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fick ses av de invigdas ögon, samt hänvisar på fornfynd av 
hägnader, varav den märkligaste vid Frösvi i Närke just ut
forskats av doc. S. Lindqvist1. Det fordras väl en lokal gransk
ning av Tuna-orter för att utröna, om denna O. Lundbergs 
uppfattning är den riktiga eller Tuna möjligen antyder yngre 
inhägnade helgedomar, inom vilka de heliga föremålen förva
rades och som ersatte de primitiva gudstjänstplatserna på åkern. 

Då åker förekommer i häradsnamn är det alltså säkerligen 
denna religiösa medelpunkt, varomkring bygdens folk sam
lade sig, som givit häradet dess namn. Det är väl troligt, att 
ting hållits i förening med de religiösa högtidligheterna, men 
platsen för dessa har sannolikt icke varit den heliga åkern 
utan lämplig plats i dess närhet: löt, hage, malm, hed eller ås. 

Laglösaköping. 

Av 

HJALMAR LINDROTH. 

innevarande årgång (1918) av denna tidskrift har do
centen Sune Lindqvist offentliggjort en intressant un
dersökning av innebörden i namnen Åker och Tuna. 

Han har därvid fått anledning att beröra ocksä benämningen 
Köping. Därvid säges (s. 24): "Det västmanländska Köping, 
på 1400-talet även kallat Laglösa-köpung, tyckes ursprungligen 
ha hetat Laglösa — av skäl som språkforskarna må utreda — 
fast detta ord snart blev avlägsnat ur sammansättningen för 
att undgå sädana feltolkningar som att platsen länge varit 
handelsort, innan den fick egen stadsrätt." 

Att författarens vädjan till språkforskarna särskilt uppkal
lat undertecknad att taga till orda, beror därpå att jag tidi
gare i denna tidskrift (Arg. 1915, s. 1 ff.) publicerat 'Studier 

1 Fornvännen 1910, s. 119 ff. 
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över ortnamnen på -lösa." Därvid blev Laglösaköping icke 
nämnt. Jag hade då icke kunnat bilda mig någon positiv 
uppfattning om detta namns upprinnelse; men jag menade 
den gängse förklaringen åtminstone såtillvida ha träffat rätt, 
som namnet icke skulle höra till de av mig företrädesvis be
handlade "äkta" -lösa, där lösa betyder 'sank eller gräsrik 
äng'. Lindqvists uppsats har emellertid givit mig anledning 
att ta upp frågan till förnyad prövning; och hans egen stånd
punkt i realfrågan har, ytterligare prövad, blivit utgångspunkt 
för den lösning av den etymologiska, som jag härmed fram
lägger. 

Först må formmaterialet i för vårt syfte behövlig utsträck
ning meddelas: 

Laghlysakypung SD 1,386 (1257; daterat på platsen), ko-
pung (om kyrkan) 2,310 (1300), Köpongh SRP nr 1376 (1378), 
Laghlösaköpung nr 1562 (1381), Laghlösa köpung nr 2509 
(1390), in castro Kepung SD ns 1,150 (1402) m. fl. med denna 
form, Lawlosekepung, Lawlesatcepung 220 (1403; da. avskr.), 
Laglosakopung 358 (1404) m. fl. med denna form, sista gången 
(bland hittills lättillgängligare diplom) Lagelöseköpings köp-
stadh SD ns 3,582 (1420; avskr.). 

