
DET FORNTIDA UPSALA I 1600-
TALETS LÄRDA SPEKULATION 

Av NILS SUNDQUIST 

A tt några lärda antikvarier i Uppsala under 1600-talet 
började intressera sig för spörsmålet var det i sagorna 
så ofta nämnda forntida Upsala en gång legat är fullt 

naturligt. Upsala, där svearna samlades till marknad, ting och 
blot och där det beryktade templet med de tre gudarna Oden, 
Tor och Frö stod, framträdde i fornskrifterna med en omiss
kännlig glans. Kunde den platsen utpekas, hade fornforsk
ningen nått ett vackert mål. Men meningarna voro starkt isär
gående. Traditionerna om platsen voro utsinade, ingen kunde 
med bestämdhet hävda hur det en gång verkligen varit. Ett 
läger höll på vad de medeltida krönikörerna enstämmigt ut
sagt, nämligen att den forntida platsen vore att söka inom det 
område, där staden med tiden kommit att utveckla sig, några 
»nydanare» ville tvärt häremot låta påskina att det var ute vid 
högarna det forntida Upsala vore att söka. 

Den lärda tvistens utgångspunkt var onekligen komplicerad. 
Knappast någon representant för de båda riktningarna torde 
ha vågat räkna med att båda platserna haft forntida roller. 
Man såg sagornas Upsala som en plats. Man kunde icke tänka 
sig att med Upsala med tiden kunnat inbegripas en vidare do
män, ett »bygde»-begrepp, som i sig inneslöt flera platser av 
betydelse. Mycket mindre kunde man föreställa sig att bara 
stadsområdet vid åmynningen omslöt två vitt skilda orter. För 
1600-talets fornforslming gällde det antingen staden eller hö
garna, icke både - och. 
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Mot den medeltida traditionens utsagor om stadens förstegs
rätt, vägde Gamla Uppsalas påtagliga vittnesbörd om hög ål
der tungt. Det var lätt att komma i fornstämning vid Gamla 
Uppsala. Här böljade de tre mäktiga kungshögarna på åsen, 
tätt följda av det vidsträckta småhögsgravfältet, här erbjöd sig 
en kunglig »domsplats» vid den plana s. k. Domarhögen och 
här, på den vida släta marken intill, stod en stenbyggnad av 
så ålderdomlig och med en vanlig kyrkobyggnad så ojämför
bar form, att den förvisso i sig dolde ett forntida byggnads
verk. Vad hade staden för något att uppvisa häremot? Ingen
ting. Dessutom: därute hette platsen (Gamla) Uppsala. Det 
kunde inte vara någon tvekan; staden, som fick sitt namn 
Uppsala först på 1200-talet i och med att domkyrkan byggdes 
där, hette i gammal tid Aras eller östra Aras. Det som kallades 
Gamla Uppsala måste ha varit det sagoomspunna forntida 
Upsala. Ingen kunde föreställa sig att namnet Upsala en 
gång kunnat vara tillämpligt på den högt belägna västsidan 
vid åmynningen och ingen hade ännu någon kunskap om hur 
vanligt det var att när en kyrka byggdes en bygds huvudnamn 
följ de kyrkan. 

Det skulle måhända kunna anses onödigt att alltför ingå
ende uppehålla sig vid 1600-talets lärda spekulationer angå
ende det forntida Upsalas belägenhet, men då det ju är denna 
tid, som skapat den uppfattning, vilken nu är gällande, näm
ligen att platsen ute vid högarna - och allenast den - är den 
gamla och att den nuvarande staden helt saknar fornhistoria, 
bör .en rekapitulation av 1600-talets syn på dessa ting vara be
rättigad. Det kan vara skäl att granska icke blott spekulatio
nernas förlopp utan också på vad sätt desamma kunde få så
dan opinionsbildande kraft att de ideer, desamma företrädde, 
ännu i dag äro de av samtidsopinionen tveklöst omfattade. 
Vilket eller vilka voro »skälen», som avgjorde tvisten till Gamla 
Uppsalas förmån? 

Den sega striden mellan de lärda fornforskarna i storhets
tidens Uppsala må icke ses som en isolerad företeelse. Den var 
ett led i en strävan, som vid denna epok alltmer börjar komma 
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till uttryck, nämligen att åt fosterlandet återskapa den forn
ära, som rätteligen borde tillkomma detsamma men som allt
mer hade sjunkit i glömskans djup. Frågan var en nationell 
angelägenhet. Fornforskningen, på vilken det närmast an
komme att återföra allt till sin rätta ordning, hade gehör i de 
högsta kretsar och man var starkt besjälad av tanken hur 
värderikt det skulle vara för den unga stormakten Sverige att 
få framträda inför Europa med en fornålder, som icke stod de 
klassiska ländernas efter. Men man får besinna att försök i 
denna spekulativa riktning icke var något nytt. Vad som nu 
kom att utsägas var blott en fortsättning av vad som tidigare 
hade uttalats. 

Redan under medeltiden hade hos oss framträtt talesmän 
för den tanken att de nordiska länderna hade en särdeles äro
rik fornhistoria. Tydligt framträder denna »götiska historie
romantik» hos biskopen i Växiö - sedermera ärkebiskopen i 
Uppsala - Nils Ragvaldson (1380-talet- 1448), i syn
nerhet vid ett tal, som han höll vid konciliet i Basel 1434, till 
vilket han tillsammans med biskopen i Aarhus sänts att före
träda Norden. En tvist hade uppstått mellan Spanien och Eng
land angående deras sändebuds placering i konciliet och nu 
passade den svenske biskopen på att protestera mot att Nor
den fått en så tillbakasatt plats. Med stöd av den gotiske 
historieskrivaren Jordanes hävdade talaren de nordiska län
dernas ärofulla roll i forntidens kulturutveckling och krävde 
för Nordens representanter placering åtminstone på andra 
plats. Talet gav ett vidsträckt eko och ofta återkom man till 
de synpunkter, som här få tt en så skicklig talesman. Långt 
mera prunkande blommade likväl historieromantiken hos ärke
biskop Johannes Magnus (1488- 1544), även nu med 
stöd av Jordanes' gotiska historia, där en tydlig tendens fanns 
att inför den romerska opinionen framhålla goterna som ett 
bildningsälskande folk. Med patriotisk stolthet inflätade Jo
hannes Magnus i sin »Gothorum Sueonumque Historia» (full
bordad 1540) dylika drag i sin skildring av goterna, vilka sägas 
»hafva medh wijsdom och förstånd alla andra· nationer öfwer-
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gåt, och såsom Dion betyghar, som thesas handlingar hafwer 
beskrifwit på Grecko, nästan warit jämlijka medh the greker». 

Tanken att det funnits ett samband mellan den antika civi
lisationen och våra götiska förfäder och att den förra i tider
nas morgon hämtat sina impulser från de senare kom till 
omisskännligt uttryck hos fornforskaren Johannes Bu
r e u s (1568- 1652) och dennes lärjunge Georg St je r n
h je l m (1598- 1672). För den fantastiska föreställningen att 
världskulturens urhem var att söka i Norden var det framför
allt ett uppslag hos Burens, som blev av betydelse, nämligen 
hans spekulationer över innebörden av de antika berättelserna 
om hyperboreernas folie Med dem åsyftades, enligt Burens, 
våra nordiska förfäder. Tydligt bevis på urgamla kulturförbin
delser mellan Sverige och Grekland förelåg i berörda berät
telser. Av hyperboreersagan framgick att grekerna icke varit 
de givande utan de mottagande. Sina högsta gudomligheter 
hade de fått från Sverige, liksom sitt vetande och sin lärdom. 
Den grekiska kulturens nordiska ursprung, omvittnad av gre
kerna själva i deras sagor, var höjd över varje tvivel. 

