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KLOSTERKYRKORNA I LODOSE 
AV 

H A R A L D W I D É E N 

D
en västsvenska konstarkeologiska forskningen lever ännu 
i mångt och mycket på arvet från de vittutseende invente
ringsarbeten inom Västergötland, Bohuslän och Halland, 
som genomfördes till jubileumsutställningen i Göteborg 

1923, och som just i denna gåvos en samlad, auktoritativ representa
tion. Särskilt Carl R. af Ugglas' undersökningar rörande områdets 
medeltida kyrkokonst kunna omvittnas som djupgående och frukt
bärande. Åt sammo forskare uppdrogs även alt verkställa arkeolo
giska grävningar i Lödöse, d. v. s. platsen för Göteborgs äldsta s. k. 
föregångare, och huvudresultaten av dessa arbeten föreligga som be
kant i tryck, utgörande en av de till omfånget största volymerna i 
»Göteborgs Jubileumspublikationcr».1 Baron af Ugglas' Lödöse-bok, 
som utan tvekan kan lietecknas som den västgötska medeltidsarkeolo
giens lärdaste verk, fyller ej minst genom sin redobogenhet att — om 
också ofta flyktigt — till övervägande upptaga en mängd lokala och 
allmänna forskningsproblem, ett stort behov. Såsom uppslagsrikt 
pionjärarbete, utgående från nyframkomna lösfynd och monument, 
lockar det också till fortsatt studium av Lödöse-problemcn och har 
följaktligen även i detta hänseende fåll en av dess författare avsedd 
betydelse. 

Då jag nyligen haft anledning studera ett särskilt avsnitt av Lödöse-
boken, det om domiiiikaiikyrkan2 (kap. 5), har jag ej kunnat undgå 
att stadga en mening om dess huvudproblem, dateringsfrågorna, som 

1 Carl R. ii f Ugglas, Lödöse (Gamla L.) Historia och arkeologi. Göte
borg 1931. (Skrifter utg. till Göteborgs stads trduindraårsjnbileum genom 
Jubileumsutställningens publikationsUommitté.) 

- Angående ett annat avsnitt nv boken jfr Nägra västsvenska gravmonu
ment från medeltiden. Göteb. o. Bohusl. Fornm.-fören. tidskrift 1940, s. 82 f. 
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Fig. 1. 
Lödöse, klostret. Plan av den äldre och den yngre kyrkan. 

Efter af Ugglas ehuru något överarbetad. 
Lödöse, the monastery. Plans of the earlier and the låter 

church. Alter at Ugglas, but somewhat retouched. 

väsentligen skiljer sig från den, bokens författare utvecklar. Må 
han ej anse mig som en otacksam läsare, om jag här söker utbygga 
Lödöse-diskussionen även i sagda hänseende. 

Vid grävningar på den plats, där enligt lokaltraditionen den forna 
8;t Olofs kyrka legat, kommo murrester av två kyrkor i dagen. 
Deras planformer fastställdes i sina huvuddrag så som fig. 1 visar. 
Den mindre, äldre kyrkan har, som af Ugglas funnit (a. a. s. 216), 
varit byggd av tuktad naturston i skalmursteknik, haft trång kor-
båge och öppen takstol eller platt innertak av trä. På 0,4 m djup un
der den yngre kyrkans golv hittades brända fragment av en till den 
äldre kyrkan hörande golvläggning av plank, vilande direkt på till
trampad lera. Liknande golvrester liggande på samma djup iakttogos 
i ett tillbygge till den äldre kyrkan vid den norra långhusmurens 
västligaste del. 

Den yngre och större kyrkan, som hade en för en klosterkyrka 
karakteristisk planform med långhuset excentriskt förskjutet i för
hållande till längdaxeln och koret proportionsvis starkt utdraget, var 
ett typiskt gotiskt tegelbygge. Så vitt möjligt hade den uppförts 
med begagnande av murar och material ur sin föregångare av sten 
Dennas nordmur och tillbygge blevo delvis bestämmande för den 
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nya anläggningens plan och uppmurning. Av tillhörande kloster-
byggnader framgrävdes intet, så när som på det tidigare omtalade 
lilla tillbygget i nordväst. 