Redan tidigt fördes en vetenskaplig strid om tolkningen 
av vårt namn. Den lärde Erik Benzelius yttrade sig i ämnet i 
"Nota" (s. 226) till sin upplaga av Diarium Vazstenense (1721). 
Han var ganska försiktig: "Unde auctarium nominis [urbs] 
meruerit ignoro, credibile vero per contumeliam ei tribulum, 
jure aliquando non exacte observato, id sane vult vox Lagh-
lös." Han förmenade alltså, att adj. laglös i alla händelser 
borde sökas i namnet. Samma mening omfattades också av 
J. G. Hallman Beskr. ö. Kiöping 113 (1728). Där framdrages 
ett dokument av 1474, där staden kallas Laga-Köping; detta 
förmenas vara det rätta gamla namnet. En ny uppfattning 
uttalades av Ekholm Krit. o. kistor, handl. 80 f. (1760). Denne 
har gjort bekantskap med dokumentet av 1257, och detta läg
ges lill grund för påståendet att namnet kommer af "lysa eller 
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utlysa lag". Mellan Ekholm och "Secreteraren" Pehr Hell-
man kom sedan väsentligen i Nya Lärda Tidningar av 1775 
att föras en ganska pikant pennfäktning i frågan. Hellman 
försvarade laglösheten, medan Ekholm vidblev sin mening. Det 
för oss intressanta i meningsutbytet knyter sig i första hand 
till ett med det formella nära förbundet reellt spörsmål, näm
ligen det, vilken ort som åsyftas med urkundernas Laglösa
köping. Till detta spörsmål få vi i viss utsträckning anled
ning att återkomma1. 

Tills vidare kunna vi nöja oss med att anse det vara fast
slaget, att samtliga här ovan anförda citat avse staden Köping 
i Västmanland — varefter vi kunna behandla den etymologiska 
frågan från den nutida språkvetenskapens synpunkt. 

Den äldsta formen visar y inte blott i -lysa- utan även i 
-kypung. Det är då fullt berättigat att i båda fallen insätta 
ljudvärdet ö. Så menar också Kock2. Noreen3 företräder där
emot den gamla Ekholmska uppfattningen och översätter: 
"handelsplats där lagar pålysas". Det är svårt att förstå hur 
denna tolkning formellt skall kunna upprätthållas utan att un
derkänna formen av 1257 (i originaldiplom) med dess -a i 
sammansättningsfogen. Ty vad vore Laghlysa- grammatisk! 
sett för form? Redan då kan dock icke -a vara sekundärt, 
och det stödes ju av alla följande gamla former. Dessas ge
nomgående -lösa-, där köping har ö, betyder ock något. Något 
för orten egendomligt faktum som skulle motivera den nämnda 
tolkningen, är ej heller känt. 

Vi ha alltså närmast att göra med en form Laghlösakö-
plng. Det är denna, vars förklaring i senare tid formulerats 
av Styffe* på det sätt som Lindqvist citerar som exempel på 

1 Den här ovan anförda litteraturen finnes mestadels sammanställd hos 
Warmholtz Bibi. histor. sueo-goth. 1,160 f. (1782). 

2 Sv. ljudhist. 2, 34. Alternativt tankes pä att y kan visa hän pä "vo-
kalförkortning" i mindre betonad stavelse, varvid nämligen 0 tidigt blivit y. 

• Qleerupska bibi. Bd III, Geogr. s. 7 {Spridda studier 3, 88). 

* Skand. under unionstiden 2, 249, 3 uppl. 312. 
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"feltolkning": namnet skulle åsyfta att platsen "länge varit han
delsort, innan den fick egen stadsrätt"; en uppfattning som 
Kock a. st. återger utan att resa någon invändning däremot. 

Denna lösning må redan i och för sig sägas vara mycket 
litet tilltalande. Och inte heller för denna förklaring ha några 
realia kunnat framdragas till stöd. Såsom gammalt officiellt 
namn låter ocksä Laghlösaköpung i betydelse av 'den laglösa 
köpingen' högst egendomligt. Och det är icke sannolikare, 
att en stor handelsort en gäng skulle ha hetat Laghlösa 'den 
laglösa' rätt och slätt. 

Det är därför säkerligen en riktig tanke av Lindqvist att 
Laghlösa-köpung bör jämföras med 'Liongaköpunger", Falu-
köpung, Eneköpung, där första leden är namnet på den ort där 
köpingen uppstod. Till en början kräver dock den formella 
sidan av frågan något mera uppmärksamhet, innan jämförel
sen med de nämnda övriga köpingarna kan anses fullt rättfär
digad. Formen Liongaköpunger är en kons t ruerad form, som 
Lindqvist funnit hos Styffe. Vi känna inga andra gamla former 
än sådana med enstavig förled, därav Lyncopye redan SD 1,205 
(1219) — för att nu blott citera originaldiplom. I namnet in
går alltså ordet ljung (Ung) i stamform. Detsamma gäller 
om ene1 i Eneköpung (vilket trots den allra älsta skrivningen 
med enes- torde vara den rätta och ursprungliga formen). 
I Faluköpunger ha vi däremot ordet fala i genitiv. I själva 
verket är det ovisst om förlederna i dessa tre köpingar varit 
fristående fixa ortnamn innan de ingingo i sammansättningen; 
detta särskilt i de båda fall där förleden har stamform. Men 
lokalen för köpingen är det utan tvivel som anges. 