I Georg Stjernhjelms forskningar intog hyperboreermotivet 
en framträdande roll i bevisföringen för den nordiska kultu
rens anor och det var närmast genom denne som dylika före
ställningar överfördes på hans lärjunge och förtrogne 0 lo f 
Ve r el i u s (1618- 1682). Genom sina insikter i fäderneslan
dets fornhistoria hade denne utsetts till förste innehavare av 
professuren i antikviteterna 1662 och 1666 förordnats till riks
antikvarie och assessor i det i Uppsala samma år upprättade 
Antikvitetskollegiet. I kommentarerna till de isländska sagor 
Verelius utgav åberopar utgivaren ofta sin lärofaders studier 
över hyperboreermotivet. De bekanta omständigheter, under 
vilka 0 lo f R u d beck (1630--1702) börjar sitt väldiga före
tag med att leda i bevis att Sverige var det i havet en gång 
sjunkna Atlantis, göra det uppenbart att det även nu var just 
Stjernhjelms tolkning av hyperboreerlegenden, som utgjorde 
den närmaste utgångspunkten. »I den framställning, han i At
lanticans första del ger av antikens olika np.mn på vårt land 

23 



och av dess förunderliga berättelser om den avlägsna ön i den 
nordliga oceanen, ägnar han ett stort utrymme åt traditionerna 
om hyperboreernas sälla folk. En gång inne på denna väg ar
betade hans fantasi vidare, införlivande med bilden av vår forn
tid andra berömda antika sägner, i främsta rummet sägnen 
om Atlantis, alla utvisande, att Sverige för den forna världen 
lyste som 'Gudarnas, Konungarnas, Atlingarnas, Yfwerbornes, 
Heligas, Lycksaligas land och säte'.» (J. NORDSTRÖM, De yver
bornas ö, Upplands fornminnesför. tidskrift 44, s. 271.) 

För de lärda fornforskarna i 1600-talets Uppsala gällde det 
följaktligen att med alla till buds stående medel samla bevisen 
för att fosterlandet verkligen var världskulturens urhem. I 
detta bevissamlande kom orten Upsala att spela en stor roll, 
i synnerhet sedan platsens forntida glansroll alltmer började 
bli bekant i och med det nu begynta utgivandet av de isländska 
sagorna. I särskilt hög grad lockande blev det att identifiera 
platsen för det beryktade hednatemplet med dess tre gudar 
Oden, Tor och Frö. Och därmed äro vi framme vid den fråga, 
som i detta sammanhang står i brännpunkten för vårt intresse 
och som utlöste den kanske mest seglivade och hetsiga veten
skapliga strid den upsaliensiska akademien upplevat. 

Innan vi komma in på 1600-talets huvudstrid må det fram
hållas att en likartad fejd, ehuru i blygsammare former, 
kunnat utkämpas under seklets tidigare decennier, nämligen 
mellan professor Martin Stenius (1574- 1644) och den nyss 
nämnde fornforskaren Joh. Bureus, som av allt att döma i en
lighet med traditionerna förlade den hedniska kultplatsen till 
domberget i staden. Stenius kan vara den som tidigast häv
dat att det forntida Upsala vore att söka vid högarna. Men 
ännu 1611 uttalar sig Joh. Messenius (1579- 1636) i sin stads
historik över Sveriges fem äldsta städer, »Sveopentaproto
polis», att »thet rätta gamble Upsala är thet som nu Ubsala 
kallas» och att våra förfäder »forsichtelighen på itt annat 
ställe Domkyrckian upbyggia låtit/ och ther uthi någon tijdh 
Gudztiensten uppehållit». 

Huvudstriden, som i stort kom att utkämpas på 1670-talet, 
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hade sin upprinnelse i att professor Johannes Sch e f
f er u s (1621- 1679) i en av honom författad diger historik 
över Uppsala stads uppkomst och öden, Upsalia, tryckt 1666, 
hävdat att staden, såsom de medeltida och senare krönikörerna 
sagt, vore det forntida Upsala. Beträffande stadens namn före
drar han den latinska formen Upsalia framför den svenska 
Upsala. Schefferus tror ej att staden Uppsala uppkallats efter 
kung Ubbo och han är mycket mån om att framhålla konso
nanten p i namnet i stället för b. Den äldsta skriftformen är 
icke Ubsala utan Upsala. Staden har fått sitt namn av den 
ström, vid vilken den var belägen, nämligen Sala å. Schefferus 
framhåller vidare, att man vid grävningar i staden påträffat 
rester, som torde härröra från en hednisk bebyggelse. Hedna
tidens Upsala är den nuvarande staden . Först då ärkebiskops
stolen flyttats, erhöll den by, där kyrkan förut legat, namnet 
»Gamla Upsala». Det forna avgudatemplet, säger Schefferus, 
låg på det berg, där sedan efter hedendomens fall Trefaldig
hetskyrkan uppfördes. Härvid stöder han sig på Ericus Olai, 
prosaiska krönikan och lilla rimkrönikan. När kristendomen 
segrade, ville man ej bygga domkyrkan i den besmittade sta
den, utan lade den ett stycke därifrån. Då Schefferus' arbete 
Upsalia skrevs - arbetet påbörjades redan på 1650-talet -
kände Schefferus ej till Registrum Upsalense, vilket upptäcktes 
först 1668 av Hadorph och där litterärt material rörande Up
sala kyrkas förflyttning till staden östra Aros ingår. 

Schefferus' arbete åstadkom livlig diskussion. Verelius, som 
redan 1663 och 1664 föreläst över Hervarar Saga, sysselsatte 
sig med utgivandet av en edition av denna, vilken blev fär
dig 1672. I sagan spelar händelsen delvis i Upsala, varför frå
gan om sagda plats läge under forntiden blev aktuell. I de 
utförliga noterna till Hervararsagan anser sig Verelius av ar
keologiska skäl på de flesta punkter böra förfäkta en motsatt 
mening mot Schefferus. Han gör det dock på ett ännu hov
samt sätt och utan att nämna motståndarens namn eller den
nes arbete. Vad namnet Upsalas härkomst beträffar, motsätter 
sig Verelius den av Schefferus uttalade åsikten om att ån Sala 
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givit staden dess namn. Verelius anser att ån äldst hetat Fyris, 
varvid han stöder sig dels på Eddans uppgift och dels på Snor
res benämning på slätten, »Fyrisvalld». Enligt Verelius skulle 
Upsala vara genitivus pluralis av Upsalir och således vara en 
förkortning av » Upsala stad». Den hedniska staden var ej den 
nuvarande, denna låg vid Gamla Uppsala, där templet stått och 
där konungarnas gravar befinna sig. Verelius citerar i tillämp
liga delar Ericus Olai. Såsom bevis för sina åsikter framhåller 
Verelius att Gamla Uppsala i motsats till Uppsala stad ligger 
på kungsgårdsmark; två hemman i Gamla Uppsala buro ännu 
namnet »konungsgården» och där befunno sig ju också de 
mäktiga kungshögarna. Men vid sidan om namnet och högarna 
fanns det därute, enligt Verelius mening, ett minnesmärke, 
som helt bevisade tesens riktighet: den ålderdomliga gråstens
kyrkan bevarade ännu i sitt torns nedre parti den byggnad, 
som varit de h edniska Upsalakonungarnas fest- och mötessal ! 
Verelius demonstrerar med ritningar hur denna sal sett ut. Med 
sina på alla fyra sidor anbragta dubbla arkadöppningar har 
salen på ett både vackert och praktiskt sätt tjänat sitt 
ändamål. 