Att man här blottat två vid skilda tillfällen uppförda klosterkyrkor 
förmodades genast. Härav slöts också, att det var fråga om läm
ningarna av Lödöse enda dokumentariskt kända klosterkyrka, do-
minikanernas. Och då aret för deras ankomst till orten är känt, 1243, 
daterades den äldre anläggningen i enlighet härmed. De brända golv-
resterna tydde pä att denna kyrka härjats av eld. Detta gåve en för
klaring till att en ny klosterkyrka måst uppföras mycket snart där
efter, ty allt talar emot en sen datering av tegelkyrkan. Med de pre
misser, som uppställts, och av sannolikhetsskäl måste alltså spatiet 
tänjas: den stora klosterkyrkan dateras (a f U g g 1 a s, a. a. s. 295) 
förslagsvis till »1300-talets mitt eller kvartseklet dess förinnan». Som 
stöd för denna datering framdragas vissa allmänna omständigheter 
och vissa lösfynd. Om dessa fynd — ett unggotiskt bågfragmcnt av 
sten, ett flertal bitar av målat fönsterglas m. m. — måste sägas, att 
deras uttryckskraft evad gäller kyrkornas anläggningstid ej är jäm
förlig med den do framgrävda grundmurarna äga. Lösfynden hänföra 
sig trots allt till enskildheter i byggnadsverket — lät vara så bety
dande som en portal och ett kortönster. Aret 1243 eller åren närmast 
därefter bildar en naturlig utgångspunkt för våra försök att datera en
dera av Lödöse-kyrkorna, men på vilken skall det tillämpas? 

När man efter genomläsningen av den sakrika, utan tvivel mönster
gilla redogörelse för de nyfunna kyrkogrunderna, som lämnas i 
»Lödöse; historia och arkeologi», samlar sina intryck, är man lika 
viss om att den äldre kyrkan är en renodlat romansk anläggning som 
att den yngre uppenbarar allt det nya: teglet, välvningen, anpass
ningen till ett större klosterkomplex. Det är snarast på d e n n a kyrka 
årtalet 1243 kan tillämpas. Den ena kyrkans datering blir i så fall ej 
omedelbart beroende av den andras, och man undgår den svårighet, 
den tidigare framställningen arbetar med på denna punkt, nämligen 
tanken på två stora nybyggen på denna lilla ort i tidig gotisk tid. 
Jag vill här, mest i avsikt att försöka tillgodogöra forskningen vissa 
fakta rörande ett annat försvunnet huvudmoment från 1200-talets 
Skara stift, jämföra tegelkyrkan i Lödöse med en systeranläggning i 
Skara, den 1242 grundade S:t Katarina. Upplysningarna om denna 
härröra från professor P. Hernqvist, som 1787 uppförde byggnader 
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Fig. 2. 

Skara, franciskanklostret. Kyrka och angränsande byggnader enligt uppgifter 
från 1787. Jfr beskrivande tcxtl Mätt i alnar. 

Skara, the Franciscan imnaslery. The church and adjnining huildings according to re
malns lound in the year 1787. Ct. the descripllve text. Measurements in ells. 

för ett veterinärinstitut på det forna klosterområdet vid Brogården 

i Skara. 3 

Till underlät tande av en sådan jämförelse ha r jag utarbetat en 

planskiss (fig. 2) efter berättelsens uppgifter och i anslutning till 

denna citerat de källslällen, som ha vetenskapligt värde. Denna redo

görelse ha r följande utseende: 

1 7 0 0 - t a l s b e r ä t t e l s e n s v i k t i g a s t e u p p g i f t e r om k y r k a n och 
k l o s t r e t . 

(Nedan angivna s i f f e r b e t e c k n i n g a r korrespondera mod de på lig. 2 
införda.) 

