t Kilian (Honsel-
mann 1962 s. 165). Festdag: 8 juli (LDLV s. 168). Reliker 
i Lunds stift: L5.

Reliker med anknytning till Kristus
Golgata: L1, högaltaret i Löddeköpinge kyrka.
Fredsklippan: L1 (jfr Lukas 24:36; Johannes 20:19-26).
Klippan på vilken Herren blev född: L1
Kristi bord: L1.
Kristi grav: L1, Gumlösa, R12, R14, R15, R17, R18, R26, 
R29, R36.
Kristi kors: L1, L4, Gumlösa, R1, R3, R4, R12, R14, R14a, 
R31, R34, R36, R37, R38. I högaltaret i Ingelstorps kyrka?
Kristi krubba: L1, R18, R22?, R29.
Kristi fat: Gumlösa. 
Candela, ängelns ljus: Gumlösa. Reliken, ”De candela di-
vini[a]tus accensa”, kan jämföras med den i en lista över re-
liker som gavs i gåva av kung Athelstan (924-939) till dom-
kyrkan i Exeter, vari omtalas reliken av ett ljus som Herrens 
ängel använde för att lysa upp Kristi grav, ”De candela, quam 
angelus Domini in sepulchro Christo irradiauit” (Hibbard 
Loomis 1950 s. 447f ).

Kristoffer, martyr
Enligt legenden bar han Kristus över vattnet. Hans namn 
kan möjligen förbindas med en verklig person (Holweck s. 
210). Festdag 25 juli (LDLV s. 185). Reliker i Lunds stift: 
L4, R14, R45 (två ggr).

Lambertus, martyr och biskop
† ca 705. Biskop av Maastricht. Mördad. Reliker i Münster 
in Freiburg sedan 1100-talet (Gorys 1997 s. 185f; Farmer 
2004 s. 309). Festdag: 17 september (LDLV s. 238). Reliker 
i Lunds stift: L5, R9 (dräkt).

Lasarus
† 1:a årh. Enligt traditionen bror till Maria Magdalena och 
Martha. Död och begravd i Kition, år 890 fördes relikerna 
till Constantinopel (Holweck 1924 s. 596). Enligt en an-
nan legend kom han med följeslagare till Marseille där han 
blev den första biskopen. Festdag den 17 december. Reliker 
i Lunds stift: L1 (från hans grav).

Latro, beatus (”den salige rövaren”)
I Gumlösa kyrka förvarades en relik av en välsignad (beatus) 
person kallad ”latro”, ’tjuv’, ’rövare’. Av allt att döma avses 
reliker efter någon av de två till namnet okända rövare som 
korsfästes tillsammans med Jesus. Enligt Lukasevangeliet sade 

Johannes döparen
† 1:sta årh. Predikant, martyr. Flera kyrkor har hävdat att 
de innehar reliker av Johannes döparen (Holweck 1924 s. 
541). Reliker i Lunds stift: L4 (av huvudet), Gumlösa, R9 
(stoft), R45, R45 (av trästocken mot vilket han blev hals-
huggen), R45 (aska).

Johannes, apostel och evangelist
† 1:a årh. Yngre bror till aposteln Jacob den äldre. De sis-
ta åren av sitt liv kan Johannes ha tillbragt i Ephesos, nuv. 
Turkiet. På 500-talet byggdes där en större kyrka över vad 
som ansågs vara Johannes evangelistens grav/viloplats. Några 
reliker efter honom kom emellertid aldrig att framvisas och 
inte heller någon annan plats gjorde anspråk på att hysa hans 
kropp, något som kan ha bidragit till uppfattningen att han 
var odödlig eller redan hade upptagits i himlen, såsom det 
sades om jungfru Maria. Ephesos blev ett populärt mål för 
pilgrimer vilka därifrån hembragte ampuller med Johannes 
“manna” (“andedräkt”, olja, stoft eller dylikt) (Holweck 1924 
s. 548f; Anderson 2004). Festdag: 27 december (LDLV s. 
322). Reliker i Lunds stift: L4, Gumlösa, R6 (manna), R11 
(manna), R29 (stoft).

Johannes, martyr
† 300-talet. Johannes omnämns tillsammans med en viss 
Paulus. Båda betraktas enligt traditionen som de sista i Rom 
som blev martyrer för sin vägran att offra till gudarna. En 
kyrka uppfördes på platsen för deras gravar (Holweck 1924 
s. 542). Festdag: 26 juli (LDLV s. 162). Reliker i Lunds 
stift: L4, R45?

Josef av Arimaethea
† 1:a årh. Enligt traditionen ska kroppen finnas i Moyen-
moutier (Holweck 1924 s. 561f ). Festdag: 17 mars. Reliker 
i Lunds stift: Gumlösa, R44.

Juliana, martyr
Förmodligen den Juliana som blev martyr i Cuma eller Ne-
apel. Hennes namn förknippas även med en viss Juliana av 
Nicomedia, ett annat, möjligen helt legendartat, helgon (Far-
mer 2004 s. 294). Festdag den 16 februari (LDLV s. 38). 
Reliker i Lunds stift: L4, R40.

Justus, martyr
Se Felix, martyr. Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Justinus, gosse och martyr
Tre olika Justinus berättas ha blivit martyrer som barn eller 
kan förmodas att ha varit barn. Troligen rör det sig om någon 
av följande: 1) Notre-Dame kyrkan i Paris hade på 800-talet 
relikerna efter en nioårig gosse (Healy Wasyliw 2008 s. 51). 
2) En av S:ta Symphoras söner hette Justin och omtalas i 
kalendern den 27 juni (Healy Wasyliw 2008 s. 55; LDLV s. 
162); 3). S:t Justinianus vars kult emanerade från Limoges är 
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som skänktes av kung Henrik IV av England i samband med 
giftermålsförhandlingar i början av 1400-talet, ansåg både Hy-
lander och Axel-Nilsson att Laurentiusrelikvariet också skänkts 
vid detta tillfälle. Reliker i Lunds stift: Gumlösa, R16.

