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peligen kan namnet vara givet efter alldeles samma vatten. 
Även om vi gå långt tillbaka i förhistoriska perioder, lågo 
nämligen dock en mängd öar mellan Lagunda härad och Mä
larens öppna vatten. Snarast åsyftas väl Örsundaåns vatten
område med Lårstaviken. 

"Ecclesia lignea infra muros" cid Uppsala domkyrka. 

Av 

CARL R. af UGGLAS. 

de skriftliga urkunder, som beröra Uppsala dom
kyrkas anläggning och därmed förknippade omstän
digheter, ordas flere gånger om en kyrkobyggnad, 

uppförd av trä och uppenbarligen spelande en viss roll under 
en period av katedralens äldsta historia. Denna träkyrka har 
varit föremål för nog så olikartade utläggningar av de förfat
tare, som behandlat ämnet, och det problem, som anknyter 
sig därtill, har t. o. m. av en av dem1 kallats "det hittills i 
domkyrkans historia kanske svårfattligaste'. 

Den källa, som lämnar det pålitligaste beskedet om an
läggningen i fråga, är domkyrkans Liber memorialis, där en 
anteckning i den 1307 (senast 13142) nedskrivna kronologien 
ger följande meddelande3: 

"MCCLXXXX Eodem anno constructa fuit Ecclesia 

Uppsats ingående i festskriften till prof. Aug. Hahr den 29 okt. 1918. 
1 Kjellberg, Ur Uppsala domkyrkas äldre byggnadshistoria {Upp

lands fornminnesförenings tidskrift III s. 153). 
2 Kjellberg, Erik den helige i historien och legenden {Finsk tidskrift 

XLV s. 325). 
3 Script. rer. suec. I: 1 s. 87. 
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lignea et in eandem reliquie (d. v. s. helge Eriks, från G:a 
Uppsala hämtade) translate, videlicet die nativitatis gloriose 
virginis". Anteckningen stammar, som synes, frän en tid
punkt blott 17, resp. 24 år senare än den händelse, den om
talar, och måste alltså tillmätas ett oemotsägligt vitsord. 

Ytterligare något senare, dock ej mer än att man även 
här har skyldighet att fästa avseende vid uppgiften, 1344, vet 
den s. k. Liber ecclesia;1 att berätta, att "anno eciam sue 
translacionis (= året för valet av Johannes af Åbo till ärke
biskop, 1290) constructa fuit ecclesia lignea infra muros eccle
sie noue" och att relikerna dit förts nyss angivna dag. Dessa 
notiser giva sammanställda en angivning av rätt stor fyllighet 
— år 1290 uppfördes inom den då åtminstone till sin grund
plan utstakade eller redan under byggnad varande nya kate
dralens område en kyrka av trä, omslutande kvarlevorna av 
domens förnämsta dedikationshelgon — och äro så pass be
stämda, att man knappast kan tvivla om, att de i stort sett 
riktigt återgiva ett faktum. 

Att kyrkan i fråga, efter modärnt språkbruk väl närmast 
att kalla ett kapell, blott varit av mer tillfällig natur framgår 
— oavsett dess plats, varom skiljaktiga meningar rått, en sak var
för här strax nedan redogörelse skall lämnas — av ditförandet 
av helgonrelikerna, som ju naturligtvis vore bestämda för he
dersplatsen i den egentliga katedralen liksom också av en 
notis i Liber ecclesiae2, enligt vilken ärkediakonen Johannes 
Odolphi "obiit anno domini M°CC°XC° VII kalendas junii et 
sepultus in ecclesia lignea, postmodum corpus suum transla-
tum fuit inde et sepultum in maiori ecclesia in capella iohan-
nis baptiste et sancti iohannis apostoli et ewangeliste con
structa". När katedralens byggnad hunnit framskrida utöver 
den punkt, där den stod 1290, har alltså en ny, mer defini
tiv gravplats utvalts för den avlidne. 