A l l m ä n t . Ruinbackon bestod av »tegelgrus och kalkband [murbruk], 
hwareftcr syntes tegelstenar af mer iin wanlig storlek och godhet [medel
tida murtegel] samt af åtskillig skapnad [formtegel], af hwilka äfwen 
en dol woro glaserade». — . . . »sidomurarno [i koret] . . . woro 2 alnar 
breda med tegel på båda sidor och kuller sten inuti. På norra sidan af 
den nordliga muren inåt en gång woro ned mot foton af muren glaserade 
listor» (fig. 4). Under norra kormuren var »en med haller lagd grund», 
och i koret påträffades »ett at stora kalkslensballar jämt och wäl lagt 
golf». — »Kyrkjogolfwet [i långhuset] war ined tegel belagt.» 

' Beskrivningen, ingiven till K. Vitterbets, Historie och Antikvitets Aka
demien, är publicerad av N. B e c k m a n i Västerg. Fornm.-fören. tidskrift 
I I I : 5—6 (1913) s. 31 ff. Beckmans kommenterande notiser äro att se i 
belysning av följande redogörelse och plan (fig. 2). 
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1. Ungefärlig gräns för sdiaktningen vid det tillfälle då griivningsan-
teckningarna gjordes. 

2. »l'å den norra sidan om Kyrkan fans cn med tegelgolf lagd spatser-
gång för munkarna, som gingo derigenom in i Kyrkjan. Wid östra 
och wästra ändan ut denna gång fans början til andra, hwilka gå 
norrut, förmodeligen til Munkarnas små boningsrum, hwilka jag ännu 
ei hunnit uptäcka. Men så mycket har jag dock utrönt at bela denna 
backen ifrån Mangården ända bortom ladugarden, består af tegel grus, 
bwarunder äro murar.» — Vid en ombyggnad 1802 eller strax därefter 
fanns i trädgården »rara murar af wäl huggna stenar af olika storlek 
och däribland cn rund pelare, som uppsattes i köket». Dessa uppgifter 
avse möjligen delvis sandstensarbetcn. 

3. »Emellan» [pilastrarna] »på norra sidan woro twenne dörrar. Den 
åt öster hade å ömse sidor flere fazonerade listor af tegel, hwaraf et 
lag war af glaserat tegel, det andra al huggit och så ömsom til flere 
alnars högd. Donna dörr war skild från det wästra allenast til 4 alnar.» 

4. »Den wästra [dörren], som äfwen låg på norra sidan, war simplare. 
Jnnom denna dörr låg cn tjock oeh ganska stor sandstens hall, hwilcken 
fallit ned från en derwid qwar stående stenfot, hwarpå hon legat, 
och warit et stenbord, hwarpå 1'cau benite warit stående.» 

5. »Kyrkjogolfwd war med tegel belagt, undantagande på de ställen der 
3 sköna grafstenar mot södra sidan lågo. De woro lagda i bredd. . . . 
Dessa gratwar har jag ännu ei welat öpna.» — De tre hällar, sora 
här beskrivas, äro numera försvunna men ha avtecknats av J. C a r l -
m a r k , Fornlemningar inom Skara församling. Manus 1 Skara Stifts-
och landsbibliotek. Dessa bilder ha reproducerats av O. M a n n e rf el t, 
Vestorgötl. grafstenar IV. Skara kyrkor, s. 79—82, avb. 32—34. Väster-
götl. Fornm.-fören. tidskr. 111:5—6 (1913), bilaga. (Obs. att hällen 
med dubbelarkad enl. vår berättelse var prydd med »twenne uthuggna 
bilder».) 

6. »Upp från choret ned til kyrkian woro . . . 2:nc trappsteg af sten, jämt 
lagda ned til kyrkjan» [långhuset]. 

7. »Mot östra sidan af detta rum [koret] träfades en upstigande trappa 
af 2 steg . . .» 

8. . . . »ofwanföre hwilken låg en ganska stor huggen hall, pä hwilken 
förmodeligen altaret stått. Då denna sten skullo uptagas, deltes den i 
4 delar, hwardera så stor, at flere karlar behöfdes at resa henne.» 