Leo, bekännare och påve
Reliker efter någon av påvarna och bekännarna Leo I ”Sto-
re”(död 461), Leo II (683), Leo III (död 816), Leo IV (död 
855), Leo IX (död 1054) (Holweck 1924 s. 598-600). Reliker 
i Lunds stift: L4, L23, L51?

Leodegarius, martyr
† 678. Leger eller Leodegarius var abbot i klostret Saint-Maix-
ent och senare biskop i Autun. Avrättad av politiska skäl 
(Farmer 2004 s. 316f ). Festdag 2 oktober (LDLV s. 252). 
Det kan inte uteslutas att Leodegarius avser helgonet Liud-
ger (Ludger, Ludgerus, Luitger), som likaså var biskop men 
verksam i Frisland 742-809 (Gorys 1996 s. 192f ). Reliker 
i Lunds stift: L5, Gumlösa, R9 (dräkt), R30, R44 (dräkt).

Leonardus, martyr
† ca 500. Kulten av Leonardus fick snabb spridning under 
1000-talet i Frankrike, England, Italien och speciellt Bayern. 
Det ska noteras att det inte finns några uppgifter om att han 
blev martyr (Holweck 1924 s. 602; Farmer 2004 s. 320) Hans 
festdag är den 6 november, men återfinns ej i Lundamarty-
rologiet. Reliker i Lunds stift: Gumlösa, R9.

Macarius, martyr
Flera helgon från 200-300-talet har burit namnet Macarius. 
Ett par av dem har också blivit martyrer. Macarius av Alex-
andria har festdag den 8 december. Möjligen är han identisk 
med en annan Macarius med festdag den 28 februari och 
den 30 oktober. Ytterligare en annan Macarius blev tillsam-
mans med helgonet Julian martyrer i Syrien (Watkins 2002 
s. 362). Reliker i Lunds stift: Gumlösa. 

Maclovius (Malo)
Malo (Maclou), biskop i Saint-Malo i Bretagne på 500-600-ta-
let. Kulten av helgonet var utbredd i England. Reliker fanns 
bland annat i Bath (Farmer 2004 s. 342). Reliker i Lunds 
stift: Gumlösa.

Malachius, ärkebiskop
† 1148. Ärkebiskop av Armagh på Irland. Han dog i Clair-
vaux där kulten av honom hade sitt ursprung, sanktionerad 
av påven Clemens III år 1190. Festdag: 3 november (Farmer 
2004 s. 340). Reliker i Lunds stift: Gumlösa. R57.

Marcellianus, martyr
Centurionen Marcellus (Marcelli i LDVL) dog martyrdöden 
298 i Tanger, Nordafrika. En annan tradition gör gällande att 
han dog i Léon, Spanien (Farmer 2004 s. 343f ). Festdag: 20 

Jesus till en av rövarna: ”Sannerligen, redan idag skall du vara 
med mig i paradiset” (Lukasevangeliet 21:43). Dessa ord är 
bokstavligen ett löfte om välsignelse (jfr ”beatus”) och salighet.

Laurentius, martyr 
† 258. Diakon. Martyr i Rom Över platsen för hans grav 
uppfördes ca 330 kyrkan S. Lorenzo fuori le Mura, en av de 
sju huvudkyrkorna i Rom. Hans grav öppnades av påven 
Pelagius II och kroppen av S:t Stefan lades däri. Laurentius 
huvud är i Quirinialkapellet, halstret i S. Lorenzo in Luci-
na (Holweck 1924 s. 594; Farmer 2004 s. 311f ). Lauren-
tius tillhörde med Mauritius och Vitus ”grundbeståndet” 
i den ottonska kejsarfamiljens ”hushelgon”. Enligt Stefan 
Samerski var helgonet för de ottonska kejsarna ändock av 
mindre betydelse än S:t Mauritius. Före slaget vid Lechfeld 
962 som ägde rum den 10 augusti, på Laurentius dag, lovade 
kejsaren helgonet att vid en seger skulle han låta stifta ett 
nytt biskopsdöme med säte i Merseburg. I samband med 
att han kröntes till kejsare i Rom av påven år 962 fick han i 
gåva reliker av Laurentius och Mauritius. Delar av relikerna 
placerades sedan, tillsammans med reliker av den heliga Vi-
tus, i altaren i domkyrkorna i Bamberg och Halberstadt. 
Henrik I:s gemål Kunigunde (död 1033) kröntes till drott-
ning på Laurentiusdagen år 1002 (Samerski 2009 s. 142ff). 
Festdag: 10 augusti (LDLV s. 197). Reliker i Lunds stift: L4, 
Gumlösa, R6 (ett ben), R7, R8, R9, R12 (kol), R14, R19, 
R22, R23 (revben), R24, R39 (ben), R45 (kol), R45, R45? 
R51 (jord och fett under halstret), R57.

Laurentius, kung och martyr 
† före 1192. I listan med reliker i Gumlösa kyrka noteras en 
Laurentius, kung och martyr. Det kan noteras att ärkebiskop 
Engelbert av Köln år 1225 invigde ett relikskrin tillhörande 
Apostlakyrkan i samma stad, varvid omtalas en relik av ”san-
cti Laurentii regis et martyris”. Tidigare i dokumentet omtalas 
även martyren Laurentius, alltså underförstått diakonhelgonet, 
vilket betyder att det knappast är en felskrivning (Quellen zur 
Geschichte der Stadt Köln, Band 2, s. 95, nr 87; se även Eng-
lish Episcopal Acta, vol. 30, nr 76). Att det verkligen funnits 
en kung med namnet Laurentius är också belagt i en biografi 
över Elisabeth av Schönau (1126–1165) från omkring 1184. 
Denne kung Laurentius förknippas med Ursula och de 11 000 
jungfrurna (Britannicarum Ecclesiarum Antiquitates s. 171). 
I sammanhanget bör också noteras att i Lunds domkyrka i 
slutet av 1400-talet fanns ett huvudrelikvarium innehållande 
hela huvudet (integrum caput) av den heliga Laurentius. Sist 
i beskrivningen av detta tillfogas ett ”quondam regis Anglie”. 
Tolkningen av sistnämnda sats har vållat problem. Olaus Stisen 
översatte det redan omkring 1660 som ”fordom konung av 
England” (texten återgiven i Sjöborg 1801 s. 48). Sven Hylan-
der ansåg att begreppet ”kung” ej syftade på Laurentius (1820 
s. 21f not d). Göran Axel-Nilsson ansåg att det ska översättas 
”fordom konungens av England” (1989 s. 93f). Eftersom re-
likvariet i listan följer direkt efter ett annat som innehöll reliker 
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ctae Mariae perpetuae virginis”. Karl den store ägde även re-
liker av jungfruns hår som förvarades i en speciell medaljong 
(Honselmann 1964 s. 164). Reliker i Lunds stift: L4 (hår och 
klädnad), Gumlösa (hår och klädnad), R7 (mjölk), R8 (kläd-
nad), R9 (lindor), R9 (mjölk), R29 (hår), R36 (hårstrå), R57.