1 Script. rer. suec. III: 2 s. 100. 
2 Dipl. suec. V nr 3835. 
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I övriga akter finner man ej heller något, som bestyrker, 
att träkyrkans existens sträckt sig över ett förhållandevis ringa 
antal år, däremot anträffas på ytterligare ett par håll belägg 
för dess förefintlighet vid den tidpunkt, vartill förut anförda 
notiser referera sig, om också av mindre upplysande art än 
dessa. I den s. k. yngre kronolpgien1 (frän 1400-talets förra 
hälft) säges kyrkan vara uppförd "infra rpuros inceptos in 
monte sanete trinitatis ( = den kulle, varpå katedralen är be
lägen) — även här anföras årtal och datum för reliktranslatio-
nen som i äldre källor — och samma uppgift går igen, nu 
dock med tillägget, att anläggningen skett på platsen för det 
gamla hednatemplet2 och med utbytandet av årtalet 1280 mot 
1273, det vanligen angivna datum för reliktranslationen från 
G:a Uppsala3, hos Ericus Olai4: " construeta (fuit) Eccle
sia lignea inträ6 muros inceptos in monte S. Trinitatis ubi 
quondam stetit templum Upsala trium deorum". Även Olaus 
Petri har i sin Svenska krönika, synbarligen i anslutning till 
Ericus Olai, vars felaktiga tidsangivning han övertagit, en no
tis om samma sakG. 

1 Script. rer. suec. 1:1 s. 26. 
2 Beroende pä vissa den prosaiska krönikans arkeologiskt-topografiska 

fantasterier, se Kjellberg, Uppsala domkyrkas franska ursprung {Uppl. 
fornm.-för. tidskr. IV, s. 306). 

3 Jfr. nedan s. 230. 
4 Script. rer. suec. II s. 57. 
5 I st. f. de äldre källornas "infra", varom jfr Kjellberg, Uppl. fornm.-

för. tidskr. IV s. 306, 307. 
6 Script. rer. suec. 1:2 s. 249. "Tå war ther icke utan en Träkyrkia, 

ther nu står Domkyrkian, men grundvalen var dock lagdcr och nogot ther 
pä murat och innan för muren stod Träkyrkian". Synbarligen som ren av
skrift härav återfinnes uppgiften till sist i de vid 1500-talets mitt författade 
kronologiska anteckningar, som finnas tryckta i Script. rer. suec. I: 1 s. 90. 
— I förbigående mä nämnas, att de dokument från 1200-talets slut (före är 
1278, Dipl. suec. I nr 877, är 1291, Dipl. suec. Il nr 1040 m. fl.) där en "ecc
lesia maior" omtalas och som diskuterats av Kjellberg, Uppl. fornm.-för. 
tidskr. Ill s. 150 f., i detta sammanhang kunna lämnas å sido. Såsom Kjell
berg själv senare {Uppl. fornm.-för. tidskr. IV s. 306 not 6) anmärker, är 
termen en i medeltida språkbruk vanlig beteckning rätt och slätt för dom-



226 Carl R. af Ugglas. 

Tydningen av dessa uppgifter har emellertid som sagt, 
givit anledning till olika åsikter. Wrangel1 godtager utan stor 
tvekan den, som givetvis av källornas ordalag att döma ligger 
närmast till hands, nämligen att betrakta kyrkan som belägen 
inom den ofullbordade nya kyrkans grund och utgörande ett 
provisoriskt gudstjänstrum i avvaktan pä att åtminstone kate
dralens kor skulle kunna tagas i bruk. Mot denna — som vi 
sågo redan av Ericus Olai och Olaus Petri formulerade — 
uppfattning har emellertid Kjellberg2 rest invändningar, som 
leda till ett för övrigt särdeles skarpsinnigt utvecklat anta
gande av, att den åsyftade kyrkan varit belägen icke pd, men 
nedanför domkyrkoberget och identisk med det till helge Eriks 
ära invigda kapell, som, ursprungligen byggdt av trä, stått just 
vid bergets fot och vars existens redan på 1200-talets slut kan 
med Jullgod säkerhet fastslås. Författaren återkommer även 
senare3 till ämnet och stöder sin åsikt med nya bevisgrunder, 
bl. a. genom framhållandet av möjligheten att översätta det 
avgörande ordet "infra" i källorna med "nedanför" lika väl 
som med "inom*. Till samma slutsats kommer Janse4, och 
över huvud taget kan man anse denna åsikt som numer till 
synes slutgiltigt antagen. 