9. »I'å ömse sidor om denna altarefot litet åt wäster funnos 2:ne runda 
pelare, 4 å 5 alnar höga, med utsättningar, som woro glaserade, helt 
nötta och wiil lagda af tegel. Dessa woro förenade med sidomurarno .. .» 

10. »I'å norra sidan af den nordliga [kor] muren inåt cn gång [tydligen 
en långsträckt sakristia med golvläggning] woro ned mot foten af 
muren glaserade listor.» Fig. 4. 

S p e c i e l l t . ...»efter någon tids gräfning bland tegel och grus [i koret] 
fans en på sned eller til hälften stående sten, med dcrpå uthuggen mansbild. 
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Af drägten och mössan, samt kräklan tycktes den afbilda en biskop.» 
Nu fortsatte man grävningen och kom ned till korgolvet, lagt av stora 
kalkstenhiillar, och . . . »på en af dem fans latinska bokstäfwer. Man trodde då, 
at detta war förenämnda biskops grafställe, och til at öfwertyga sig derom, 
upbröts stenen, hwilken i flera delar war sprucken. Men derunder fans 
ei annat än et lag med sand, och åter derunder et lag af kalk, som hwilade 
på sjelfwa lerallwen. Ehuru inga reliquier efter munkben funnos, har 
man dock när intil samma ställe träffat åtskilliga halfrutna menniskjo-
ben.» — Denna häll, som sedan nödtorftigt beskrives, var daterad 1319. 
Vid 1787 års grävning hittades alltså 1300- och 1400-talsbällar över stånds
personer både i koret och i långhusets sydöstra del. Dessa tycks redan 
tidigt ha förkommit, men i Brogårdens källargolv, det forna korgolvet, 
ligga (sedan medeltiden?) tre s. k. liljestenar och fyra släta, trapets-
formiga gravhällar. Åtminstone liljestenarna synas icke ligga i ursprung
ligt läge. Jämför redogörelse för en undersökning gällande denna fråga 
av B. S c h n i t t g e r . ATA. 

L ö s f y n d . »Bland gruset inuti Choret och Kyrkjan hittades små bitar 
af smält Klockegods, några små råstige pgr [penningar] af silfwer, bitar 
at dumbielror [dräktbjällror], en stenhuggareyxa, dolk, knif, spikar, dock 
alla af rost förtärda.» — Strax öster om platsen för den forna klosterkyrkan 
gjorde förr den förbiflytande bäcken en slinga åt norr. Gonom grävning 
har bäckfåran här rätats, och en kulle bildats av den uppkastade jorden. 
Den gamla slingan fylldes delvis, och återstoden bildar nu en damm. 
Denna damm och jordkulle ha alltså intet med klostret att göra. Vid en 
ledningsgrävning här år 1937 hittades bl. a. ett ornerat tegelfragment 
(fig. 5), ett äldre spadbeslag m. m. Västerg. museum inv.-nr 84. 403— 
84. 414. 

Till rekonstruktionsritningen av Skara-kyrkans plan må den an

märkningen fogas, att såväl långhusets som korets längd äro alldeles 

okända. Förslagsvis har det förra givits en längd av tre valvok; det 

senare är möjligen för snålt tilltaget av mig. Jag har också i brist 

på bevis inlagt långhuset symmetriskt i förhållande till kyrkans 

längdaxel (såsom S. Katarina i Visby), ehuru eljest den »förskjutna» 

planen utmärker både tiggarmunkkyrkorna i Stockholm och — 

Lödöse.4 

Redan de sporadiska uppgifter vi fått rörande de båda tegelkyrko

byggena i Skara och Lödöse (fig. 3) genom undersökningen av deras 

grundmurar visar, att anläggningarna äro varandra synnerligen när 

4 En uppgift av 1539 kan tyda på att kyrkan då haft torn. Skarabiskopen 
uppmanas att vid första före till konungen uppsända klockan i kloster-
tornet och andra små klockor i klostret för nedgjutning till »godt skytt». 
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Fig. 3. Lödöse, franciskanklostrets tegelkyrka. Skrafferad så 
vit t framgrävd. Efter af Ugglas. 