Innan Hervararsagan kom ut av trycket, trodde sig Verelius 
ha fått ett nytt, kraftfullt argument mot Schefferus, nämligen 
ett påvebrev av 1258 rörande domkyrkans flyttning, vi lket han 
meddelar i »addenda ». Detta - egentligen ett brev av 1271 från 
Västeråsbiskopen, som här anför påvens skrivelse - hörde till 
dem, som funnos i det ovannämnda Registrum Upsalense. Ge
nom påvebrevet anser sig Verelius h a bevis nog för att namnet 
Upsala tillkom Gamla Uppsala, emedan staden då h ette östra 
Aros och först efter domkyrkans flyttning fick namnet Upp
sala. 

Schefferus ville ej ge med sig. I n oterna till Incerti Scrip
toris - - chronicon de archiepiscopis, som 1673 kom ut av 
trycket, upptar Schefferus diskussionen om Upsalas namn 
och läge, fortfarande utan att nämna Verelius' namn eller hans 
inlägg i frågan. Främst diskuterar han innebörden av Väs
teråsbiskopens brev, på vars äkthet han tvivlar. Han låter dock 
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brevets uppgifter gälla och anför ett nytt dokument rörande 
samma sak, nämligen konung Valdemars brev av 1270. Brevet 
talar om Gamla Uppsalas ensliga läge och oländighet, som var 
så stor, att kyrkan ej kunde besökas av någon menighet. Av 
detta drar Schefferus den slutsatsen, att Gamla Uppsala ej kan 
ha varit en stad. Då kyrkan byggdes där, glömde man »sanno
likt» bort stadens namn och kallade den östra Aros. Först då 
domkyrkan flyttats dit, återfick staden sitt gamla och egent
liga namn. I »addenda» till Incerti scriptoris chronicon -
vilka addenda nedskrivits sedan Schefferus fått läsa Verelius' 
notre till Hervararsagan - håller han på sin mening om det 
hedniska Upsalas läge och åberopar såsom stöd härför åter
igen den prosaiska krönikan och lilla rimkrönikan, vilka båda 
uppge att templet legat på domkyrkoberget, där den nya dom
kyrkan står. Enligt en äldre krönikör låg templet »in Vpsalia 
urbe. Jam vero templum ad hunc diem crediderunt omnes 
stetisse in monte eo, ubi nunc stat templum Cathedralem in 
Vpsalia nova.» I Upsalia hade Schefferus förlagt templet till 
den plats, där sedan Trefaldighetskyrkan rests; nu säges den 
ha legat på det »berg», där domkyrkan uppförts. 

Vid denna tid, 1673, hade Rudbeck avslutat en stor del av 
sitt stora Atlanticaverk, av vilket Verelius blev en hänförd be
undrare. Aret därpå, 1674, skrev Verelius sitt arbete Olai Ve
reli Auctarium Notarum in Hervarar Saga Clariss: Vira Dn. 
Olao Rudbeckio M edicinae Prof essori inscriptum. Anno 167 It. 
Nu fick striden en helt annan karaktär. Urbaniteten i den ti
digare diskussionen är borta och ersättes av personliga utfall 
mot antagonisten; den vetenskapliga »seger», som Verelius i 

vår tids ögon vunnit genom sina notre till Hervararsagan, för
bytes, allt efter som striden fortskrider, till ett avgjort neder
lag. Tvisten blir genom Auctarium en strid för och emot rud
beckianismen. Auctarium har till det yttre formen av ett till
lägg till Hervararsagans notre och utgavs i tryck först i början 
av 1677. 

Verelius försöker bevisa att Gamla Uppsala i påvebrevet ut
tryckligen kallas stad. Att den sedermera kallas »enslig och 
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övergiven» anser Verelius bero på att Gamla Uppsala hade 
upphört att vara konungaresidens. Gamla Uppsalas ålder an
såg V ereli us framgå av de talrika gravarna där. Då Vereli us 
författade Auctarium stod han fullständigt under Rudbecks 
inflytande, ty dennes ideer voro, som nyss antytts, vid denna 
tid fullt utbildade. Det är därför som nu Verelius börjar m ed 
att hänvisa till vad hans kollega kommit till för minst sagt 
sensationella resultat beträffande Gamla Uppsala. 1674 hade 
Rudbeck fått anslag för tryckning av Atlantican och en huvud
punkt i detta arbete avsåg just Gamla Uppsala . Verelius' tanke 
att Gamla Uppsala kyrka var en förnämlig hednisk byggnad 
kom Rudbeck väl till pass, då han sökte säkra bevis för att 
Uppsala och Uppsalatrakten var hyperboreernas land. Han de
lade sålunda till en början Verelius mening att kyrktornet vid 
Gamla Uppsala var hyperboreernas äldsta byggnad, m en det 
var icke en hall utan helt enkelt - det hedniska templet. Det
samma var identifierbart med det av Diodoros Siculus efter 
Hekataios roman beskrivna Apollos tempel. Rudbeck stannade, 
som bekant, slutligen med att identifiera det av Platon 0111ta
lade sagolandet Atlantis med Sverige och att Upsala, dvs. 
Gamla Uppsala, var Atla ntis huvudstad. Kyrkån därute var 
Poseidons tempel! 

Verelius' Auctarium kan betraktas som en förtrupp till At
lantican, som började tryckas samtidigt med att Auctarium 
kom ut, efter att flera år ha legat färdigskrivet. Anledningen 
till att Rudbeck nu förmådde Verelius att publicera detta opus, 
var förvisso hans önskan att få ett stöd i just tempelfrågan och 
därmed undanröja Schefferus' motskäl. Det var två till de 
fantastiska hyperboreer- och Atlantisspekulationerna fullstän
digt förlorade motståndare som den fridsamme Schefferus fick 
på halsen. 