Skall nu analogin gälla, borde vi av vårt namn finna 
Laghlös- eller snarast — eftersom det vore fråga om ett svagt 
fem. och eftersom bildningen skulle tillhöra en relativt sen 
tid och utgå frän ett redan stadgat namn — Laghlösaköpung2. 

1 Den av Nordlander i Uppl. fornm. tidskr. 1, 193 ff. framlagda tolk
ningen av Ene- {<ä-vin-) är redan av formella skäl oantaglig. 

2 Formen av 1257 borde dä vara skriven Laghlysukypung. 
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I värt Laghlösaköpung däremot skulle förleden stå i no-
minativ, och jag är osäker om detta kan anses möjligt1. 

Här föreligger emellertid ingen svårighet som behöver av
skräcka oss. Ty om också ett ursprungl igt Laghlösakö
pung i betydelsen 'den laglösa köpingen' är betänkligt, sä 
är det lätt begripligt att namnet mycket snart så kom att fat
tas, sedan ett eventuellt annat ursprung för förleden råkat 
i glömska och denna således icke gav formell mening på 
annat sätt. Omtydningen har då naturligtvis ock kunnat på
verka formen2. 

Vi kunna framdraga intressanta bevis för hur nära denna 
uppfattning av namnet redan tidigt låg. — Redan Pehr Hell-
man hade funnit dokument som visade alt det funnits ett an
nat Laglösaköping än staden Köping. En del av staden Vad
stena har ävenledes kallats så. Dokumenten äro till en bör
jan ett brev av 1470, ett av 1490 och Gustav Vasas brev till 
Olaus Magni av 8 aug. 15543. Därtill omtalas namnet av 
Kylander4 från "Kyrko-räkenskaperna för 1508", med det till
lägget att det utbytts mot (det uppenbarligen sammandragna) 
Lags-, Lax- eller Lars-köping i 1600-talets kyrkoböcker och att 
det sista namnet ännu på 1769 års karta ingår i ett gatunamn 
i staden. I det första brevet (1470) talas om en gård "1ig-
giandes i them delenom (av Vadstena), som kallas Laglösa-
köpung", och 1490 om "en gardh her nordan clostridh i Lag-
lösachöpung"r'. Detta namn måste vara vida yngre än samma 

1 1 själva verket har Diarium Vazstenense enligt Fants uppl. {Ser. 
rer. svec. I. 1, 122) Laghlösochöpungh, men formen är för sen (c. 1414, vill 
det synas) för att ha något vitsord. 

2 Laghlösaköpung är dä (för älsta tid) att fatta som oblik kasus till 
Laghlöseköpunger. Vi känna ortnamnet frän gammal tid blott i oblik kasus. 

3 Påståendet att denna ort också skulle nämnas i Diar. Vazst. är näp
peligen riktigt. Att anteckningen vid är 1406 åsyftade staden Köping, upp
visades redan av Ekholm (det antogs f. övr. redan av Benzelius), men även 
notisen vid är 1499 bör nog, i motsats till vad Styffe synes mena, sä förstås. 