Lödöse, the hrick church ol the Franciscan monastery. Shadcd as 
far as has been uncovered. After af Ugglas. 

stående. Ett parallellschema belyser ytterligare förhållandena och 
ger sannolikhetsskäl för nya antaganden om respektive kyrkor. 

S k a r a 

Tiggarmunkar komina 1242. 
Kyrkan bygges (över en äldre?, 

som låg) på en höjd i kors
ningen av en väg och en bäck. 

Klostret lägges norr om kyrkan. 
Kyrkan av tegel, fig. 2. 
Ursprunglig legeldekor med gul 

och grön glasyr. 

L ö d ö s e 

Tiggarmunkar komma 1243. 
Kyrkan bygges över en äldre, 

som låg på en höjd, i kors
ningen av en väg och en bäck. 

Klostret lägges norr om kyrkan. 
Kyrkan av tegel, fig. 3. 
Ursprunglig legeldekor med gui 

och grön glasyr. 

Då Skara-klostret — så vitt man vet — tillhörde franciskanorden 
och Lödöse-klostret dominikanorden är parallellismen i anläggning 
av de båda kyrkorna och klausurerna lärorik att studera. För Skara-
klostrets del blir det sannolikt, att även här den nya tegelkyrkan 
lagts på en gammal kyrkplats, vilket nog rent av var regel för tiggar-
munkkyrkornu. Denna äldre kyrka har legat på backkrönet med en 
liten sluttning mot bäcken strax söder därom. Denna tomt har ej 
räckt till för klosterbyggnaderna, och den har varit upptagen av 
kyrkogård. Klostret måste läggas norr om kyrkan. Denna kyrkliga 
byggnadssuccession stämmer med vad vi veta om situationen när t. ex. 
cistercienserna kommo till Gudhem och Vreta eller vad jag i ett under 
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Fig. 4. 
Skarn, frandskankyrkan. Sektion av 
bevarad kornuir med glaserad sockel

list. 
Skara, the Franciscan church. Seclion of 
lhe preierved choir wall with glazed socle 

horder. 

Fig. 5. 
Skara, franciskanklostret. Ornerings-

fragment i tegel. Skala 1 / i . 

Skarn, the Franciscan monaslery. Frag
ment of ornament in hrick. Scale 1!2. 

förberedelse varande arbete om det äldsta Skara kan uppvisa i fråga 
om dominikanklostret i staden. På den plats, där detta anlades — 
strax vid den medeltida kungaborgen och säkert på dess mark — be
finner sig stadens största kända begravningsplats från medeltiden. 
Att denna helt skulle vara tillkommen efter 1234, då klostret grun
dades, är osannolikt. 

Jämförelsen mellan dessa båda kyrkobyggen i Skara och Lödöse 
visar, att de sannolikt försiggått samtidigt, och då årtalen för an
komsten till respektive orter av representanter för do klosterordnar, 
som besörjt kyrkobyggena, nästan sammanfalla, kan man nog förut
sätta, att även anläggnings- och uppmurningsarbetena på båda hall 
verkställts så gott som samtidigt, antingen omedelbart efter konven
tens instiftande eller vid en något senare tidpunkt. Att denna skulle 
ligga in på 1300-talet är i och för sig osannolikt. Ornamenttegelfyn-
det från Skara-kyrkan (fig. 5) är unggotiskt. Skulle det nya, tiggar
munkarna bringade till Lödöse, se så romanskt ut ens i plan som 
denna s. k. äldre klosterkyrka? Jämförelsen med Skara — förvisso 
ofullkomlig — talar till förmån för att tegelkyrkorna i stiftstaden och 
dess uthumn stå under samma tecken och att parallellismen ej inträf
far så långt efter 1242 resp. 1243 som tidigare antagits. 