Schefferus' svar på Verelius skrift Auctarium kom i slutet 
av april 1677 med titeln De Situ et uocabulo Upsalia! - -
Epistola Defensoria. Schefferus började med en redogörelse för 
stridens föregående förlopp . I sitt arbete Upsalia 1666 hade 
han ej angripit någon, varför han hade förmodat att skriften 
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ej skulle väcka någon anstöt. Men han hade bedragit sig. Ty 
man hade ondgjort sig över att en främling, »imperitus lingure, 
imperitus locorum, imperitus consuetudinum», vågat behandla 
svenska minnen. Men så länge dessa anmärkningar blott ytt
rats enskilt, hade han ej velat bemöta dem. Ställningen blev 
en annan, då han även i tryck angreps. Han hade då att välja: 
antingen att svara eller att erkänna sig besegrad. Han hade 
valt den förra utvägen, men svarat hovsamt och utan att ange 
angriparens namn. Denne hade då utgivit en ny stridsskrift 
och var således den anfallande. Schefferus understryker i sin 
svarsskrift att han ej skrivit något, som för Verelius kunnat 
vara sårande, utan att han endast sökt stärka de skäl han ti
digare framlagt rörande Gamla och Nya Uppsala. Därefter 
övergår han till själva stridsfrågan. Schefferus vidhåller sin 
mening att Sala var det gamla namnet på Fyrisån. De argu
ment Verelius fått av sin vän Rudbeck utsättas för en förkros
sande kritik, framförallt hypotesen om att det hedniska 
templet ännu stod kvar såsom en del av Gamla Uppsala kyrka. 
Schefferus framhåller att de hedniska templen icke voro sten
byggnader utan av trä. Dessutom var ju det av Verelius och 
Rudbeck utpekade templet kvadratiskt, hyperboreernas tempel 
var runt. Schefferus visste vad han talade om, han hade noga 
undersökt själva kyrkan i Gamla Uppsala och därvid nästan 
löst de problem, som kyrkans byggnadshistoria erbjuder, eller 
i varje fall kommit den nutida lösningen ganska nära; de igen
murade valvöppningarna i tornpartiet säger han utvisa, att 
man planerat att utbygga en större domkyrka med sidopartier. 
Måhända ha dessa blivit åtminstone påbörjade, ty vid gräv
ningar hade man funnit grundvalar till dem av 19 alnars längd. 
Schefferus' iakttagelser måste betecknas som ytterst skarpsin
niga. I kontroversen rörande denna huvudfråga står Schefferus 
gent emot Verelius och Rudbeck såsom representant för en 
sund, vetenskaplig forskning. 

Striden hade blivit hård och långvarig och Schefferus ville 
ha slut på den. Han försökte beveka kanslern att ingripa och 
lyckades också härmed i det att kanslersförbud mot stridens 
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fortsättande utfärdades 17 maj 1677. Verelius hade i största 
hast börjat en motskrift, som han ville få färdig, innan det 
befarade förbudet kom, vilket dock icke lyckades. Förbudet 
väckte en viss animositet i konsistoriet och de olika partier
nas meningar bröto sig mot varandra. Rudbecks anhängare, 
professorerna Norcopensis och Hoffwenius, sökte ta Verelius' 
parti; Hoffwenius föreslog t. o. m. en expedition till Gamla 
Uppsala för att avgöra frågan. Rudbeck försökte lugna den 
upprörde Verelius och ville att han skulle ställa sig kanslerns 
anmaning till efterrättelse. I brev till kansleren Magnus Gabriel 
De la Gardie 24 maj 1677 tar dock Rudbeck kraftigt vännens 
parti och meddelar att Verelius uttryckt en önskan att tillställa 
Schefferus sitt svar. Vidare meddelar Rudbeck att han och 
Verelius tillsammans med professor Lundius, borgmästaren 
Tomas Lårman och 2 eller 3 studenter varit ute i Gamla Upp
sala och att de där sett »att dätt gamla Templet icke allenast 
war åtskildt i murningen ifrån dätt andra, uthan och på alla 
sidor fans än kål uthan på weggiarna i hållen emillan gråste
narne, så och råstuga spikar». Rudbecks mening var att sten
murarna varit klädda med bräder, som sedan avbränts. Även 
hade den iakttagelsen gjorts att templet varit uppbyggt på 8 
pelare i enlighet med Diodorus' uppgift. 

Flera expeditioner företogos till Gamla Uppsala. Hur effek
tivt Verelius och Rudbeck arbetade vittnar en expedition om, 
då ett antal tyska officerare, som vid tillfället befunno sig i 
Uppsala, ombådos att såsom »opartiska» uttala sig i tempel
frågan. Det var tretton officerare med överste Georg Tropp i 
spetsen, som efter besiktning på platsen kunde utfärda föl
jande »intyg» (sedermera tryckt i Verelius skrifter 1678 och 
1681): 

» Wir endes untergeschriebene waren den 22 ten Maij ieztlaufen
den 1677 sten Jahres I mit H ern Professor Olao Rudbeckio nach dem 
so genanten alten Upsala hinnans I umb dieselbige orthen stehende 
Kirche / wie auch die alten heidnische Könige begrabnis zu besehen I 
dahin gefahren. Da wir dann befunden I 

§ 1. Dass der erste theil der Kirchen I ein alter heydnischer gros
sen tempel gcwesen fen ( !) mnste. 

30 



§ 2. Welcher von acht vieräckichten pfeilern aufgefuhret I und 
ans gemeinen nnd groben feldsteinen anfgernanret waren I mitt acht 
grossen thnren. 

§ 3. Welche wie hohe gewölbte pforten gemacht I gleich wie der 
heydnische tempel gewesen sein soll. Diese acht grosse pforten 
oder thuren waren zvar zngemanret I doch also I dass kein nener 
stein in den alten pfeilern war fäste gemauret. 

§ 4. Und weilen die newe maner sich in etwas gesezt I so kunte 
man den klarlichen unterscheid zwischen der lezt anfgefnhrten 
mauren und den pfeilern I so wohl anss aiss inwendig sehen. \Vas 
die gewölber anlanget so waren dieselben nicht won ziegellsteinen I 
wie sie hente zn tage gemachet werden I sondern gleich groben 
feldsteinen / wie ohen beruhret / gemanret. 

§ 5. Oh mm zwar der achte pfeiler / so gege oste I und mitten in 
dem gange der nenen angebaneten Kirchen gestanden I war abge
brochen / so knnte mann dennoch (da der herr Professor dem von 
ziegelsteinen gelegten fluhr oder bodem aufbrechen liess) dessen 
fundament sehen. 

§ 6. Darneben Wo des pfeilers gewölbe gegen die ander pfeiler 
ware abgedrochen / nnd grosser gemachet; welches noch zweij 
reihen ziegelstein hatte in der ecken / die stucke aber anf den seiten 
derer vorigen gewölber I sampt den pfeilern / die biss dahin waren 
abgebrochen / hatten nicht mehr alss nur einn reihen von groben 
steinen. 

§ 7. Mann knnte auch klarlich erkennen I dass der alte tempel 
muste abgebrandt syn ( !) Weiln mann / daselbst noch nnter den steinen 
kohlen fand / und die steine von der hitse des feurs so znschelffert 
nnd murbe gemachet dass man stucke von derselben alten maner 
ohne eintzige muhe mit den handen abreissen und zerreiben kunte. 

§ 8. Die neue angebaute kirche aber / ist anffgemauret wie ander 
Christen Kirchen / mit einer streckmauer I vongemeinen Groben 
steinen / doch ohne pfeiler und thuren: und ist biss an den alten 
götzen tempel an deh seiten zugemauret. 

§ 9. l\fann kunte auch nicht vermercken / dass die newe ange
bavete Kirche Von der feurs brunst solte etwas verletzet worden 
sein. 

