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Nordöstra Skåne under järnålder och vikinga
tid är en spännande region med platser eller 
monument som Gudahagen vid Näsum, 
 handelsplatser längs Helge å intill Åhus, cen
tralplatsen vid Vä, medeltidsstäderna Vä och 
Åhus, Bäckaskogs kloster, kyrkorna i Färlöv, 
Fjälkinge, Norra Åsum och Lyngsjö. Varje 
plats är värd ett eget studium. Nu har Lyng
sjö tillägnats två intressanta artiklar i tid
skriften Ale – dels Elisabeth Reuterswärd om 
dopfunten som skildrar Thomas Becketts 
martyrium, dels Sten Skansjö om kyrkan och 
kyrkbyn.1

 Lyngsjö känns gåtfull som en nu ensam
liggande kyrka med ett både högt och brett 
romanskt västtorn med empor eller herr
skapsgalleri, kalkmålningar, en dopfunt med 
ett ovanligt motiv samt ett bevarat så kallat 
gyllene altare. Kyrkan med dess rika inventa
rier tycks kräva en förklaring, där Reuter
swärd fastnar för ärkebiskop Eskil som fun
tens initiativtagare och Skansjö övertygande 
visar hur en tidigare rik jordbruksbygd för
stördes på grund av sandflykt. 
 Till artikeln om dopfunten skall enbart 
 fogas en liten tilläggsupplysning, nämligen 
att funten är en av de relativt få, som fort

farande bär spår av bemålning, vilket inte 
nämns. Den romanska skulpturen, liksom 
den antika, har varit kraftigt bemålad. Med
eltiden var färgrik! Men senare tider har 
medvetet skrubbat bort färgerna.2

 Sedan bör det också mer allmänt nämnas, 
att emporen eller herrskapsgalleriet i tornet 
tillhör en typ, som Kenth Hansen har be
nämnt »kapellempor», där en liknande finns 
i premonstratensernas klosterkyrka i Vä samt 
i Simris, inte långt från Tommarp med ett 
premonstratenserkloster.3

 Men läsningen kommer av sig, när det 
upplyses om, att det gyllene altaret i Lyngsjö 
är det enda i Skåne, att enbart 7 gyllene alta
ren är kända i nuvarande Danmark samt ett i 
Sverige, vidare när åsikter förs fram för och 
emot, att altaret i Lyngsjö kanske ursprungli
gen bör ha stått i en annan kyrka.4

 Gyllene altare, alltså romanska altaren 
med förgyllda uppdrivna kopparbilder, är 
kända från många fler kyrkor, även från  
andra skånska kyrkor, och hypotesen om, att 
de tidigare har stått i andra kyrkor är ytterst 
tveksam. 
 Sammanställer man för Skandinavien de 
bevarade gyllene altarna, bevarade fragment, 
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upplysningar i medeltida skriftliga källor 
samt upplysningar i konfiskationslistor från 
reformationstiden, så känner man till 42 
 totalt, härav 32 i det medeltida Danmark, 
dvs. 24 i det nuvarande Danmark och 5 i 
Skåne. I det medeltida Sverige känner man 
till ett enda i Broddetorp, ja, men sedan 
 känner man ytterligare till 5 i Norge och 3  
på Island.5 
 Just från Skåne är det bevarade antemen
salet i Lyngsjö känt, dvs. en altarbordsfram
sida, två figurfragment från en i övrigt för
svunnen tavla i Gislöv, samt omnämnanden 
av försvunna altaren i Ravlunda och Bäcka
skog. Därtill finns ett så kallat retabelkors 
bevarat från Flyinge.
 En konfiskationslista från reformations
tiden nämner förekomsten av nu försvunna 
förgyllda kopparföremål på åtskilliga platser 

i Skåne – Klågerup(?), Lunds domkyrka, S:t 
Hans och S:t Stefan Lund, Dalby, Torekov, 
Bäckaskog, Ravlunda, Asmundtorp, Lands
krona och Gislöv;6 det handlar om kors, 
monstranser, en ljuskrona, ett skrin eller mer 
ospecificerade bilder – och i några fall gyl
lene altaren. Således omtalas i Gislöv en 
skön tavla med 21 bilder – »Item wdj Giesløff 
en sckön taffle. Staar xxj billether wdj».7 
Från tavlan är bevarat en Majestasfigur på 
Historiska museet i Stockholm, medan en 
 figur som också kan ha kommit från Gislöv, 
skänktes till grannkyrkan Gylle 1743 och nu 
är utställd på Historiska museet i Lund.8 
 Vidare nämns i listan nu försvunna tavlor i 
Ravlunda och Bäckaskog kloster – »Item 
wdj Rafflunde en sckøen stoer forgylth taffle 
aff kopper» och i Bäckaskog »en partt aff en 
tafle».9 Korset från Flyinge kan ha stått i en 