Maria Magdalena
† 1:a årh. Kallad apostlarnas apostel. Enligt legenden be-
gravd i Ephesos, sedan translaterad till Konstantinopel 886 
(Holweck 1924 s. 678). Enligt en västlig tradition kom Maria 
Magdalena till södra Frankrike. Kvarlevorna av henne ansågs 
finnas i klostret Vézelay (Farmer 2004 s. 350f, 357f, 385f ). 
Festdag den 22 juli (LDLV s. 180). Reliker i Lunds stift: L2, 
Gumlösa, R9, R12, R14, R19, R40.

Martin, biskop och bekännare
† 399. Biskop av Tours, där han begravdes. Festdag den 11 
november (LDLV s. 286). Reliker i Lunds stift: L2, Gum-
lösa, R8, R18, R44.

Mattheus, evangelist
† 1:a årh. Apostel och evangelist, olika legenduppgifter finns 
om hans död, möjligen blev han martyr i Mesopotamien 
(Holweck 1924 s. 684). Festdag: 21 september (LDLV s. 
243). Reliker i Lunds stift: L4, Gumlösa, R6 (revben), R11 
(revben), R28 (revben), R30.

Matthias, apostel
† 1:a årh. En grekisk källa uppger att han korsfästes. Hans 
kvarlevor uppges ha tagits av Helena, mor till kejsar Kon-
stantin, i början av 300-talet till Rom, S. Maria Maggiore, 
och därifrån fördes reliker till Trier (Holweck 1924 s. 685). 
Festdag: 24 februari (LDLV s. 43). Reliker i Lunds stift: L4.

Maurinus, martyr
† före 900-talet. Abbott Maurinus grav med inskription om 
hans martyrskap upptäcktes 966 i S. Pantaleon kyrka i Köln. 
Dödsåret ej känt (Holweck 1924 s. 688). I martyrologiet från 
Christ Church, Irland, finns en längre beskrivning om hur 
relikerna efter Maurinus påträffades. Det äldsta omtalandet 
av fyndet finns i en beskrivning från omkring 990 (Ó Ri-
ain 2005 s. 198). Festdag: 10 juni (LDLV s. 148). Reliker i 
Lunds stift: L5. 

Mauritius, martyr
† 285/286. Mauritus var enligt Eucharius legend (ca 450) be-
fälhavare över den Thebanska legionen som bestod av kristna 
soldater. När de under en kampanj mot upproriska galler, 
kanske år 285/286, vägrade att offra till de romerska gudar-
na lät regenten Maximianus massakrera dem. Händelsen 
har förlagts till nuvarande Schweiz (Gorys 1997 s. 280f ; 
Farmer 2004 s. 360). De karolingiska härskarna gav kulten 
av S:t Mauritius en särskild och hög position. Från år 926 
hade kung Henrik (919-936) i sin ägo en lans som enligt 

oktober (Farmer 2004 s. 343f ). I Lundamartyrologiet, festdag 
29 oktober (LDLV s. 275). Här föreslås att Marcellianus är 
identisk med eller sammanblandad med en viss Marcellinus 
som även han ska ha dött martyrdöden i Afrika, alltså ej 
nedanstående som dog i Rom (Holweck 1924 s. 648). Till 
Marcellianus martyrskap kan kopplas hans försvarare Cassia-
nus, se ovan, och till Marcellinus Ciriacus, se ovan. Dessa tre 
namn, Marcellianus, Ciriacus och Cassianus står tillsammans 
i reliklistan, vilket kan indikera ett sammanhang mellan dem.

Marcellinus, martyr
Marcellinus och Petrus dog martyrdöden 304 i Rom. Påven 
Gregorius IV (827-844) skickade deras reliker till Einhard, 
som placerade dem först i Steinbach och sedan i Seligenstadt 
(Farmer 2004 s. 343). Festdag: 2 juni (LDLV s. 139). Reli-
ker i Lunds stift: L4.

Marcianus, martyr
Flera martyrer under fornkristen tid bar med namnet. Tre 
av dem dog i Rom (Holweck 1924 s. 652f ). Reliker i Lunds 
stift: L4.

Markus, evangelist
† ca 68 i Alexandria som martyr. Hans reliker lär ha förts till 
Reichenau och Venedig (Holweck 1924 s. 661). Festdag 25 
april (LDLV s. 98). Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Margareta, jungfru
Flera helgon har haft namnet Margareta. Mest känd är Mar-
gareta av Antiochia, † 303? (Farmer 2004 s. 344f ). Reliker 
efter henne lär ha förts till San Pietro della Valle nära sjön 
Bolsena i Italien år 908, därefter år 1185 (?) till katedralen 
i Montefiascone och sedan till Venedig år 1213. Minnes-
dag den 13 juli (Östkyrkan) och den 20 juli (Västkyrkan) 
(Holweck 1924 s. 655). Båda festdagarna finns i Lunds dom-
kyrkas Liber daticus, den senare är inskriven på 1300-talet 
(LDLV s. 175, 179). Reliker i Lunds stift: L4, R12, R22, 
R40 och Åhus (Appendix II).