Härav följer, att den äldre kyrkan i Lödöse i tiden måste ligga före 
1243 eller 1200-talets mitt. Även de arkeologiska vittnesbörd, dess 
egna rester bära, äro i detta hänseende övertygande. Byggnaden till
hör den äldre medeltiden. Med sitt tuktstensmurverk, lagt i skift, sin 
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Fig. 6 och 7. 
Jämförelse mellan planformen hos »den äldre klosterkyrkan» i Lödöse och en 

tidig romansk kyrka i Nidaros, Olavs-kirken. 
C.omparison between lhe gromul plans iu »lhe earlier monastery church» at Lödöse and 

an earlier Homanesque church at Nidaros, (Hav Church. 

trånga korbåge och ej minst sitt djupläge tager den bestämt avstånd 
från sin efterföljare. Men den är ingen vanlig sockenkyrka från IIOO-
lalet; det visar dess relativa storlek, korets längd, västgavelns strä-
vor(?) m. ni. Till dess isolering bidrager den omständigheten att mer 
anspråksfulla, rakslutna kyrkoanläggningar frän äldre medeltid äro 
sällsynta. Att en vanlig medeltida kyrklyp, när den tillämpades i en 
stad, gavs ovanligt stora mätt visar t. ex. kyrkan i Falköping. Ovan
ligt långa kor utmärka även t. ex. Linköpings äldsta domkyrka och 
S. Maria minor i Lund; man hade här m e r än en sockenpräst, och 
extra utrymme krävdes. Som E r i k L ii n d b e r g visar,5 kan i det 
folkrika — och alltså även med präster väl försedda — Skåne 
en hel grupp kyrkor (»Högesfadsgruppen») påvisas, som har koret 
längre än en kvadrat. De anses som stenkyrkobyggnadernas kanske 
ålderdomligaste typ och ha otvivelaktigt engelska anor.0 Denna om
datering av den äldre »klosterkyrkan» bidrager på ett väsentligt vis 
lill fullständigandet av vår historiska syn på Lödöse under äldre me
deltid, och jag vill häri se huvudresultatet av de nya överväganden, 
som här presenteras. 

Ytterligare ett drag i den gamla stenkyrkans planform är värt att 
uppmärksammas: långhusmurarna konvergera åt öster. Det kan ej 
hjälpas att planen både i detta drag och i fråga om korets relativt 
stora utsträckning överensstämmer med den äldsta, till lOOO-talet da
terade Olavs-kirken i Nidaros (fig. 6 och 7), uppförd på kungsgården 

5 Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000—1400 (1940), s. 
238 ff. 

0 L u n d b e r g , a. a. s. 241. 
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av Magnus den gode och Harald Hårdråde med hjälp av normandiskt 
yrkesfolk.7 Att detta märkliga slenkyrkobygge i ej mindre mån än 
vad senare Nidaros-domen skulle göra, verkat inspirerande på mer 
anspråksfulla kyrkbyggen i västra Sverige, är (rån början troligt. 
Längre än till förmodanden låter oss Lödöse-materialct i detta fall ej 
komma. 

Från Norge känna vi också en kyrkotyp, daterad till unggotisk tid8 

och utmärkt av rektangulärt kor, ganska träng korbåge och återigen 
dessa egendomliga (strävpelar-?) fundament vid västra gaveln, som vi 
mött på den äldre Lödösekyrkan. Jag åsyftar kyrkor av typen 
Vangen i Aurland, Sogn. Det är möjligt, att häri kan ligga en anvis
ning om, att den gällande dateringen av den äldre Lödöse-kyrkan kan 
förankras i norsk kyrkoarkitektur av speciell art, något som jag ej 
efterforskat. Om så är fallet, måste emellertid om denna unggotiska 
stil sägas, att den troget bevarar do romanska traditionerna. Man 
kan svårligen tänka sig att en klosterorden haft anledning att prak
tisera den i ett nybygge efter 1243. Den borde då i vart fall utförts i 
huggstensteknik. 