4 Adressen 1776, nr 80. 

5 Citaten efter Vadst. kl. jb. {Hist. handl. XVI. 1) s. 7 noten. 
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namn pä Köping. Vadstena blev en huvudort först med klost
rets uppförande på 1360-talet. 1378 kallas det "stadh"1. Om 
Vadstena by talas sedermera ofta. Ingenting tyder på att 
här funnits någon verklig "köping" i gammal mening, ännu 
mindre då att denna skulle ha haft någon sådan juridisk sär
ställning varom adj. laglös även här förmenats tala2. För
visso är namnet ingenting annat än ett "uppkallelsenamn" 
efter det gamla Laglösaköping, fattat sä som ordet syntes 
nödga till. En del av Vadstena där det gick litet vilt till 
eller levdes litet oordentligt eller dyl. har på skämt eller spe 
benämnts så3. Några särskilt nära förbindelser med Köping 
behöver detta icke förutsätta; annars kunna sådana påvisas4. 
— Ett annat gammalt intyg om hur namnet Laglösaköping 
måste uppfattas bjuder oss det ovan nämnda dokumentet av 
1474 (Sten Stures privilegier), där staden Köping kallas Laga-
Köping. Detta var tydligen ett försök att avtvå nesan av det 
nedsättande och oberättigade namnet och vända den till godo. 

Skulle det sålunda vara otillåtet att direkt tolka Lagh
lösaköpung som 'köpingen Laglösa', eller 'köpingen på or
ten Laglösa', så äga vi rätt att antaga en äldre form Lagh-
lösuköpung(er) och på detta sätt tolka denna. 

I denna förled *Laghlösu, nom. (*)Laghlösa, ser jag då nu 
ett "äkta" -lösa. Det blir tre punkter som då närmare be
höva undersökas: om namnet passar in i /ösa-namnens geo
grafi i övrigt, om naturen på platsen ger (eller har givit) skäl 
för att nämnas -lösa '(fuktig eller gräsrik) äng (gärna vid vat
ten)' samt om förleden fogar sig efter en sådan tolkning. 

i SRP nr 1335. 
2 Sverige 2,959. 
3 Skulle området, såsom Hellman i Adressen 1775, nr 20 och Kylander 

Därs. 1776, nr 80 mena, ha tillhört klostret, kunde innebörden vara den (av 
den förre antagna), att området ej lydde under världslig lag. Ett skämt
samt uppkallelsenamn vore det i alla fall. 

4 Laurentius Boetii, som först var kyrkoherde i Köping, var 1385—1406 
munk i Vadstena och synes ha varit en uppmärksammad sådan {Diar. Vazst. 
ed. Fant, s. 122). 
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I min ovannämnda undersökning av namnen på -lösa har 
jag uttalat och sökt motivera den uppfattningen, att denna 
namntyp från Danmark och södra Götaland, där den uppstått, 
spritt sig uppåt Svealand utefter samma vägar som kultur
strömmen överhuvud gått. Sålunda kan tillvaron av St. Mel
lösa och Siklösa (Sickelsjö) i Närke förslås genom bevarad för
bindelse åt S och SV (a. arb. 32 f.), och så förstå vi också 
spridningen än vidare åt NO till Västmanland och Uppland, 
där typen fick ett vida längre liv än i moderbygderna i S. 
Köping ligger synnerligen väl till vid denna förbindelseled. 
Det ligger knappa 21h mil NO om Siklösa, och det följes se
dan på ungefär samma avstånd vidare åt NO av Hästlösa 
(i Hästalösom 1399). — Det finns intet skäl att tänka att nam
net Lagklösa skulle tillhöra den allra tidigaste sydliga förbin
delsens period. Detta blir tvärtom omöjligt redan genom ni
våförhållandena. Vid Köpings kyrka har Generalstabskartan 
höjdsiffran 46 fot, d. v. s. inemot 14 meter. Detta kan ju, även 
om vi ta hänsyn till att landhöjningen här förlupit någon 
smula långsammare än i mellersta och norra Uppland, sägas 
vara ungefär Håganivå. Först vid denna tid, vid bronsålderns 
fjärde period (c. 1000 f. Kr.), höjde sig alltså den mark ur ha
vet där Laglösa-Köping ligger1. Namnet Laglösa kan således 
icke vara äldre än senare delen av bronsåldern. Men när en 
handelsplats förlades dit — och det är här uppenbarligen fråga 
om en ort med handel till sjös —, bör platsen ha legat helt 
nära Mälaren; nu för tiden är avståndet c. 4 km.2 Då orten 
redan dessförinnan — enligt vårt antagande — hetat Laglösa, 
få vi också en viss terminus ante quem: namnet bör ha till
kommit medan orten ännu låg invid Mälaren (eller på ytterst 

1 25-metersstrecket går över Malma, V2 mil längre i NV, enligt kartan 
II hos Eskil Olsson i Vstml. fornm. ärsskr. IX {—Ymer 1917 h. 2). 