§ 10. Dass gewölbe invenndig in der neuen Kirchen war zu
samen gemauret auff die streckmaur ohne pfeiler : aber dass 
gevolbe ..,velches in den alten tempel stehet / ist in folgenden zeiten 
zugemauret worden : weiln dass von der gantzen aus groben steinen 
verfertigten mauren und pfeilern abgesondert / und allein stundte; 
und auff seinen eigrne pfeilern I welche von ziegelsteinen gemauret / 
inwendig zwischen den andern ruhete. 
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§ 11. Die zugemaurete pforte oder grosse thuren waren zwar
gantz schlecht von groben steinen I gleichwohl aber von dem feuer 
nicht beschädiget. die löcher / da die balcken zu dem grunde des 
daches in dem alten tempell waren angelegen kunte mann noch 
sehen / beydem fuss des neuen ziegel gewolbes. 

§ 12. Der her Obriste Tropp sahe nach eigener Mathematischen 
abwegung Dass der Kirchen fundament auf dem sandthugel voranst 
die Kirche stehelt / gleicher hohe ist I mit dem fundament dess 
Schlosses. 24 ellen von dem Morast und ohnegefehr 57 ellen uber 
den fluss zu dem neucn Upsala. Die Konigl Rennerbahn besahen 
Wier auch welche 59 ellen hoher war aiss der morast Mann kunte 
dan auch sehen die kreuss und tumelpläze der pferden. Imggllechen 
die dreij grosse hugell worunter die heydnische König sollen 
begraben liegen . Item drey zugefallene brunnen / und noch treffliche 
vie kleine hugell /so auch unt ersrch eidliche darunter begraben 
liegen. \Vir sahen auch ezliche ahrn und aschenbaume so gegen 
Westen stunden vor dem alten tempel!. 

Georg Tropp Obrister. 
Heinrich Burchardt von Munkhausen Obrister Lieut. 
Claus von See Rittmeistr. 
Peter Michalaelis Capitain. 
Dam Pflugk Capitain Leiutenant. 
Christoph Salomon Regiments Qwartiermeistr. 
Bern von der Lune Lieutenant. 
Gert Christoph von Hirich en Lieutnant. 
J ann von Dorneck Lieutnant. 
Henrich Plagreman Regiments Pastor. 
Carl Christoph von Gersdorf / Cornet. 
Carsten Elers Kornet. 
David Lifer F ändrich.» 

De tretton officerarnas »intyg», som väl snarast dikterats av 
Rudbeck, tala r för sig självt. Det behöver knappast några kom-
111en tarer. 

Den 20 aug. 1677 tog Rudbeck Celsius, som tillhörde Schef
ferus' parti, med sig ut till kyrkan, och 6 sept. Norcopensis 
och Wallerius. Frågan sysselsatte således i h ög grad det lärda 
Uppsala. På Schefferus' sida stodo främst Arrhenius, Celsius 
och Hadorph, vilka hos kanslern begärde att Schefferus skulle 
utnämnas till preses i Antikvitetskollegiet. Tydligt är också att 
Schefferus förberedde en ny skrift mot Verelius. Men kvar stod 
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kanslerns förbud mot utgivande av vidare stridsskrifter i äm
net Upsala och dess tempels läge. 

Men en vacker dag fick Verelius helt oförmodat ett nytt ar
gument, som gjorde det möjligt för honom att kringgå förbu
det. »Upptäckten» gjordes förmodligen i slutet av 1677 eller i 
början av 1678 och bestod av ett gammalt manuskript, ett blad 
med excerpt ur en större kronologi, som skulle ha författats 
av biskop Karl i Västerås - densamme som utfärdat det förut 
omtalade brevet 1271 om Uppsala domkyrkas flyttning - och 
vilka an.teckningar tydligt visade, att Verelius på varje punkt 
haft rätt och Schefferus orätt. Originalet är förkommet, men 
finnes kvar i en av Verelius med ytterlig samvetsgrannhet 
gjord kopia. Verelius utgav aktstycket 1678 i skriften Annota
tiones ex Scriptis Karoli Episcopi Arosiensis Excerptae, Ex 
Ms:o menbraneo vetusto nunc primum in lucem prolatae, och 
lät det efterföljas dels av ett företal till läsaren med häftiga 
utfall mot Schefferus, dels av förklarande noter, i vilka Schef
ferus' namn ej nämnes. Verelius vänner torde emellertid ha 
övertygat honom om det farliga i företalets formulering och 
Verelius lät därför omtrycka skriften utan detta, blott med no
terna och de tyska officerarnas intyg. Avskriften av biskop 
Karls Annotationes är vidimerad av Verelius' kolleger, profes
sorerna Rudbeck, Gartman och Norcopensis. Det på latin 
skrivna kronologiska aktstycket lyder i svensk översättning: 

Copia Lit. D. 

Annotationes ex Scriptis Karoli Episcopi Arosiensis Excerptae. 

1130. Nicolaus Vlpher biskop i Uppsala. 
1138. Sverker I sträckte grundvalarna till Uppsala domkyrka och 

förband dem med det ålderdomliga, hedniska murverket för 
de tre gudarna, · vilket av Yggemundus renats och helgats 
med eld. 

1142. Sveno Kalle biskop i Uppsala. 
1150. S :t Erik fullbordade domkyrkan och biskop Henrik helgade 

den åt Jungfru Maria .. . 
1153. S :t Erik begrovs mitt i kyrkan. 
1155. Munken Stefan biskop i Uppsala utnämndes till ärkebiskop 

år 1164. 

3- G3 7 ö~D Uppland 1953 33 



1188 . .Johannes ärkebiskop i Uppsala. 
1189. Petrus ärkebiskop i Uppsala. 
1198. Olof ärkebiskop i Uppsala. 
1202. Vallerius ärkebiskop i Uppsala. 
1210. Kyrkan vid östra Aros och Ulleråker är byggd av Sverker Il 

och helgad Trefaldigheten. 
1219. Olof Basatömir ärkebiskop i Uppsala. 
1237 . .Tarl(er) ärkebiskop i Uppsala. 
1258. Tillstånd av p åve n Alexander att flytta domkyrkan i Uppsala 

till östra Aros. 
1260. Under Valdemars tid grundades och uppfördes domkyrkan i 

östra Aros. 
1261. Lars ärkebiskop i Uppsala. 
1271. Vårt tillstånd av p åve n att flytta domkyrkan frän Uppsala 

till östra Aros. 

Vi intyga att avskriften till alla delar överensstämmer med det 
gamla pergamentmanuskriptet. 

Olaus Rudbeck 

.Johannes Gartman 

Andreas Norcopensis . 