Snorre kallar Harald Hårdrådes Maria-kyrka för »ett stort muster» 
(d. v. s. miinster, minster, monasterium), vilket väl innebär en ana
kronism, men utan tvivel en ur flera synpunkter tänkvärd ooh väl
kommen sådan. Egendomligt vore nog, om det skulle vara för förslå 
gången Norden får känning av klosterfolk, när cistercienserna vid 
1100-talets mitt komma in och snart finna förutsättningar för en rikt 
blomstrande klosterkultur. Den omständigheten att de skrivna käl
lorna härvidlag tiga är förklarlig med hänsyn till den allmänna bris
ten på äldre medeltidskällor och kanske också med hänsyn till käl
lornas art. Liksom missionärerna ha de äldre munkordnarna väl 
konkurrerat med varandra och nämna i sina annaler ej varandra i 
onödan. Det vore onekligen intressant, om vi finge betrakta de tidigare 
omtalade resterna av en klosterbyggnad (?) invid den äldre Lödöse
kyrkan under synvinkel härav. Som fyndens främste kännare fram
håller (af U g g l a s a. a. s. 322), är det dock svårt att med bestämd
het uttala sig om dessa byggnads resters art oeh verkliga ålder. 
Finge vi alltså räkna med en klosteranläggning i Lödöse redan un-

7 A. Bugge, Norge. Nordisk kultur XXIII, Kirkebygninger og deres 
udstyr, udg. af W. Lo ren zon. (1933), s. 194 ff. 

8 Bugge , a. a. s. 202, fig. 8, noten 220. 
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der äldre medeltid, s lår baron af Ugglas ' iakttagelse in: han ha r då 

med rät ta uppfattat häda kyrkorna som konventskyrkor. Men den 

äldre ville man i motsats till honom snaras t kalla romansk, och den 

yngro kanske unggotisk. Ett sannolikt händelseförlopp vore detta: 

t iggarmunkar komma till Ska ra och Lödöse 1242 och 1243. De över

taga gamla ky rko r och inrätta dem för sin kult. Snaras t möjligt — 

i Lödöso efter en brand — bygger man sedan pä båda håll regel

rät ta tegelkyrkor och kloster. Båda kyrkorna ha glaserad dekor i 

gul och grön färg, ett modebetonat drag, som synkronise ra r dessa 

nya byggnadsverk genom vilka geliken på allvar introducerades i 

stiftets arki tektur . 

S U M M A R Y 

H A R A L D W I D É E N : The Monastery Churches at Lödöse. 

In medieval times there were in the bishoprio of Western Sweden, the 
dioceso of Skara, two towns with monastery duirdies —• Skara and Lödöse. 
In Skara the Dominicans establishod tbemselves in 1234, and tho Fran-
ciscans in 1242, the Dominicans going to Lödöse in 1243. As to their 
building activities wo havo only slight information, which it has been 
possible to obtain by means of excavations and investigations of tho Fran
ciscan church at Skara, tho foundation-walls of which were discovered by 
chance in 1787 (ef. fig. 2), and the corresponding remains ot buildings 
at Lödöse, which were investigated during lhe years 1916—20 by Carl R. 
af Ugglas. In Lödöse not only romains of a brick church were found, 
as in Skara, but also the foundations of a smaller and earlier church 
(fig. 1), which was presumed by the excavator to lie the earliest church 
ot the Lödöse Dominicans, built by them in 1243. The larger church, built 
of brick, was therefore dated to the middle Gothic period. 

In view of tbo difficulties of arriving at any dofinite dating of these 
so littlo known church buildings, and espedally as the evidence of tho 
few stray finds is so slight, the author of the present artide desires, if 
possible, to present the problems in a new way. He emphasizos the 
ancient charader of tho earliest Lödöse church (dressed stone masonry and 
Romanosque ground plan, with narrow chancel arehes) and assumes that 
here, as in other places, the mendicant monks took över an earlier church 
on their arrival. Perhaps tbis church already belonged to a monastery 
foundation. A comparison with the church of the mendicant monks at 
Skara also argues in favour of this, and its counterpart in Lödöse carae 
into existence at about tho same time, both in brick and vaulted. Both thoso 
buildings show grcen and yellow-brown details. They represent each in 
its own place what was characteristio of the building habits of the new 
orders of monks. The monasteries in question came to their respective 
places practically at the same time — is it probable that they waited 100 
years with their great new buildings? 

21 — Fornvännen 1944. 