Anmärkas må dock, att Kjellberg i sin senare behandling 
av problemet uttalar sig med en viss försiktighet, som ej helt 
utesluter tanken på, att träkyrkans plats kan hava varit en 
annan än den, han själv är böjd att antaga, och verkligen vara 
att söka innanför domkyrkomurarna. Jag tror, att denna för
siktighet är välbetänkt. Det är sannt, att en dylik placering 

kyrka och förutsätter således ej nödvändigtvis en motsättning till någon "eccle
sia minor". Jfr ocksä Janse, Upsala ärkesätes flyttning (i Bidrag till 
Sveriges medeltidshistoria, Uppsala 1902) s. 8 not 6. 

1 Tegelarkitekturen i norra Europa och Uppsala domkyrka {Antikva
risk tidskrift XV: 1 s. 94 f., 100, 141 ff.). Jfr Schuck, Författarskapet till 
legendariet i Codex Bildstenianus I {Samlaren 1884 s. 61 ff.). 

2 Uppl. fornm.-för. tidskr. III s. 151 ff. 
3 Uppl. fornm.-för. tidskr. IV s. 307 ff. 
4 A. a. s. IV s. 8 ff. 
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av en så pass omfattande anläggning, som även elt obetyd
ligt kapell måste varit, givetvis är egendomlig och påfordrar 
en uttrycklig förklaring. Man har heller icke ännu kunnat 
påvisa något parallelfall, ägnat att skänka en dylik. Det som 
Wrangel1 menar sig kunna anföra — den gamla "Basse Oeuvre"-
kyrkan i Beauvais, som fått kvarstå i väntan på, att den under 
byggnad varande katedralen skulle, som den dock aldrig gjort, 
växa fram över dess plats — gäller ju i själva verket något 
helt annat. Däremot finnes det verkligen från ett annat håll 
ett sådant analogt exempel, ännu ej observerat, som är be
lysande nog och därför här må refereras. 

Exemplet är hämtat från munsterns i Ulm grundläggning, 
en tilldragelse varom vi äga en detaljarad kännedom tack vare 
den krönika, Tractatus de civitate Ulmensi2, som vid 1400-
talets slut (1488) författades av dominikanermunken Felix Fabri 
och som uppenbarligen grundar sig pä ytterst välunderrättade 
källor. Här som i Uppsala är fråga om en stor nyanläggning, 
varvid en äldre helgedoms funktion övertages av en yngre. 
Den urgamla Unser liebe Frau (iber Veld, som, trots sitt läge 
utanför det egentliga stadsområdet, ända dittills utgjort Ulms 
förnämsta och ärevördigaste kyrkobyggnad, befanns något efter 
1300-talets mitt för liten och obetydlig för att representera det 
i makt och härlighet växande samhällets religiösa centrum, 
och under stor entusiasm beslöts år 1377 uppförandet av en 
ny och skönare3. Felix Fabri berättar därom följande: "Bor
garne i Ulm beslöto att överflytta sin sockenkyrka, som be
fann sig utanför staden vid Allhelgona4, in i densamma, på 

1 A. a. s. 143. 
2 Ed. Veesenmeyer (Tubingen 1889. Bibliothek des literarischen Ver

eins in Stuttgart CLXXXV1). 
3 Angående de därmed förknippade omständigheterna jfr Fischer, Ulm 

(Leipzig 1912) s. 26 ff. 
4 Författaren gör sig här skyldig till ett misslag. Den gamla kyrkans 

benämning Allhelgona beror på en förväxling med ett närliggande kapell av 
detta namn, se Fischer, a. a. s. 26 f. 
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grund av fruktan och farhågor", nämligen, som det utvecklas, 
för dess utsatta läge vid krigstillfälle, liksom det också ärligt 
tillstås, att tanken på den ekonomiska konkurrensen med de 
innanför murarna anlagda klosterkyrkorna haft sin andel i be
slutet. De utvalde^ alltså en plats för den nya kyrkan, som 
skulle uppföras till den heliga jungfruns ära, nästan i mitten 
av staden, en plats varest från förr ett badhus jämte flera an
dra hus voro byggda. Dessa hus köpte borgarne och avröjde 
platsen i och för grundvalarnas utläggande . . . . Sedan man 
pä den avplanerade och avröjda platsen utmätt storlek, längd 
och bredd på den kyrka, som skulle uppföras, byggde man 
inom själva dess omkrets en kyrka av trä samf med bärverk
tyg försedda träaltaren, i vilken byggnad gudstjänst skulle 
firas, ända tills kyrkan (d. v. s. mtinstern) blivit uppförd. Skil
dringen fortsätter med en redogörelse för stadsbornas fromma 
nit för arbetets snabba utveckling. "Herrens år 1377 upplöste 
alltså borgarne i Ulm den gamla församlingsinstitutionen, All-
helgonakyrkan, och förde bort och buro dädan på skuldrorna 
allt (som tillhörde den, synbarligen också enskilda arkitektur
detaljer1) till den för kyrkobygget bestämda platsen, och då 
allt var ditbragt, grävde de grunden ända ned tills vatten an
träffades, och nedslogo i leran pålar av det starkaste almvirke 
för att därpå anbringa grundstenarna och de stora block, som 
skulle uppbära en så ofantlig tyngd." Varpå bygget fram
skred, och platsens högtidliga invigning, av vilken Fabri ger 
en målande skildring, ej långt därefter kunde äga rum2. 