Margareta, martyr och jungfru
En av de Elvatusen jungfrurna (Holweck 1924 s. 655). Med 
tanke på att flera av relikerna i kyrkan i Gumlösa hämtats 
från den skaran, förefaller det mest troligt att det gäller även 
denna Margareta. 

Margareta (av Roskilde)
Danskt helgon begravd i Roskilde 1177 (Jørgensen 1909 s. 
50). Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Maria, jungfru
Reliker i form av jungfru Maria hår fanns i flera andra kyr-
kor: klosterkyrkan i Centula omkring 800; i domkyrkan i 
Paderborn, med jungfru Maria som patrocinium, fanns på 
1000-talet i högaltaret enligt en förteckning ”De capillis san-
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lösa kyrka förefaller det mest troligt att det är hustrun Na-
talia som fanns som relik i Gumlösa, även om hon felaktigt 
uppges vara martyr.

Nazarius, thebanen
Flera helgon har haft namnet Nazarius. Troligen avses den 
Nazarius som brukar omnämnas tillsammans med S:t Celsus. 
De blev martyrer i Milano år 68. Deras reliker upptäcktes 
395 av S:t Ambrosius (Holweck 1924 s. 729f; Watkins 2002 
s. 423f ). Nazarius i Gumlösa kyrka tillskrivs vara medlem 
i den Thebanska legionen. Det förefaller också vara fallet 
med en av de reliker av Nazarius (och Celsus) som fanns i 
ett skrin i Lunds domkyrka (jfr Axel-Nilsson 1989 s. 102). 
Festdag: 13 december (LDLV s. 309. Reliker i Lunds stift: 
Gumlösa, R45?

Nereus, martyr
Se Achilleus.

Niger, martyr
Helgonet Niger kan möjligen vara identisk med  Neodegarius 
(jfr Axel-Nilsson 1989 s. 139), även känd med namnformen 
Nidger eller liknande. Han var biskop i Augsburg 815-32. 
Hans reliker, i kyrkan S. Afra i Augsburg, eleverades 1064 
(Holweck 1924 s 744). Festdag 9 oktober och 15 april. Ej i 
Lundamartyrologiet. Problemet med förslaget till identifie-
ring ligger i att denna biskop enligt tillgängliga källor inte 
dog som martyr.

Nikomedus, martyr
† 90? Präst i Rom. Levnadstid oklar. Associeras i legenden 
med helgonen Nereus, Achilleus och Petronilla (Watkins 
2002 s. 431; Farmer 2004 s. 388). Festdag: 15 september 
(LDLV s. 235). Reliker i Lunds stift: L4, R45?.

Nikolaus, ärkebiskop
† ca 350. Biskop av Myra. Hans reliker stals 1087 av köpmän 
från Bari (Holweck 1924 s. 741). Festdag den 6 december 
(LDLV s. 304). Reliker i Lunds stift: L2, Gumlösa, R9 (2 
reliker), R48.

Nympha, martyr och jungfru
† 200-talet? Omtalas i helgonlegenderna tillsammans med 
martyrena Tryphon och Respicius. Jungfrun Nympha från 
Palermo ska enligt en legend ha levt under 200-talet, enligt 
en annan legend under 500-talet. De tre helgonens reliker 
fanns före 1566 i kyrkan vid den Heliga Andens hospital 
i Rom (Meier 1912). Enligt en uppgift ska Nympha och 
Respicius ha sammankopplats med Tryphon först under 
900-talet (Watkins 2002 s. 571). Påven Leo IV skänkte en 
med guldtråd utsmyckad klädnad till S:ta Nymphas kyrka 
i Porto på Sicilien. Enligt Raymond Davies finns inga säk-
ra belägg för någon person vid detta namn från fornkyrk-
lig tid, istället är det en personifikation av platsnamnet ad 

legenden stuckits in i den korsfäste Kristus sida och från 
denna tid är den känd som Mauritiuslansen. Lansen fördes 
med på militära kampanjer och ansågs ha bidragit till flera 
stora segrar i öster. Kejsar Otto I valde S:t Mauritius som 
titelpatron vid invigningen av ärkestiftet Magdeburgs dom-
kyrka år 937. Grundandet av biskopssätet Gnesen i Polen 
följdes av kejsare Otto III:s överlämnande av en replik av 
den berömda lansen, vilken fortfarande är bevarad. Sam-
ma sak skedde vid grundandet av en större kyrka i Gran i 
Ungern. Från 1100-talets andra hälft kom kejsarna att krö-
nas av påven framför ett altare uppfört till helgonets ära i 
Peterskyrkan i Rom. Betydelsen av Mauritius såsom speciell 
patron för kejsarfamiljen minskar från 1000-talet, liksom 
överhuvudtaget inblandningen av kejsarna i kultutveckling-
en och utväxlandet av reliker (Samerski 2009 s. 139ff). Den 
centrala helgedomen i kulten av S:t Mauritius var Agaune, 
senare känt som St. Moritz. I forskningen är den etablerade 
bilden att de ottonska kejsarna har haft S:t Mauritius såsom 
en speciell kunglig eller dynastisk patron (för en översikt i 
ämnet med referenser, se Warner 2007 s. 12f ). Kulten av 
S:t Mauritius hade en framstående ställning även i England 
under 900- och 1000-talet, där kung Athelstan gjorde an-
språk på att ha övertagit en Mauritius lans som tidigare varit 
i Karl den stores ägo (Hibbard Loomis 1950). Dedikationer 
till Mauritius i det medeltida Danmark tycks ha varit myck-
et sällsynta (Jørgensen 1909 s. 149). Festdag: 22 september 
(LDLV s. 244). Reliker i Lunds stift: L6, Gumlösa, R7, R30, 
R45, R45 (av skjortan), R45, R45, R48.