Verelius h ade icke tagit Schefferus' filologiska skarpsinne i 
beaktande. Då Verelius genom två professorer överlämnade sin 
motskrift till Schefferus, vägrade denne till en början att läsa 
det för att ej behöva bemöta sin vedersakare. Men Verelius 
hade nu brutit det av kanslern påbjudna vapenstilleståndet, 
varför Schefferus ansåg sig ha rätt att skärskåda de av »bis
kop Karl» författade »anteckningarna» och framlägga sina 
åsikter. Schefferus såg genast att det rörde sig om en förfalsk
ning. Avslöjandet skedde genom den 1678 utgivna skriften De 
Excerptis Annotationibus ex scriptis Caroli Episc. Arosiensis 
per adversarios expressum judicium. Bevisningen är fullkom
ligt mördande, Schefferus' vetenskapliga överlägsenhet i för
hållande till rudbeckianerna framstår aldrig klarare än här. 
Schefferus finner det egendomligt, att Västeråsbiskopen endast 
sysselsätter sig med Uppsalastiftet och att han inskränker sig 
att meddela sådana uppgifter, som kunna ha betydelse i den 
pågående tvisten. Och vad uppgifterna beträffa strida de all-
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deles mot dem, som stå i Registrum Upsalense, som för Upp
salastiftet väl äro pålitligare än några anteckningar från Väs
terås. Schefferus bevisar vidare hur de historiska uppgifterna 
i Annotationes helt igenom äro felaktiga. Schefferus hade un
dersökt originalet till »anteckningarna» och funnit, att perga
mentsbladet var gammalt samt utrivet ur en bok, att »excer
pisten» använt ett konstgjort bläck och slutligen att bokstä
vernas form ej var medeltida. Schefferus' bistra analys var så 
förkrossande att, även om man i rudbeckianska kretsar fortfa
rande trodde på excerptens äkthet, Rudbeck och Verelius själva 
synas ha blivit tveksamma. Rudbeck åberopar aldrig i sin At
lantica dessa anteckningar. Han ville tydligen helst begrava 
dem i tystnad. Den mera hetsige och mindre skarpsinnige Ve
reli us bibehöll nog sin tro på dokumentets äkthet. Han för
beredde icke någon motskrift mot Schefferus' bevisning, utan 
försvarade sig blott mot beskyllningen att ha begått något fal
sarium. 

Att biskop Karls »Annotationes » endast är en ytterst illa 
hopkommen förfalskning, kan numera, särskilt efter Claes An
nerstedts avgörande bevisning, ej lida det ringaste tvivel om och 
borde ha varit klart även för Verelius' samtida. Förfalskaren 
har, såsom Annerstedt påvisat, ej haft reda på de enklaste me
deltida förkortningarna. Förfalskningen är således klar, och 
frågan är: ".ilken är förfalskaren? Rudbeck spelar i denna sär
egna a ffär en egendomlig roll. Verelius hade fått pergaments
bladet av Rudbeck, vilken sade sig ha påträffat det i sitt eget 
bibliotek, inlagt i en medeltida örtabok, som han ärvt frän sin 
fader. Verelius och Rudbeck anses dock av forskningen såsom 
oskyldiga till förfalskningen. Däremot äro hedemoraprosten 
Nils Rabenius och professor Carl Lundius misstänkta, spe
ciellt den senare, vilken var Rudbecks svåger och ivrige an
hängare och som våren 1677 i Rudbecks sällskap vandrat ut 
till Gamla Uppsala, där han vitsordat riktigheten av svågerns 
iakttagelser om hednatemplet. Lundius kan mycket väl vid till
fälle ha insmugglat pergamentsbladet i örtaboken i Rudbecks 
bibliotek och sedan gjort Rudbeck uppmärksam på boken. Man 
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kan i detta fall knappast värja sig för tanken att Rudbeck var 
medveten om aktstyckets klena halt. 

Troligtvis kom dock aldrig någon kanslirätt till stånd rö
rande falsariet, kanslikollegiet var knappast heller något sak
kunnigt forum. Schefferus var vid denna tid dödssjuk och i 
mars 1679 avled han. Det var således anledning att förmoda, 
att striden var avslutad. Verelius var emellertid sällsport envis 
i sina meningar, särskilt envis i sitt hat, och 1681 vågade han 
- utan censur och mot kanslersförbudet -- utgiva sin förut 
omtalade mot Schefferus riktade, men undertryckta strids
skrift Olai Vereli Notae in Epistolam Defensoriam Clariss. Viri 
Dn. Joannis Schefferi Argentoratensis De situ & uocabulo Up
saliae Anno MDCLXXVII, mense Julia scriptae, & per Profes
sores binas ipsi oblat&. Den sysselsätter sig blott i en efter
skrift på en halv sida med Schefferus' kritik av Annotationes, 
och Verelius försäkrar, att han ej gjort sig skyldig till någon 
förfalskning. Förutom detta söker Verelius vederlägga Schef
ferus' påstående om Fyrisån och i övrigt omtuggas endast de 
gamla argumenten. 

På detta angrepp kunde Schefferus ej längre svara. Men Ve
relius fick i stället en annan kritiker, som var svårare att be
möta och som gjorde slut på tvisten. Härvid syftas på det 
kungabrev till konsistoriet i Uppsala 27 sept. 1681 från Karl XI, 
i vilket brev hänvisas till förbudet av 17 maj 1677, mot vilket 
Verelius förbrutit sig. På grund av professor Verelius' ålder, 
lärdom och trogna tjänster vid akademien gick han dock fri 
från det hårda straff, som han rätteligen skulle ha tilldelats. 
Kungabrevet uttrycker även sin harm över att Verelius utkom
mit med en skrift mot sin motståndare efter dennes död. Ve
relius senaste skrift konfiskerades med risk av 1 000 dalers 
böter om konfiskationen icke efterlyddes. Det var ett hårt ögon
blick för Verelius då detta kungabrev föredrogs i det i hast 
sammankallade konsistoriet. Den långvariga tvisten var där
med till ända, och i januari 1682 slutade även Verelius sina 
dagar. 
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De stridandes karaktäristik 

Det var som vi sett i ett upphettat skede som den av Vere
lius angripne Schefferus hade att kämpa sin strid om det forn
tida Upsalas och dess tempels läge. Mäktiga krafter voro i ri
kets andliga vapensmedja i ivrig verksamhet för den hyper
bon~iska tanken om den unga stormaktens forndater. Man kan 
icke underlåta att anställa jämförelse mellan de stridande och 
de metoder de använde. Det betyg man vill ge åt Verelius blir 
icke högt. Väl var syftemålet från hans sida otadligt, 'så länge 
han sakligt kämpade för sin ide, hur absurd den än var, men 
när han snart fann sig föranlåten att övergå till angrepp på 
sin motståndares personliga förhållanden, måste hans tillväga
gångssätt skarpt fördömas. Publicerandet av det förfalskade 
dokumentet 1678 kan möjligen ha skett i god tro, men åtgär
den förhöjer icke utgivarens ära. Angreppet på motståndaren 
efter hans död, och detta trots det förbud som utfärdats, ökar 
icke Verelius anseende. Kompanjonskapet med Rudbeck i frå 
gan om Upsalatemplets identitet med hyperboreersagans 
Apollotempel stärker icke den diplomerade fornforskaren Ve
relius vetenskapliga prestige. Man har en känsla av att han 
kastat allt förnuft överstyr för att hänge sig åt vilka metoder 
som helst i akt och mening att kväsa sin motståndare. Rud
becks sekundantskap förskönar icke tavlan. Hans sätt att låta 
en trupp tyska officerare skriftligen vidimera kyrkans iden
titet med ett hedniskt tempel förlänar ingen ära åt Rudbecks 
namn. Hans »fynd» av de förfalskade »Annotationes» hemma 
i en bok i sitt bibliotek kan vittna mera om »hittarens» sam
vetes rymlighet än om dess storhet. 