1 Se Fischer, a. a. s. 28 f. 
2 Tractatus de civitate Ulmensi, principale III, cap. I (s. 36 f.). " . . . co-

gitarunt cives Ulmenses etiam parochialem suam ecclesiam, quae erat extra 
ad omnes Sanctos, transferre in urbem propter timores et pericula . . . Ele-
gerunt ergo locum pro nova ecclesia construenda in honorem beatae Virginis 
quasi in centro et medio civitatis, in quo loco iamdudum aestuarium unum 
aedificatum stabat cum pluribus aliis domibus. Has domos cives emerunt 
locumque mundaverunt ad fundamenta iactanda . . . Designata in complanato 
et mundato loco quantitate, longitudine et latitudine ecclesiae aedificandae, in 
ipsum circulum mdificaverunt ecclesiam ligneam et altaria lignea cum porta-
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Denna berättelse är till alla sina moment klar och ove
dersäglig. En ny kyrka skall byggas. Så fort platsen därför 
utsetts och uppmätts, uppföres på själva tomten ("in ipsum 
circulum") en provisorisk kyrkobyggnad av trä avsedd att — 
till trots för att man redan äger ett av ålder använt gudstjänst
rum — brukas intill dess kyrkobygget eller en del därav kom
mit under tak. Först därefter griper man sig an med bygget 
självt, t. o. m. grundläggningen har än ej försiggått. Avsikten 
är uppenbar, nämligen att redan från första stund helga plat
sen medelst närvaron av reliker och andra heliga ting samt 
att genom kontinuerligt gudstjänstfirande giva den en sakro-
sant karaktär. 

Det synes mig nu ej underkastat tvivel, att en fullständigt 
likartad procedur ägt rum i Uppsala. Ännu förrän katedra
len kommit över sin begynnelse, har man känt behov av att 
inviga den till dess kommande funktioner, och därmed är ock
sä förklarat överförandet av helgonbenen frän den gamla metro-
politkyrkan, där de dock ägt ett säkert förvar, till det enkla 
träkapell, som uppförts inom grunden för den nya anlägg
ningen. Ty att det kom till uppförande just där och att upp
fattningen om dess läge nedanför domberget måste vika, sy
nes mig också i ljuset av det anförda uppenbart. "Ecclesia 
lignea infra muros" har av allt att döma, alldeles som fallet 
var i Ulm, byggts så och på den plats, som framgår av orda
lagen i akterna i deras mest direkta och konstlösas! tolkade 
form. 

En invändning ligger dock allt fort nära till hands, för så 
vitt nämligen man med Wrangel1 menar katedralen hava an-

bilibus, in qua divina celebrarentur usqueadsuscitationem ecclesiw... Anno 
ergo domini 1377 dissoluerunt Ulmenses antiquam parochiam ecclesiam ad om-
nes Sanctos, et omnia induxerunt et humeris intulerunt in civitatem, in locum 
pro ecclesia construenda ordinatum, cumque omnia illata essent, foderunt muro
rum fundamenta usque ad aquam, et luto infigentes palos de ulmorum soli-
dissimis lignis ad superponendum lapides fundamentales et saxa grandia quae 
sustentarent tam ingentem molem." 