Mercurius, martyr
† 250. Mercurius av Caesarea var soldat, martyr. Enligt legen-
den kom han 113 år efter sin död nedstörtande från himlen 
och dödade Julianus avfällingen. Reliker finns i katedralen 
i Mainz (Holweck 1924 s. 706). Festdag: 25 november. Ej i 
Lundamartyrologiet. Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Moriska martyrerna
En avdelning morer blev martyrer tillsammans med S.t Victor 
av Xanten (Runde 2003 s. 189f ). Reliker i Lunds stift: L6, 
Gumlösa, R45 (ett ben), R45 (två ggr).

Natalia, jungfru och martyr
Två kvinnliga helgon vid namn Natalia är kända. Förmod-
ligen rör det sig om förstnämnda av följande: 1) Natalia, † 
311? hustru till S:t Adrian, som blev martyr i Nicomedia 
under kejsar Diocletanus. Hon ska däremot, till skillnad 
från efterföljande, ej ha dött martyrdöden. Festdag: 1 decem-
ber (i det romerska martyrologiet). Kvarlevorna efter båda 
fanns i Byzantium. På 500–600-talet fördes de till Rom och 
kyrkan S. Adriano. 2) Natalia, hustru till Aurelius, var en 
spansk och morisk kvinna som konverterade till kristendo-
men och tog namnet Natalia. Båda halshöggs 852. Festdag: 
27 juli (Holweck 1924 s. 728f, Watkins 2002 s. 423). Med 
tanke på att S:t Adrian är företrädd bland relikerna i Gum-
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Panthaleon, martyr
† 305. Doktor och martyr. Kyrkor dedicerades S:t Panthaleon 
i Rom och Konstantinopel (Farmer 2004 s. 410). Festdag: 27 
juli (LDLV s. 186). Reliker i Lunds stift: L4, R45.

Paula, moder och bekännare
† ca 404 i Rom. Paula födde fem barn varav två var S:ta 
Eustochium (abbedissa, festdag den 28 september) och 
S:ta Blaesilla. I Bethlehem grundade hon ett manligt och 
tre kvinnliga gästhus för pilgrimer. Begravd i Bethlehem 
(Holweck 1924 s. 784). Festdag: 26 januari (ej i LDLV). 
Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Paulinus, bekännare och biskop
Fyra olika biskopshelgon med namnet Paulinus är kända: Pau-
linus av Nola († 431), Paulinus av Trier († 358), Paulinus av 
Aquilea († 802) och Paulinus av York († 644). Mot bakgrund 
av de många andra helgonreliker med proveniens i Rom som 
lagts i högaltaret i Lunds domkyrka förefaller det mest troligt 
att även dessa reliker kommer från Paulinus av Nola. Hans 
reliker fördes till Rom på 1000-talet. Paulinus omnämns före 
Augustinus, vilken föreslagits identisk med Augustinus av Hip-
po. Paulinus av Nola kan väl ha placerats före den store Augus-
tinus, men knappast någon av de andra omnämnda biskoparna 
Paulinus. Festdag: 22 juli (LDLV s. 159). Hans reliker fördes 
till Rom och kyrkan S. Bartolomeo all’Isola under Otto III:s 
tid (980-1002) (Farmer 2004 s .417f; Løffler 1911). Näst tro-
ligast är förmodligen att relikerna kommer från Paulinus av 
Trier med festdag den 31 augusti (LDLV s. 219). 

Paulus, apostel
† 57, i Rom. Hans kropp är enligt traditionen i kyrkan S. 
Paolo fuori le Mura. Huvudet är i Laterankyrkan (Holweck 
1924 s. 781). Festdag 29 juni, 30 juni (LDLV s. 163f ). Re-
liker i Lunds stift: L4 (blod), R6 (finger), R11 (finger),”8 
(hår), R28 (dräkt), R45? R57.

Paulus, martyr
Se Johannes, martyr. Reliker i Lunds stift: L4, R45?

Perpetua, martyr och jungfru
† 202/203. Förmodligen avses Perpetua som tillsammans 
med Felicitas blev ihjälslitna av rovdjur på arenan (Gorys 
1997 s. 241; Holweck 1924 s. 790). Festdag 7 mars (LDLV 
s. 53). Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Perpetua, jungfru och martyr
I Gumlösa kyrka fanns reliker av två Perpetua, den andra i 
ordningen omnämns i samband med helgon ur de elvatusen 
jungfrurnas skara. Det förefaller troligt att denna jungfru 
också hör dit. Reliker efter en viss jungfru Perpetua som var 
följeslagare till S:ta Ursula fanns i Bochem, Tyskland (Kes-
sel 1863 s. 270.)

Nymphas. Hennes kropp sägs ha förts till kyrkan S. Maria 
in Montecellis år 1098 i närvaro av ärkebiskop Anselm av 
Canterbury. Andra uppgifter gör gällande att hennes huvud 
togs till Palermo 1593 och hennes kropp sägs ha också att 
ha förts till S. Spirito i Sassia (The Lives of the Ninth-Century 
Popes s. 121f med kommentar av R. Davies i not 48). Det 
omtalas att hennes reliker translaterades till S:t Chrysogonus 
kyrka i Rom år 1123. Abboten Seffrid av Glastonbury som 
var i Rom vid denna tid gav sedan reliker av henne till sin 
klosterkyrka (Bethell 1972 s. 69f ). Festdag: 10 november. Ej 
i Lundamartyrologiet. Reliker i Lunds stift: L5. 

Odulfus, bekännare
† 855. Munk och missionär, verksam Frisland. Begravd i 
Utrecht. Enligt en tradition bortfördes hans kvarlevor av vi-
kingar i början av 1000-talet och hamnade i Evesham klos-
ter, England (Farmer 2004 s. 395f ). Festdag: 12 juni. Ej i 
Lundamartyrologiet.

Olof, kung och martyr
† 1030. Begravd i Nidaros. Festdag den 29 juli (LDLV s. 
188). Reliker i Lunds stift: Jonstorps kyrka (av skjortan), 
R45 (av klädnaden). 