S>chefferus måste för sina både moraliska och sakliga insat
ser i striden ges det högsta betyg. Med sans och värdighet gick 
han till verket. Hans vetenskapligt sakliga kritik mot sin hy
perboreanstuckne motpart och hans idefränder hade verkliga 
kvaliteter. Hans upphöjda lugn inför den rasande motstån
darens förlöpningar var förebildlig . Att vid mitten av 1600-
talet, flera hundra å r inna n byggnadshistorisk forskning ännu 
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begynt, uttala sig om att Gamla Uppsalas kyrkas torn från 
början tillhört en kyrkobyggnad, till vilken sidokapell voro äm
nade att tillbyggas, är mer än skarpsinnigt. Att inom loppet av 
vid pass tre veckor publicera en utförlig utredning om ett av 
motparten utgivet aktstycke av så intrikat art som »Annota
tiones», från början till slut ett litterärt falsarium, kan icke 
betecknas annat än som en vetenskaplig bragd. 

Det var ett ohyggligt öde, som mötte Schefferus, då rud
beckianismen redan vid 1670-talets slut började tränga ut hos 
den för dess läror så lättvunna samtidsopinionen. Det var en 
ideologi, som hade marknaden för sig. Förnuftet kunde 
lämna in. Fosterlandet allena äran! Det av Verelius och Rud
beck återupptäckta Upsala tempel, Poseidons helgedom, kunde 
vittna! Den »blekare» åsiktsriktning Schefferus och hans me
ningsfränder företrädde drogs obönhörligt i djupet av patrio
tismens stormvågor. 

Efterdyningarna 

Erhöll sålunda Verelius--Rudbecks läror genast ivriga be
fordrare, så må det icke förglömmas att starka krafter också 
uppslöto på Schefferus sida. Den mest auktoritative av dem 
var professorn i historia vid Uppsala universitet, rikshistorio
grafen Claes Arrhenius-örnhjelm (1627- 1695). I 
sin Dissertatio de urbe Upsaliensi, som dock blott finnes i ma
nuskript, hävdar han Schefferus' rätt gentemot Verelius. örn
hjelm är också den som först ansluter sig till Schefferus' tanke 
att gråstensbyggnaden vid Gamla Uppsala är en kyrka. I pro
fessor Jakob Arrhenius (1642- 1725), en broder till 
örnhjelm, fick Schefferus sin andra auktoritativa försvarare 
med skriften De templo Upsale, tryckt 1698. Till berörda av
handling är knuten en tidsbild, som mer än någon annan är 
ägnad att belysa tempelstridens hetsighet även efter kontra
henternas död: sedan Arrhenius förbjudits att disputera på sitt 
arbete av prof. Olof Rudbeck d. y., bröt han sig mot rektors 
vilja in på Academien och disputerade kl. 10 på den utsatta 
dagen. 
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Sin mest skarpe vedersakare erhöll dock Verelius i profes
sor Fabian Törn er (eloquentiae professor, 1666--1731). 
Törner framställde sin mening i dialogform med titeln Samtal 
mellan tvenne studenter Rizfzzs och Crasszzs om G:la Uppsala
templets verkliga läge. Skriften förelåg endast i handskrift och 
återgavs först i OLOF CELsrns' (1670- 1756) Swea Rikes Kyrko 
Historia, ifrån år 828 til år 1000, Lund 1785, s. 40- 98. Rufus, 
bakom vilken Törner själv döljer sig, försvarar där Schefferus' 
mening, Crassus söker hävda Verelius tanke. Dialogen röjer 
stor lärdom och förtrogenhet med materialet. Vilken hälsosam 
roll skulle icke denna dialog med dess kvicka och bitande sa
tiriska form ha spelat om den utgivits av trycket för samtiden! 
Slutligen bör nämnas att professor skytteanus Jo h. I h r e i 
sin serie disputationer under titeln Upsalia illzzstrata (1769--
1772) utgav en kritik över de förändringar och tillägg jämte 
förbättringar, vilka Schefferus ämnat införa i en ny upplaga 
av sin Upsalia. Ihre följde därvid det exemplar Schefferus de
ponerat i Antikvitetsarkivet i Stockholm. 

Rudbecks roll 

Rudbeck kom att spela en avgörande roll för att den tanke, 
som Verelius hävdat, »segrade». Det stora beviset fann Rud
beck, som tidigare anförts, i Gamla Uppsala gråstenskyrkas 
»hedniska» delar. Men den hedniska byggnaden kom inte att 
i främsta rummet bli Verelius' bundsförvant. Det var Rudbeck 
själv, som drog den största nyttan av »upptäckten». Ty här 
hade Rudbeck äntligen fått tag i det bevis, som i sin påtagliga 
form kom alla kritikers tveksamhet att fara inför hans egen 
Atlantisteori. 

Genom att Gamla Uppsala kyrka sålunda haft denna stora 
roll för Gamla Uppsalas upphöjande på 1600-talet till svea
rikets ekonomiska, judiciella och religiösa huvudort under 
forntiden, är det av intresse att något ytterligare skärskåda 
hur Verelius och Rudbeck såg på denna fråga. 

Verelius återgav, som anförts, i noterna till Hervararsagan 
dels en uppmätning av Gamla Uppsala kyrka, dels en rekon-
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Bild 1. Olaus Verelius' uppmätning av Gamla Uppsala kyrka. 

struktionsritning av den tänkta hedniska hallen. Han beskri
ver den på följande sätt: »Hela byggnadsverket är uppfört i 
obearbetad, men dock ganska slät sten och är av kvadratisk 
form: på så sätt att murarna stå på åtta breda pelare och på 
lika många öppna portar, av en höjd av 24 fot, välvda i rund 
valvbåge, i likhet med Janus Quadrifons' tempel, må vara att 
detta blott hade fyra portar. Men sedan en tillbyggnad av ett 
senare byggt tempel gjorts till denna byggnad - (Verelius av
ser här koret) - tillslötos dessa portar, så som det är tydligt 
för en var, med undantag av två invid (det nya ) templet, vars 
valvbågar, sedan mellersta kolonnen borttagits, huggits och 
välvts medelst en valvbåge av annan beskaffenhet än dittills, 
så att de svarade mot själva templets valv.» (RAGNAR JosEPH
SON, Det hyperboreiska Upsala. Svenska Humanistiska Förbun
det 51, Stockholm 1940, s. 45.) 