2 J. G. Hallman anf. arb. 23 säger att avståndet dä (1728) var "wid 
pasz en fierdingzwäg". Bland bevisen för att sjön fordom gått upp till sta
den namnes att den ät sjön vettande delen av denna "ännu i dag" kallas 
skepzlöten. 



220 Hjalmar Lindroth. 

ringa avstånd därifrån). Det förefaller då icke troligt att vi 
böra gå nedom bronsåldern. I och för sig är emellertid själva 
tidsbestämningen oväsentlig för vår närvarande uppgift1. — 
Det har blivit tydligt att Laglösa passar mycket väl in i lösa
namnens geografi. 

Med avseende på terrängen vid staden i äldre tid citerar 
jag Hallman anf. arb. och Grau Beskr. ö. Wästmanland (1754). 
Den förre talar (s. 24) om "the ängar och parcker" som "emel
lan siön och Kiöpings stad äro belägne", och han antar att 
dessa uppstått genom "mählarens siuckande". Grau säger 
(s. 185): "(Orten omkring) beslår af wida och frucklbärande 
åkerfält, samt wackra ängar, som på alla sidor omgifwa staden". 
(Omedelbart därefter namnes dock om det höga berget öster 
om denna.) — Den antagna betydelsen av 'äng' hos lösa pas
sar tydligen väl. 

Vad så slutligen förleden angår, ser jag däri ordet isl. 
logr m. 'vatten, vattendrag, sjö' (fsv. lagher 'vätska, saft, dekokt, 
lag'). Det kan ju då icke undgås, att man erinrar sig alt Log-
rinn så ofta hos Snorre och i Olov den heliges saga m. m. 
förekommer som namn på Mälaren. Alt Snorre kände det som 
ett verkligt egennamn, är tydligt: "pat (vatn) er kallat Lr;g-
rinn", heter det pä det första stället där namnet förekommer 
(Ynglingas. kap. 5). Av särskilt intresse är det, alt namnet 
träffas i det lilla parti av Flatöboken (Hauks båltr håbrökar) 
som är den enda litterära källan vi äga om den svenska guden 
Lytir, vars dyrkan också betygas av ortnamn just i Mälartrak
terna2. Man har säkerligen rätt att antaga, att Mälaren även 
i Sverige burit namnet Lagher3. 

Namnet Mozllr bär emellertid icke heller prägeln av att 

1 Min tidsbestämning får modifieras, om särskilda skäl kunna anföras för 
en hastigare landhöjning i v. delen av Mälaren. 

2 Läffler i Arkiv för nord. filol. 26, 96. 
3 Knappast bör man låta Snorres form gälla som bevis för en svensk 

form Laghrinn. Till det välbekanta appellativet logr har Snorre kunnat foga 
artikel. 
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vara ett ungt namn. Det ingår även i gårdnamnet Malsåker 
på Selaön1, skrivet Mcelisaker SRP nr 1939 (1383). Snarast 
är det väl därför så, att *Lagher och Maslir allra först åsyftat 
olika delar av den stora sjön. Det är synnerligen naturligt 
om Selaön och särskilt de höga Tosterön och Aspön (och 
Fogdön) tillsammans bildat en gräns mellan ett östligt och 
ett västligt parti av sjön och att vartdera partiet burit sitt sär
skilda namn-. Vi ledas dä genom det säkerligen gamla nam
net Mcelisaker att antaga att den östliga delen hetat Mce/ir. 
På denna väg komma vi då fram till slutsatsen, att om nam
net Lagher blott åsyftat en del av Mälaren, det bör ha varit 
den västra delen3. Från norsk sida låg det närmast att för
allmänliga det ta namn, från svensk äter, ju mer det svenska 
väldet fick sitt centrum i Stockholm och Uppland, att vidga 
innebörden av namnet Mcelir. 