Det gyllene altaret från 1100talet i Lyngsjö kyrka. Foto: Sten Skansjö.
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nu försvunnen kyrka och är även det utställt 
på Historiska museet i Lund.10 
 Gislöv är en ovanlig medeltidskyrka med 
spår av ett lektorium, en läsplattform över 
ingången till koret, som kanske kan knytas 
till ärkebiskop Absalon;11 Ravlunda var 
kungalev, alltså en kungsgård;12 medan pre
monstratenserklostret i Vä på 1200talet flyt
tades till Bäckaskog.13 Återigen står vi inför 
platser, som är värda egna fördjupade stu
dier. 
 Skansjö redovisar olika forskares åsikter 
om den ursprungliga lokaliseringen av det 
gyllene altaret i Lyngsjö.14 Erik Cinthio före
slog, att det kom från den närliggande Maria
kyrkan i Vä,15 Mereth Lindgren från Lunds 
domkyrka16 och Claes Wahlöö menade att 
det passade bättre i någon katedral17 – helt 
utan några belägg. Torkel Eriksson, som 
Skansjö försiktigt ansluter sig till, hänvisade 
till förekomsten av ett par extra lågtsittande 
korfönster upptäckta 1954 som argument för 
att det gyllene altaret redan från början har 
stått i Lyngsjö.18 Övertygande, just så måste 
det ha varit. 
 Hypotesen om en eventuell flyttning av 
gyllene altaren framförs för första gången av 
Hans Hildebrand i samband med Brodde
torpsaltaret i Västergötland, som kom till 
Historiska museet i Stockholm, för inte kun
de han föreställa sig, att ett så framstående 
altare skulle ha stått i en relativt enkel 
 romansk landsortskyrka.19 Och från detta 
 exempel sprids hypotesen till fler och fler 
 gyllene altaren utan egentliga belägg. Och 
hypotesen utvecklar sig till en källkritisk 
konvention, att man kan ju inte veta, var ett 
inventarium, ett altare eller en dopfunt stod 
från början.20 Kanske har det flyttats? 
 Som bakgrund för flyttningshypotesen 
finns flera omständigheter: ett konkret försök 
att para ihop altaret från Broddetorp med  
en skriftlig upplysning om att biskop Bengt 

donerade ett altare till domkyrkan i Skara. 
Kanske en för riksantikvarien bekväm legiti
mering av att många landsortskyrkor fick se 
sina föremål flyttade till centralorternas mu
seer. Ett diffusionstänkande inom konstve
tenskapen, där det innovativa och påkostade 
ansågs höra hemma i stiftsstäderna och först 
senare kom till landsbygden. Men numera 
vet man, att aristokrater med sina gårdskyr
kor mycket väl förmådde importera de bästa 
byggmästarna eller hantverkarna genom di
rektkontakter. Sedan har vad som först på
talats av Tage E. Christiansen arkeologiskt 
funna fragment av gyllene altare samt ut
formningen av själva stenaltaret i flera dan
ska kyrkor vittnat om, att altarna har varit en 
del av den ursprungliga inredningen.21 Och 
numera kan gyllene altare knytas till många 
olika sorters kyrkor – kyrkor i staden och på 
landet, i trä eller sten, enkla eller basilikor, 
sockenkyrkor och klosterkyrkor.22 
 I Lyngsjö står man inför en på flera sätt 
påkostad kyrka med ett mäktigt torn, herr
skapsgalleri, en figurativ dopfunt, och kalk
målningar tillhörande Finjaverkstaden. Tan
karna hos Skansjö och denna författare går 
osökt till grannkyrkan Norra Åsum, även den 
med torn och galleri, där en runsten berättar 
att ärkebiskop Absalon och hans släktning 
Esbern Mule var byggherrar.23 Vidare till 
Färlöv med runsten, skeppssättning, kyrka 
med dubbeltorn och en medeltida stenbygg
nad i närheten.24 Och härifrån till Hvidesläk
tens kyrka och gård i Fjenneslev på Själland. 
Här fanns en relativt liten romansk gårdskyr
ka med dubbeltorn, herrskapsgalleri, kalk
målade donatorsbilder, gravar för släkten – 
och ett försvunnet gyllene altare. I närheten 
har en runsten hittats och intill kyrkan har en 
medeltida murad källare påträffats.25