Oswald, martyr och kung
† 642. Engelsk kung, död i slag mot den hedniska kungen 
Pedna av Mercia. Reliker efter Oswald placerades i altaret i 
kyrkan Überwasser, Westfalen, år 1085. Förmodligen fanns 
reliker efter helgonet tidigt i Kirchdornberg och Hereford 
från 800-talet. På 1080-talet fanns reliker av Oswald tillsam-
mans med Albans i Odense (Jørgensen 1909 s. 17ff; Holweck 
1924 s. 761; Honselmann 1962 s. 171f ). Festdag: 5 augusti 
(LDLV s. 195). Reliker i Lunds stift: L4, R9.

Palmatius, martyr och prokonsul
† 287. Prokonsul. Martyr, tillsammans med följeslagare, i 
Trier. Legenden är känd först efter 1071, den tidpunkt då 
kropparna upptäcktes i kyrkan S. Paulinus i Rom (Holweck 
1924 s. 766). Festdag: 5 oktober. Ej redovisad i Lundamar-
tyrologiet. Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Pancratius, martyr
Två olika helgon och martyrer är kända under namnet Pancra-
tius: 1). P. av Rom. † före ca 300, gravlades i en katakomb vid 
Via Aurelia över vilket en första kyrka byggdes under 300-talet. 
Han firas den 12 maj, samma dag som Achilleus och Nereus 
(Kirsch 1911; LDLV s. 115). Hans reliker lär ha överförts till 
basilikan S. Crisogono i Rom (Healy Wasyliw 2008 s. 41). Ett 
svagt indicium på att reliken i det södra sidoaltaret i Lunds 
domkyrka invigts 1145 är från helgonet och att även reliken 
av S:t Nympha i samma altare kan komma från S. Crisogono 
kyrka i Rom (se ovan om helgonet) 2). P. av Taormina. Martyr 
under första århundradet. Festdag den 3 april (LDLV s. 79; 
Farmer 2004 s. 409). Reliker i Lunds stift: L5, R45 (två ggr). 
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Rufinus, martyr
Flera olika martyrer och bekännare bär namnet Rufinus eller 
Rufus. Flera av helgonens biografier kan ha sammanblandats 
(Holweck 1924 s. 871f ). En Rufus hade festdag 27 augus-
ti (LDLV s. 215). Reliker i Lunds stift: L5, R45 (två ggr)?

Scholastica, martyr och jungfru
Med tanke på att denna jungfru också omnämns som mar-
tyr kan hon möjligen identifieras med Scholastica av Ara-
gon. Festdag den 3 oktober (Holweck 1924 s. 889). Reliker 
i Lunds stift: Gumlösa, R24, R46-47.

Sebastianus, martyr
† ca 300. Över hans grav uppfördes 367 en basilika dedicerad 
till honom, S. Sebastiano fuori le mura. Reliker fördes till flera 
kyrkor, en viktig till S. Medard i Soisson år 829 (Holweck 
1924 s. 890). Festdag 20 januari (LDLV s. 14f ). Reliker i 
Luns stift: L4, Gumlösa, R9 (av knäet), R9, R24, R45 (två 
ggr), R57 (två ggr).

Servilianus, martyr 
Servilianus & Sulpicius (Sulpitius), officerare som blev mar-
tyrer ca 100 i Rom eller Terracina. Sulpicius (Sulpitius) kallas 
också Simplicius. Begravda i kyrkogården Ss. Gordianus & 
Epimachus. De translaterades till en ny kyrka, dedicerad S:t 
Epimachus, vid porten till Via Latina i Rom under påven 
Paschalis I:s tid († 824). Redan år 773 fick klostret Ellwangen 
reliker av dem av påven Hadrian I (Holweck 1924 s. 921; 
Watkins 2002 s. 541; Goodson 2010 s. 234). Festdag: 20 
april (LDLV s. 93). Reliker i Lunds stift: L6.

Severus, bekännare
Flera olika bekännare är kända under namnet Severus 
(Holweck 1924 s. 906f ). Reliker i Lunds stift: L4.

Silvester, bekännare och påve
Biskop av Rom, †335, begravd på kyrkogården uppkallad 
efter Priscilla. År 761 translaterades relikerna till S. Silvestro 
in Capite, Rom (Farmer 2004 s. 490f ). Festdag: 31 decem-
ber (LDLV s. 324). Reliker i Lunds stift: L4, R30, R44 (av 
huvudet), R46-47 (revben och handkläde). 

Simeon
Med tanke på att namnet Simeon omtalas allra sist i listan 
över reliker i altaret invigt 1123 i Lunds domkyrka, förefaller 
det troligt att relikerna tillhört en mindre framträdande per-
son, alltså inte aposteln Simon. Förmodligen avses den för-
sta av två följande: 1) Simeon, † ca år 10, kallad den helige, 
profeten eller den rättrådige. Han omtalas i Lukasevangeliet 
(2:25–35) såsom den fromma äldre man som tog emot Je-
susbarnet och ”välsignade” honom i sina armar när han in-
troducerades i templet i Jerusalem. Han hade fått ett Guds 
förebud om att han skulle få se frälsaren innan han dog (Dris-
coll 1912; Holweck 1924 s. 918). Flera olika kyrkor gjorde 

Petrus, apostel
† 64 i Rom, martyr. Begravd vid Vatikankullen, där Va-
tikankyrkan sedermera uppfördes (Holweck 1924 s. 797). 
Festdag den 29 juni,1 augusti (LDLV s. 163, 190). Reliker i 
Lunds stift: L4, L4 (skägg), L4 (huvud), Gumlösa (av huvud 
och skägg), R6 (korset), R8, R9, R10, R15, R28 (huvud och 
skägg), R28 (dräkt).

Petrus tharsensis, biskop
I Gumlösa kyrka förvarades en hostia som välsignats av hel-
gonet och biskopen Petrus “tharsensis” (”de pane qvem be-
nedixit sanctus petrus tharsensis episcopus”). Biskopshelgonet 
Petrus, som förmodligen inte avlidit som martyr, kan inte 
återfinnas i den anlitade litteraturen. Med ”tharsensis” borde 
väl egentligen förstås Tarsus i nuv. Turkiet. En möjlighet är 
att ”tharsensis” är Tarentaise i Frankrike. Peter, ärkebiskop 
av T., dog 1174 och kanoniserades 10 maj 1191 (Holweck 
1924 s. 795). 