Skola vi alltså tolka Laghlösa som 'ängsmarken vid sjön 
Lagher'? Det finns en omständighet som kan göra oss be
tänksamma mot att ge översättningen direkt i den formen. 
Av alla de många fall där gårdnamn (eller annat namn åsyf
tande lokal på fast mark) innehåller sjönamn som förled kän
ner jag intet säkert där denna förled visar annat än genitiv-

1 Hellquist, Sv. sjönamn 1,418. 
2 Frän nutida ståndpunkt kunde det synas naturligt att göra en tve-

delning också vid Kvicksund längre i V; men höjdsiffrorna äro där i själva 
verket sä pass laga att saken ter sig olika i fråga om gammal tid. 

3 Att Mälarens västliga fjärd nu heter Galten, bör ej anses som ett 
hinder. Ty detta namn kan vara vida yngre. 1 själva verket tror jag inte 
vi skola fatta Galten såsom åsyftande någon jämförelse mellan fjärdens form 
och en galt (närmast sä Hellquist anf. st. 166). Grau upplyser (s. 66) att 
åsen vid Kvicksund, varigenom Galten nu avgränsas mot Ö, heter Galtryg
gen. Detta är förvisso ett primärt namn, ty det utgår från en direkt iakt
tagelse, och dä är Galten en ellips i st. f. Galtryggsfjärden — eller har man 
skämtsamt sökt en galt som bärare av Galtryggen. Möjligen har tidigare 
tillvaro av Blacken, namnet på Mälarfjärden närmast i ö , kunnat spela 
någon roll som mönster; detta namn känna vi från den osignerade karta 
frän c. 1630 som reproducerats av C. M. Kjellberg i Uppl. fornm. tidskr. 
Bd 4. 

Fornvännen 1918. 15 
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form1. Nyss hade vi att göra med ett sådant i Mcelisaker. 
Inginge sjönamnet Lagher i Laghlösa, synes det alltså som om 
vi åtminstone så tidigt som 1257 borde vänta *Laghalösakö-
pung (ur *Lagharlösa-) — trots stavelsens för bortfall ovanligt 
gynnsamma ställning lägsl på accentskalan. Emellertid pekar 
professor Liden för mig på de isländska namnparen Galtarnes 
— galtnesingr, Isafjordr — isfirbingr. Han fattar dessa som 
vittnesbörd om en benägenhet att vid ett sammansatt ords 
ytterligare förlängning förkorta förleden genom att återfalla på 
en äldre kompositionstyp. På det sättet tänker han sig att 
ett *Lagha(r)lösa vid ytterligare sammansättning borde kunna 
ge *Laghlösuköping. I så fall kunna vi antaga att nom. propr. 
*Lagher verkligen utgör förleden. 

Skulle detta emellertid icke vara fallet, finnes intet hinder 
att hålla sig till s tamformen av lagher. fattat som appellativ. 
Därmed bortfölle icke anledningen till intresse för Snorres 
Logrinn. Innan detta eller ett fornsvenskt *Lagher blev egen-
namn, måste ordet ju som appellativ ha nyttjats om samma 
sjö. Från den tiden skulle i så fall Laghlösa stamma. Det 
vore då till sin bildning analogt med t. ex. Kroklösa (in Krok-
lösum 1356) eller Boglösa (buglosu 1314), båda tillhörande 
gruppen av de gamla -lösa i v. Uppland och båda betydande 
'ängen vid kröken eller bukten'. Vi ha inga hållpunkter för 
att avgöra när lagher blev till Lagher, men ett intyg om hög 
ålder hos Laghlösa skulle vi ha att se i själva dess bildning 
före den tiden. Med Lidéns förslag skulle emellertid anled
ningen bortfalla att operera med ett sådant ursprungligt *Lagh-
lösa. 

Det ligger nära att uppkasta den frågan, om vi kring Mä
larens stränder finna några andra namn, som innehålla detta 
samma *Lagh(ar)-. Jag känner intet sådant. Laganda härad 
innehåller visserligen utan tvivel samma ord Iagh-2, men näp-

1 Man jämföre materialet hos Hellquist anf. arb. 2, 87 ff. 
2 Hellquist anf. arb. 1,331. 
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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. 