 Aristokratiska kyrkor på Själland och i 
Skåne knyts här samman av gemensamma 
hantverkare, som måste ha varit i Hvide
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släktens tjänst. Ulla Haastrup har således på
visat, att Finjaverkstaden i Skåne är identisk 
med Jørlundeverkstaden på Själland. Det 
förbinder Asmundtorp, Finja, Flädie, Lyng
sjö, Stävie, Vallkärra och Västra Vemmerlöv 
i Skåne med Fjenneslev, Slaglille, Soderup 
och Vester Broby på Själland.26 
 Sedan är det tankeväckande, att det finns 
ett klart statistiskt samband mellan förekom
sten av bevarade gyllene altaren, bevarade 
romanska klockor och kyrkor utan gotiska 
valv. Eller uttryckt på ett annat sätt: de gyl
lene altarna överlevde i regioner, där kyrkor
na inte gotiserades under medeltiden, alltså 
där ekonomin inte tillät en gotisk förnyelse 
av arkitekturen och inventarierna;27 det är på 
Jylland och här i nordöstra Skåne. Och just 
det stämmer överens med Skansjös tolkning 
av utvecklingen i Lyngsjö. Det bevarade gyl
lene altaret i Lyngsjö är således i sig ett ma
teriellt vittnesbörd om, att området gick ned 
ekonomiskt, så att det inte fanns medel till att 
modernisera kyrkan; den förblev i huvudsak 
romansk. 
 Avslutningsvis, om man diskuterar Lyng
sjös roll under medeltiden, måste det noteras, 
att Sven Rosborn har lyft fram en bortglömd 
källa, »Codex Dunensis», som trycktes för
sta gången 1649, med en förteckning över 
cistercienserkloster med årtal för deras eta
blering. Här finns ett okänt »Claura Sylua» 
grundlagt 1138 i Lunds stift, alltså äldre än 
Herrevad från 1144, som hittills har ansetts 
vara det äldsta cistercienserklostret i Skå
ne.28 
 I tillägg har Sven Rosborn och Tomas 
Sielski kommit över en polsk översättning  
av ett tillsynes försvunnet medeltida »instif
tardokument» på latin. Enligt dokumentet 
skulle »Clara Sylua» ha grundlagts av ärke
biskop Eskil i »Billungdorf» eller »Billing
dorf» »väster om Aeos borg», alltså väster 
om Åhus. Platsen identifieras av Rosborn 

som Elleköpinge, där det i kyrkogrunden har 
hittats en runsten med namnet »Billing».29 
Enligt dokumentet skulle klostret ha över
givits 1161, men klostret återupptogs 1168 
efter att ha flyttats till »Livng de Mari längre 
inåt landet, väster om staden Aeos», till 
Lyngsjö.30 
 Det kan alltså finnas källor som kastar ett 
helt nytt ljus över Lyngsjö och mycket annat 
under tidig medeltid. Men tyvärr har varken 
detta dokument eller krönikan »Gesta Wuli
nensis» ännu presenterats i sin helhet utan 
enbart intresseväckande fragment med fors
karnas egna tolkningar i spridda samman
hang, mest om Harald Blåtands grav i nu
varande Polen. Det är således inte möjligt  
för utomstående att värdera källornas trovär
dighet. Andra texter rörande samma period 
har sedan länge lagts fram offentligt och 
källkritiskt manglats av generationer av his
toriker. 

Summary
The article presents a supplement to two ear
lier texts in the periodical Ale 2020: 2–3 on 
Lyngsjö in Scania. Elisabeth Reuterswärd 
here seeks the background for the unusual 
motif of the baptismal font, where Sten Skan
sjö tries to explain the development in the 
parish over time. The present article draws 
attention to the fact that the font has traces of 
painting, comments on the upper gallery of 
the church, corrects information on the 
number of golden altars in the Nordic coun
tries, argues that the altars have not been 
moved, as many have claimed, and pinpoint 
that the preservation of an altar in Lyngsjö 
just strengthens the theses by Skansjö on an 
economic downturn. Finally, it is noted that 
according to an as yet unpublished source, 
Lyngsjö may have been a Cistercian monas
tery from 1168. 
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Noter
1 Reuterswärd 2020; Skansjö 2020.
2 Haastrup 1997.
3 Hansen 2013, s. 188ff.
4 Skansjö 2020, s. 20, 22.
5 Wienberg 1997 med Flyinge tillagt; GrinderHansen 
1999, s. 74ff; det kan inte uteslutas att fler har kommit 
till sedan dess.
6 Weibull 1904, s. 98f.
7 Weibull 1904, s. 99.
8 Rydbeck 1965.
9 Weibull 1904, s. 99.
10 Lindgren 1995, s. 291f; Mörking 2006.
11 Jönsson 1997.
12 Fabech 1998; Riddersporre 1998.
13 Kockum 2006.
14 Skansjö 2020, s. 20, 22.
15 Cinthio 1954, s. 6.
16 Lindgren 1995, s. 293.
17 Wahlöö 2014, s. 195.
18 Eriksson 1992, s. 20f.
19 Hildebrand 1906, s. 22.
20 Wienberg 1997, s. 64ff.
21 Christiansen 1968.
22 Wienberg 1997.
23 DR 347.
24 Skansjö m.fl. 2012.
25 Wienberg 1993, s. 150ff; Norn 2003.
26 Haastrup 1979; jfr. Wienberg 1993, s. 168 med not 
102.
27 Wienberg 1997, s. 70.
28 Rosborn 2014, s. 108ff.
29 jfr. Jansson 1965.
30 Rosborn & Sielski 2020.
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