1 A. a. s. 93, 139 ff. — Den ännu av Ambrosiani, Försvarsanord-
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lagts redan så tidigt som vid pass år 1270 — i så fall skulle 
åtminstone en viktig faktor förfalla i den uppdragna parallellen 
med träkyrkan i Ulm, som ju tillkom, förrän ännu det egent
liga templets grundläggning ägt rum, och Wrangel, som ju re
dan anslutit sig till åsikten om Uppsalakapellets läge på själva 
domkyrkoberget, har också varit nödsakad1 att förklara upp
giften om kapellets i källorna angivna anläggningsår som be
roende på ett misstag. Så pass tydligt dessa källor uttala sig, 
är dock uppenbarligen denna radikala textkritik väl godtyck
lig, men därtill kommer ocksä, att Wrangels åsikt om kate
dralens grundläggningsdatum blivit så pass skarpt attackerad2, 
att den ej längre kan anses äga giltighet, utan att man kan 
säga, att forskningen rätt deciderat tenderar mot att föra 
detta datum ett par decennier framåt i tiden, till 1280-talets 
sista år, då Étienne de Bonneuil anlände, eller i runt tal just 
år 1290. Den oklarheten kvarstår visserligen, att, såsom man 
allmänt varit övertygad om, helge Eriks reliker redan år 1273 
överfördes till Östra Aros från metropolitkyrkan i G:a Upp
sala, alltså vid en tidpunkt, då träkyrkan icke existerade och 
ej kunde, som den i Ulm, härbärgera de heliga föremålen. 
Källornas3 uppgifter angående denna tilldragelse förefalla otve-

ningar pä Uppsala domkyrka {Uppl. fornm.-för. tidskr. IV s. 311 f.) före
trädda åsikten om en anläggning redan pä 1250-talet behöver här ej disku
teras (jfr Wrangel, a. a. s. 92 f., Kjellberg, Uppl. fornm.-för. tidskr. III s. 145). 

1 A. a. s. 95 not 1. 
• Se Kjellberg, Uppl. form.-för. tidskr. IV s. 301 ff., Weibull, Erik 

den helige {Aarbeger for nordisk Oldkyndighet 1917 s. 107 not 1), jfr Roos
val, Medeltidens kyrkliga arkitektur i Sverige (Stockholm 1912) s. 21. Det 
i sistnämnda arbete — efter Kjellberg. Uppl. fornm.-för. tidskr. 111 s. 157 — 
upprepade påståendet, att årtalet 1289 varit att läsa på eller invid sydporta
len, måste dock tillbakavisas; så som detta årtal avtecknats hos Schefferus, 
Upsalia (Uppsala 1666) s. 244 framgår tydligt, att det rätteligen bör läsas 
1249 och varit avfattat med för 1400-talet karaktäristiska siffertyper, varför 
det helt och hållet saknar urkundsvärde (jfr min upps. Bidrag till känne
domen om den franska bildhuggarkolonin vid Uppsala domkyrka. Uppl. 
fornm.-för. tidskr. VI s. 293 not 1). 

3 Om vilka se Janse, a. a. s. 11 f., jfr Kjellberg, Uppl. fornm.-för. 
tidskr, IV s. 304 f. 
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lydiga, särskilt den samtidigas som utgöres av kung Valde
mars brev av nämnda år1, kungörande en donation till dom
kyrkan "in translacione beati erici regis et martiris gloriosi", 
men även dessa hava av Weibull2 ägnats en kritik av en sär
deles övertygande art, gående ut på att den där omtalade 
translationen icke inneburit ett överförande av helgonbenen 
från den plats, där de vilade, utan en "translatio" i betydelse 
av skrinläggning, ett uppflyttande av desamma till ett för me
nighetens tillbedjan åtkomligt helgedomakar; först senare hava 
de vidarebefordrats till en ny lokal — man torde med visshet 
kunna säga: år 1290 till det då uppförda träkapellet att där 
helga det stora företag, som skulle sättas i scen3. Och det 

1 Dipl. suec. I nr 570. 
2 A. a. s. 109 (not 1 till s. 107). 
3 Besvärligare än det senast anförda att komma till rätta med är upp