Pontianus, martyr och påve
† ca 236 på Sardinien. Kroppen togs till Rom av efterträd-
aren, påven Fabian, och begravdes i kyrkan S. Callistus där 
hans gravsten påträffades 1909 (Farmer 2004 s. 441). Festdag: 
20 november (LDLV s. 297). Reliker i Lunds stift: L4, R14.

Prothasius, martyr
Se Gervasius. Reliker i Lunds stift: L4, R45.

Quintinus, martyr
† ca 300. Enligt legenden en romersk medborgare som pre-
dikade i Gallien. Hans reliker translaterades 835 (Farmer 
2004 s. 447). Festdag: 31 oktober (LDLV s. 277). Reliker i 
Lunds stift: L4, R45. 

Remigius, biskop av Reims
† ca 535. Frankernas ”apostel”. Begravd i Reims. Reliker 
eleverade av påven 1049. Festdag: 1 oktober (Holweck 1924 
s. 852). Reliker i Lunds stift: Gumlösa, R9 (dräkt).

Rikardus, munk och martyr
Ej identifierad i den anlitade litteraturen. Reliker i Lunds 
stift: Gumlösa.

Rimbert, ärkebiskop
† ca 888. Död i Bremen. Festdag den 9 mars (Holweck 1924 
s. 852). Reliker i Lunds stift: L3, R44.

Romanus, martyr
† 258. Romersk väktare och soldat. Martyr. En annan möj-
lighet, dock mindre trolig, är att helgonet ska identifieras 
med en viss Romanus som blev martyr i Antiochia 303/304 
(Kirsch 1912). Festdag: 9 augusti (LDLV s. 197). Reliker i 
Lunds stift: L4.
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Thebanska martyrerna
Om den thebanska legionen, se ovan om Mauritius. Reliker 
i Lunds stift: R12 (tand), R34, R45.

Theodolus, martyr
Se Alexander.

Theodorus, martyr
Flera olika martyrer med namnet är kända (Holweck 1924 
s. 959-964). Reliker i Lunds stift: L4, R45, R45.

Thomas, apostel
† 1:a årh. Martyr i Indien (Mylapore)? Kroppen fördes till 
Edessa, Syrien, sedan till Ortona, Italien (Farmer 2004 s. 
502f ). Festdag 21 december (LDLV s. 316).
Reliker i Lunds stift: Gumlösa, R6, R10, R17, R24, R30, 
R57.

Thomas Becket, ärkebiskop och martyr
Ärkebiskop av Canterbury, † 1170, mördad i sin katedral 
och kanoniserad redan 1173. Relikerna efter Thomas Becket 
translaterades 1220 (Farmer 2004 s. 505f ). Festdag: 7 juli 
(LDLV s. 167). Reliker i Lunds stift: Gumlösa, R6 (ett ben), 
R24 (dräkt av getragg), R26, R57 (klädnad).

Timoteus, martyr
Se Apollinaris.

Walburgis, jungfru
† 779 abbedissa i Heidenheim, syster tilll Winnibald och 
Willibald. Hennes reliker överfördes 870 (?) till Eichstätt där 
de placerades bredvid de av brodern Winnibald. År 893 elev-
erades hennes reliker och spreds över Rhenlandet, Flandern 
och Frankrike. Ett centrum för hennes kult var Attigny där 
Karl den enfaldige (västfrankisk kung 898-922) inrättade en 
helgedom till hennes reliker (Farmer 2004 s. 529). Festdag: 
1 maj (LDLV s. 103). Reliker i Lunds stift: L5, R40.

Valentinus, martyr
† 269? Två olika helgon vid namn Valentinus firas den 7 
februari. Deras levnadshistorier har i legenderna flutit sam-
man. Martyrer i Rom respektive Terni i Umbrien (Gorys 
1997 s. 293).

Valerius, bekännare och biskop
Förmodligen avses biskopen av Trier, † 320. Bekännare. Sän-
des till Gallien av S:t Peter tillsammans med S:t Eucharius och 
Maternus (Holsweck 1924 s. 1005). Valerius reliker överför-
des tillsammans med aposteln Matthias från S:t Eustachius 
kloster i Trier till den av Heinrich III grundade pfalzstift-
kyrkan S:t Simon och Judas i Goslar i mitten av 1000-talet. 
Därifrån överfördes 1069 delar av Valerius reliker till kyrkan 
i residensstiftet tillhörande Pfalz Harzburg – och Matthias 
reliker kom vid denna tid även till Bamberg. Under första 

anspåk på att äga hans reliker, vanligen någon arm. Karl den 
store anses ha skaffat en armrelik till sin kyrka i Aachen. En-
ligt legenden ska Karl den skallige ha skänkt reliker vidare till 
klostret Saint-Denis i Paris. Även de kristna i öster hade en 
relik av helgonet. Någon gång mellan 565–578 omtalas att 
Simeons reliker fördes från Syrien till Konstantinopel. Den-
na relik fördes efter att stadens fallit för korsfarare 1203 till 
Zadar i Kroatien av venetianare. En relik eller kenotaf fanns 
även i Venedig från åtminstone 1300-talet (Seymour 1976). 
Benediktinklostret Liesborns viktigaste relik var en hel arm 
av Simeon. Uppgifter om andra reliker av Simeon finns från 
Prüm (en fot), Centula, Essen, Hildesheim, Périgueux, Paler-
mo och Bryssel. Reliken i Prüm skänktes dit av Lothar år 852. 
Även andra reliker kan komma från Aachen (Seymour 1976; 
Müller 1987 s. 123f). Reliker av Simeon den rättrådige fanns i 
ett relikvarium i Lunds domkyrka (R9) 2) Ytterligare ett helgon 
är känt vid namnet Simeon, † 459, oftast kallad Styliten (den 
äldre). Reliker efter denne förvarades i Antiochia och Kon-
stantinopel och förefaller inte att ha spridits i den romerska 
kyrkan (Thurston 1912). Reliker i Lunds stift: L1, R9, R44.