I den sålunda framdeducerade hedniska byggnaden hade Ve
relius, på grund av dess enkelhet, icke vågat se templet, som 
skulle vara så lysande, utan stannat inför tanken att det, som 
antytts, var en hall, där rikets styrelse sammanträdde till »råd-
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Bild 2. Olaus Verelius ' rekonstruktion av Uppsala hedniska kungahall, seder
mera av Olof Rudbeck tolkad som det hedniska t emplet. 

slag, till gudstjänst, till domslut, till köpenskap ». Men redan 
1674 hade Verelius ändrat m ening. Hallen är verkligen guda
templet, »något som jag numer », säger han, »inte tvekar att 
bejaka, emedan Olaus Rudbeck genom sitt fullt tillfredsstäl
lande bevis borttagit hos mig allt tvivel. » 

Rudbecks tolkning var att templets grova gråstensväggar en 
gång varit övertäckta med en träbeklädnad, vilka liksom Sa
lomos tempel varit övertäckta med guldskivor. »Är således nog 
bewist detta Templets härligheet, hwilken så wäl som Salo
mons är afplundrat och förbrändt, dock likväl lembnar detta 
benen eller skrofwet qwar, hwilken skapnad skal uti ett sär
deles capittel widlyftigare förklaras.» Så gällde det att slut
giltigt fastslå, att den r ekonstruerade byggnaden med de åtta 
arkadöppningarna åt alla håll verkligen var det gamla hedna
templet. En spetsfundig filologisk utredning av ordet Upsala 
kom nu väl till pass . Sal betyder förnämt rum och användes 
om »stora och hederliga våningar, där Gudarna och Ko
nungarna äro uti. - - Utaf Saal såsom ett rent och heligt 
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rum fick nu af Gudahuset heta Upsal -.» Men vad betydde 
Up i Upsala? Det kunde förklaras som en sal, ett hus, som stod 
högt uppe eller som de yppersta bodde uti . Detta var dock icke 
sannolikt, ordet betydde öppen sal. Templet var öppet »på det 
Gudarna och Konungarna måtte see uth till alla landsens wä
der och ändar i hvad igenom de ville förstå, dem böra hafwa 
ett wakande öga på alla sina undersåtar i landet och sina Gran
nars eller Fienders företagande. » 

Det gällde nu för Rudbeck att påvisa Upsala hednatempels 
släktskap med de antika byggnadsverken i Rom och han jäm
förde det, liksom Verelius gjort, med Janus' tempel. I Rom 
fanns det, enligt Rudbeck, kvar endast ett fåtal byggnadsverk, 
som visade »de gamles art att byggia» . De flesta ruiner hade 
fått sina öppningar igenmurade »så att intet är bättre behållit 
mera än Jani, som är på alle sidor öppet» . Det var ingen tve
kan om att den arkitektur Janus' tempel företrädde en gång 
hämtats från Upsala tempel. En tempeltyp, som visade en di
rekt utveckling av Upsalatemplet, var det med åtta kolonner 
försedda Apollotempel, som enligt Donatus stod i Circus Maxi
mus i Rom. 

Rudbeck stod så inför uppgiften att bevisa att Upsala tem
pel var identiskt med det av Diodorus beskrivna Apollos tem
pel i hyperboreernas land. Det låg - i enlighet med vad som 
nyss sagts - en stötesten däri att medan Upsalatemplet var 
fyrkantigt var Apollotemplet, enligt Diodorus, runt. Rudbeck 
var strax färdig med förklaringen: Diodorus hade bara genom 
hörsägner erfarit att templet i Upsala varit öppet och försett 
med åtta kolonner, en sak som kommit honom att felaktigt tro 
att det då också måste vara runt. 

Men templets form blev för Rudbeck i Atlantican blott av 
ett sekundärt intresse, ty här tar han steget fullt ut och fast
slår att templet i Upsala är identiskt med det Poseidontempel 
på ön Atlantis, som Platon talar om i Kritias. »Ett stadion i 
längd, tre platser i bredd och med däremot svarande höjd ; 
men det hade något barbariskt över sig», är Platons knappa 
uppgifter om detta tempel, vars utsirning med guld, silver och 
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guldkoppar däremot beskrives i vältaliga ordalag. Tornfyrkan
ten i Upsala kyrka är Poseidontemplet, fastslår Rudbeck, och 
det är av alla tempel »det äldsta som i werlden är bygdt och 
är än behållit». 

Bevisföringen var därmed fullbordad och Atlantistanken 
kunde börja sitt segertåg över land och rike. Men ovisst är hur 
det gått med Rudbecks teorier, om de icke omhändertagits av 
hans beundrare riksantikvarien Jo h. Per in g sk i ö 1 d (1654 
- 1720). Denne, som ansågs som den senkarolinska tidens 
odisputable antikvariska auktoritet, bidrog i hög grad till 
höjande av den antikvariska forskningens nivå i och med att 
han som grund för sitt resonemang anförde dokumentens egna 
vittnesbörd. Hans magnum opus torde vara det 1719 av tryc
ket utgivna mäktiga verket Monumenta Ullerakerensia, en ve
ritabel antikvarisk encyklopedi om »Ulleråkers härads Min
ningsmerken»; arbetet är ännu i våra dagar ett på många 
punkter användbart uppslagsverk. Peringskiölds Monumenta 
lyste sålunda redan från början genom sin auktoritet: vad som 
där sades var så gott som lag. Härav kom det sig att även de 
rudbeckianska spekulationerna om Upsala, som Peringskiöld 
i Monumenta gick i god för, upphöjdes i definitiv trovärdig
hetsdignitet och konserverades till framtiden. 

De rudbeckianska tempelideerna upptogos, trots den kritik 
som började möta Rudbeck under upplysningstiden, av flera 
betydelsefulla historiska verk under 1700-talets andra hälft, 
främst i den i många hänseenden värdefulla J. B. B u s s er s 
Utkast till Beskrifning om Upsala I (1773). Den litterära sam
manslutning, som vid brytningen mellan 1700- och 1800-tal 
sökte åstadkomma en fosterländsk renässans efter frihets
tidens och upplysningstidens känsloljumhet, nämligen Götiska 
förbundet, hängav sig ät den rudbeckianska ideologien med 
hänförelse. Gamla Uppsala med Odens, Tors och Frös högar 
och det hedniska templet blev för den götiska kretsen det 
sanna vallfartsmålet. Under 1800-talets tidigare decennier 
blommade göticismen i alla historiska verk. Det är nästan otro
ligt att erfara att ännu riksantikvarien Bror Emil Hildebrand, 
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som på 1840-talet påbörjade den arkeologiska undersökningen 
av Upsala högar, ännu 1847 trodde att Gamla Uppsala kyrkas 
tornparti utgjorde det hedniska templet! Först C. G. Brunius 
i sina Konstanteckningar under en resa (1849) kunde hävda 
att Gamla Uppsala kyrka var en kyrka. 

I vår tid ha Gamla Uppsalaproblemen på nytt upptagits till 
behandling, främst genom undersökningar vid Gamla Uppsala 
kyrka. Genom utgrävningar på kyrkans västra, norra och 
södra sidor kunde landsarkivarien Carl M. Kjellberg 1896 
klarlägga hela den ursprungliga kyrkobyggnadens plan, varvid 
kunde fastställas att densamma var besläktad med de kända 
Sigtunakyrkorna och Schefferus uttalade tanke sålunda be
kräftas. Vid en undersökning av golvet i samband med kyr
kans restaurering 1926 påträffades ett antal markhål, som tol
kades som avtryck av stolpar, vilka ingått i en mäktig stolp
puren träbyggnad på kyrkans plats. I den fasta förvissningen 
att kungsgården vid högarna - såsom Verelius utsagt - ut
gjort svearnas ekonomiska, judiciella och kultiska huvudort 
under forntiden har denna »stolpbyggnad», om än i hypotetisk 
form, tolkats som det av Adam av Bremen skildrade, av guld 
skimrande templet » Ubsola». 

1600-talsforskningens spekulativa tankar om Gamla Upp
salas forntida roll har fördenskull i våra dagar upplevt en re
nässans. 
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