giften om en annan "translatio", nämligen den som domkyrkans kalenda
rium {Dipl. suec. II s. XVII) omnämner under den 4 juli: "Translacio archie-
piscoporum de antiqua upsalia ad upsalium Anno d:ni M°CC°LXX° tercio", 
vilket i ärkebiskopskrönikan {Script. rer. suec. III: 2, s. 99) förtydligas i dess 
omnämnande av ärkebiskop Olof Basatömer, "cuius corpus relictum est in 
Vpsalia antiqua, facta sedis translacione ad nouam Vpsaliam, omnium alio-
rum episcoporum et archiepiscoporum corporibus translatis ibidem sepulto-
rum." Denna relativt tidiga och detaljerade uppgift, varken av Kjellberg 
eller Weibull behörigen beaktad, innebär givetvis en vägande invändning 
emot båda dessa författares även av mig i huvudsak delade meningar rö
rande domkyrkobyggets begynnelse, dä det torde vara klart, att man ej be
fattat sig med en förflyttning av de redan jordade prelaterna, om man ej 
kunde bereda desamma en ny, slutgiltigt ordnad gravplats, vilken ej kan 
tänkas annorstädes än inom den nya katedralens murar. Dä emellertid det 
av allt framgår, att en dylik gravplats vid uppgiven tid omöjligt kunnat stå 
till buds — ännu 1271 hade, som framgår av biskop Karls av Västerås vi-
dimation av 1258 års pävebrev {Dipl. suec. I nr 555), någon förflyttning av 
ärkebiskopssätet ej ägt rum — dä omständigheterna i övrigt med sä pass 
stor bestämdhet peka pä, att byggnadsarbetets begynnelsedatum ligger ännu 
betydligt senare, och då till sist själva förfarandet, en transport av längese
dan döda människors kroppar frän deras ursprungliga viloort till en ny, vore 
i högsta grad överraskande och sä vitt jag vet exempellöst — ingen av de 
döda biskoparne ägde ju helgonrykte med undantag av den helige Henrik, 
och denne låg ju begraven annorstädes, i Finland — kan man ej tillmäta 
uppgifterna någon utslagsgivande betydelse och tvingas att anse dem bero-
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torde ej vara för djärvt att gå ännu ett steg under hänvisning 
till, vad vi lätt känna hos Felix Fabri: året för kapellets upp
förande betecknar själva katedralens anläggningsår. Étienne 
de Bonneuil, som man knappast längre kan frånskriva äran 
av att hava varit företagets ledande kraft, har, efter redan ett 
par års uppehåll i landet, då haft sina planer färdiga, områ
det var utstakat och runt om den lilla träkyrkan sattes de 
första spadarne i marken. Ett länge efterlyst datum skulle 
därmed vara funnet. 

ende pä något misstag. En hypotetisk förklaring av dess uppkomst mä för
sökas. En anteckning ungefär likalydande med den senare i kalendariet 
upptagna, utan vidare kommentarer omtalande en 1273 skedd 'translacio ar-
chiepiscoporum de antiqua upsalia ad upsalium", kan ursprungligen hava 
förelegat, åsyftande det faktiska och officiella verkställandet av den tvä år 
tidigare definitivt beslutade överflyttningen av ärkebiskopssätet (varvid ordet 
"archiepiscoporum" vore att uppfatta som en pluralis majestatis); en över
flyttning, som, ehuru varken domkyrkan eller kanske ej ens de nödvändiga 
administrationslokalerna stodo färdiga, ej behöver vara mer förvånande, än 
att i våra dagar, sä som mer än en gäng varit fallet, vissa offentliga insti
tutioner (t. ex. ett regemente) officiellt kunnat förflyttas frän en ort till en 
annan, ännu innan nödiga anstalter hunnit vidtagas för det praktiska realise
randet därav. Anteckningen i fråga har senare utbroderats på sätt som skett 
av krönikans författare, som missförstått den kortfattade notisen, men som haft 
sig bekant, att Olof Basatömers gravsten ännu varit att se i G:a Uppsala — 
medan då övriga gravstenar ej längre torde varit möjliga att identifiera, del
vis kanske till oigenkännlighet skadade vid den kyrkan pä 1240-talet här
jande svära eldsolyckan {Dipl. suec. I nr 326) — och till följd härav har han 
uteslutits frän antalet av dem, som påståtts vara franslaterade. (Varför skulle 
för övrigt just han undantagits?) Detta är ju en tämligen vägsam konstruk
tion, som naturligtvis ej gör anspräk på att vara annat än detta. Min avsikt 
har blott varit att belysa källornas svärfattlighet och att, jag rrprepar det 
därigenom framhålla, hurusom deras meddelanden i själva verket ej torde 
kunna erbjuda något mer hållbart stöd emot de fakta, som den nyare kriti
ken av övriga akter synes giva vid handen. 