Smaragdus, martyr
† ca 305. Smaragdus var en av S:t Cyriacus följeslagare och 
led martyrdöden med honom i Rom (Gorys 1997 s. 82, 
273). Reliker av Cyriacus fanns i kyrkan S:t Ursula i Köln 
(Urbanek 2010 s. 270f ). Festdag den 16 mars, 24 november 
(LDLV s. 60f, 297). Reliker i Lunds stift: L4.

Stefan, martyr och påve
† 257. Påve och martyr. Begravd i kyrkan S. Callistus, Rom. 
Senare fördes reliker till flera andra kyrkor (Holweck 1924 
s. 934). Festdag: 2 augusti (LDLV s. 193). Reliker i Lunds 
stift: L4.

Stefan, protomartyr
† ca 35. Diakon. Begravd i Kafr Gamala. Kroppen förd till 
Konstantinopel sedan till Rom. Festdag den 26 december, 
3 augusti (Farmer 2004 s. 485). Reliker i Lunds stift: L6, 
Gumlösa, R9 (av huvudet), R45 (av den sten varmed han 
stenades), R45 (blod), R48.

Sulpicius (Sulpitius), martyr
Se Servilianus.

Symphorianus, martyr
Symphonarius blev martyr vid Autun ca 200. Över hans grav 
byggdes på 400-talet en kyrka (Farmer 2004 s. 511). En tidig 
kyrka i Reims har titeln S:t Symphorianus (Holweck 1924 
s. 942). Festdag den 22 augusti (LDLV s. 209f ). Reliker i 
Lunds stift: L3, R45 (revben)

Thaddaeus, apostel
† 1:a årh. Broder till Jakob den yngre, möjligen död som 
martyr (Holweck 1924 s. 567). Reliker i Lunds stift: R6, R11.
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Vitus, martyr
† ca 303, martyr. Vitus blev martyr tillsammans med sin lärare 
Modestus och amma Crescentia. Kulten av Vitus var tidigt 
utbredd i södra Italien och på Sicilien. Hans grav påträffa-
des 583 i södra Italien och fördes 756 till benediktinklostret 
S:t Denis i Paris. Relikerna fördes år 836 till klosterkyrkan i 
Corvey (Tyskland). Kyrkan blev centrum i den fortsatta kul-
ten av helgonet. År 1090 ”återfanns” relikerna. År 925 erhöll 
hertigen av Böhmen en arm som sedan kom till Prag. Reli-
ker av Vitus fördes 1147 till Frankfurt. Enligt uppgift finns 
fler än 150 orter där reliker efter S:t Vitus påstås ha funnits 
(Honselmann 1962 s. 175ff; Gordys 1997 s. 300f; Farmer 
2004 s. 528). Widukind av Corvey (död efter 973) uppger 
i sin historia om saxarna att Vitus är patron över alla saxiska 
stammar. Även domkyrkan i Bamberg försågs med hans reliker 
i samband med konsekrationen i början av 1000-talet. Den 
speciella kopplingen mellan ottonerna och Vitus indikeras av 
att samma Widukund uppger att Otto den store under en 
sjukdomstid stod under beskydd av den helige Vitus. Helgo-
net fick under 900- och 1000-talet karaktären av ”rikshelgon” 
och användes symboliskt för att ianspråktaga nya territorier 
och biskopssäten i öster (Samerski 2009 s. 139). Vid invig-
ningen av domkyrkan i Halberstadt invigdes ett sidoaltare till 
S:t Vitus av ärkebiskop Lievizo av Bremen (Benz 1975 s. 42). 
Vitus betraktades som ett skyddshelgon för barn och sjuka 
(Healy Wasyliw 2008 s. 43f ). Festdag: 15 juni (LDLV s. 154). 
Reliker i Lunds stift: L3, R9 (finger), R45, R57.

Zenon, martyr 
Flera olika martyrer är kända med namnet Zenon. Förmod-
ligen avses Zenon av Rom, martyr ca år 300 tillsammans 
med ett stort antal följeslagare. Påven Paschal I lät år 822 
föra hans reliker till det nya kapellet S. Zeno i kyrkan S. 
Prassede (Holweck 1924 s. 1049; Goodson 2010 s. 160ff). 
Festdag den 8 juli (LDLV s. 168). Reliker i Lunds stift: L4.

hälften av 1100-talet överfördes flera reliker från Trier till 
olika kloster och stiftskyrkor i Tyskland (Haverkamp 1987 
s. 134). Festdag: 29 januari (LDLV s. 23). Reliker i Lunds 
stift: L4, Gumlösa, R14a, R44.

Victor, martyr
† ca 287. Förmodligen avses Victor av Xanten, som blev 
martyr med 330 av sina följeslagare i den thebanska legio-
nen (Holweck 1924 s. 1015). Festdag: 10 oktober (LDLV s. 
257). Reliker i Lunds stift: L4, R45.

Victoria, jungfru och martyr
† 300-talet. En jungfru Victoria blev martyr i S:ta Ursulas 
sällskap av 11 000 jungfrur (Holweck 1924 s. 1016). Reli-
ker efter viss (jungfru) Victoria har enligt Kessel förvarats i 
Köln, men hon är även känd i Osnabrück, München och 
1320 överfördes en relik till Burgos i Spanien (Kessel 1863 
s. 277). Reliker i Lunds stift: Gumlösa.

Victorius, martyr
Se Candidus. Reliker i Lunds stift: L4.

Willehadus, biskop
Biskop i Bremen † 789. Festdag 8 november (Farmer 2004 
s. 539). Reliker i Lunds stift: L1, R8.

Vincentius, martyr
† ca 304, martyr i Valencia. Diakon. Viktiga reliker i Valen-
cia, Saragossa, Lissabon, Paris och Le Mans (Farmer 2004 
s. 525). Festdag: 22 januari. Reliker i Lunds stift: R9, R30, 
R45, R45 (revben), R45 (blod), R48, R57.

Vitalis, martyr
Se ovan, S:t Candidus. Reliker i Lunds stift: L6.




