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Annan Information
The Sacred Uppsala teologer Inom ramen för renässans traditionerna i prisca teologerna och
philosophia perennis forskare hänvisade till antika figurer som hade fått insikter av denna
visdom. Bonde trodde att kunskapens tradition spred sig snabbt under de första 350 åren av
Noas liv. I dessa arbeten, som visat tidigare i 1511 Schuck 1935, 617-618. 1512 Schuck 1935,
ibid. 1513 Schuck 1935, 251ff. Så allting har jag klart klarat mig som vinnare. Dessa idéer
utvecklades senare i två distinkta kommentarer om Hervarar saga ok Heireks där detaljer om

det hyperboreanska tempelet i Apollon som Hecataeus och Diodorus hade introducerats
jämfördes med Adam of Bremens och andra tidigare uppgifter om saken643. För Rudbeck
annonserade dessa namn på ord från det skotska språket.
Detta är otroligt, med tanke på att Bureus var undertecknare av Rosicrucian proclamation384.
Han nämnde Balder-templet i Norge, som Torfaeus hade påpekat i sitt nästan samvetsarbete,
liksom Bjarmians tempel i nordligaste delen av Skandinavien1104. Med andra ord hade
Rudbecks Atlantica förändrat situationen: även om Verelius personligen inte hade haft någon
uppfattning om Rudbeck om vissa saker, kunde han inte längre uttrycka sina tankar
offentligt736. Dessutom lämnade Bureus en betydande mängd skriftligt material, inklusive
detaljerade dagboksmeddelanden, opublicerade manuskript och färdiga arbeten192.
Peringskiold hade diskuterat sambandet mellan Gamla Uppsala och Necken tidigare i arbetet.
Dessutom ansåg tidiga moderna forskare att de heliga hieroglyferna (eller i fallet med Bureus,
runor) hade en magisk dimension, vilket innebar att hieroglyferna kunde användas för att
påverka materiella, elementära och andliga världar - de tre nivåerna i Adulruna av Bureus297.
Dessa siffror hade levt före förvirring av tungor, vilket gjorde att Bureus slog fast att de
hebreiska namnen var nära Adamaic, originalspråk. Alla dessa metoder för antikvarisk
forskning var (och är fortfarande) viktiga komponenter i de moderna diskurserna i nationell
historia. Se Grafton 2007, passim. 35 Grafton 1990, 115; Grafton 2007, kapitel 2 (Metod och
galskap i ars historica). 36 Bennich-Bjorkman 1970, kapitel. Göteborgs studier i historia av
vetenskap och idéer, Goteborg: Goterborgs Universitet. Frangsmyr, Tore 2000: Svensk
idehistoria: bildning och vetenskap under tusen år. Detsamma gäller hans firande av hur gamla
skandinaviska bönder anpassade sina runkalender för att hålla reda på årstidsförändringar och
heliga festivaler862. Sverige var i krig mot Danmark, Ryssland, Polen och det heliga romerska
riket i slutet av sextonde och tidiga sjuttonhundratalet414. Om Rudbeck Younger tolkning av
Charons etymologiska mening var en nyckfull, emblematisk-poetisk skildring i en autentisk
barockstil1161 eller en seriös analys, kan jag inte med säkerhet säga. Som Neville har påpekat
var frågan lika relaterad till Goths ursprung.
Utöver detta hävdade Rudbeck den yngre att ha hittat ytterligare spår av detta religiösa och
litterära centrum i Bibeln, som han tolkat enligt sin fars symboliska metoder. Den första
etymologiska omnämnandet av samiska språket i Rudbeck den yngre tidskriften inträffade
efter att han hade nått Tornio-regionen. Därför var krumbling av den hyperboreanska
forskningstraditionen åtminstone delvis beroende på bristen på ett stödjande politiskt nav. Han
anfölls av teologer och även Jacob Wilde, från vilket sitt arbete Dalin inspirerade. Hans inlägg
visar en förändring mot millenariska vyer från 1613 och framåt. Således är det lite på den
spekulativa sidan att hävda att Lundius använde det. När det gäller fördelarna eller värdet av
den historiska forskningen representerade Goransson en typisk tidig modern forskare av
national antikvitet. Man kan sardoniskt säga att Rudbecks argument verkar vila på sina tidigare
argument, som han grundade på Sveriges härliga antikvitet. Perssons huvudide är att
begreppen historisk konstruktion ligger mellan begreppen historiska källor och teoretiska
begrepp. 38. Han utsågs till kontoret men dog innan han började arbetet. 1047 Urpilainen 1993,
148-149; Lindroth 1975b, 347-348. En ny aspekt av Rudbeck de yngre arbetena var hans syn
på finländarnas och samernas språk, som han också förknippade med antikens hebreiska.
Kort sagt, eftersom Ptolemy inte var bekant med norr, kunde han inte heller ge en exakt
kartografisk bild av området eller Hyperboreans land heller. Därför kan även några av de nya
elementen i Rudbeck den yngre forskningen spåras tillbaka till Atlantica och särskilt dess

fjärde oavslutade del, där Rudbeck den äldste hade börjat undersöka det tryck som de gamla
skandinaverna hade lämnat i den bibliska inställningen1138. Faktum är att Peringskiold gav
information om Runic Cross som han hittat nära Uppsala. I detta Verelius verk jämförs det
positivt med Stiernhielm och Bureus, men detta kan bero på 631 Verelius 1672, 4, 15.
Goranssons mål var att bevisa att det antika teologiska systemet i Yfwerborne-Atlingar hade
varit en form av orörd teologi där lutherska kristendomen hade blivit artikulerade.
Goransson trodde att denna kung hade infört de heliga kungliga lagarna i hans administrativa
centrum vid Uppsala1361. Enligt min mening var relationerna mellan Stiernhielm och
Verelius, och särskilt Verelius och Rudbeck, inte enkla. Detta är inte det enda fallet där
Rudbeck Younger skapade dekorativa bilder av historisk fantasi. De så kallade hundratalsna
upplanda namngavs som Tiundaland, Attundaland och Fjardhundraland. 289 Karlsson 2010,
118, 126. Vissa medeltida och tidiga forskare associerade vissa bibliska profetior med denna
idé, från vilken begreppet millenarianism härleds451. Han har slutgiltigt visat att det skulle
kunna användas för att legitimera expansiv policy444, en uppfattning om att franska Postel
också avancerade445. Ur dagens synvinkel är det lätt att hålla med Torfaeus; Man bör dock
beakta det flyktiga förhållandet mellan svenskar och danskar vid den tiden. Den politiska
eliten, som de nya monarkerna1487 och vissa aristokrater, stödde fortfarande vissa aspekter av
antikvarisk forskning. De subventionerade arbetet av Rudbeck Younger1488, Erik
Biorner1489 och Johan Goransson1490 på 1730 och 1740-talet.
Det finns dock ett annat alternativ: Lundius arbete (1687) kunde ha påverkat Atlantica. För
Bureus hade kontemplationen av runeböner skyddande förmågor; så kan han ha velat ge de
rikaste siffrorna i riket med skyddande amuletter387. Men de egenskaper som utmärkta
forskare borde inte vara 307. De äldsta hölls för att ha blivit bekanta med kristendomens mest
grundläggande doktriner, för det var den naturliga, sanna religionen som Adam hade
praktiserat i Edens trädgården251, som några ivriga förespråkare föreslog. Först och främst,
om vi återvänder till den mer praktiska sidan av hans tanke i Atlantica, trodde Rudbeck tydligt
att han kunde leda läsaren närmare sanningens antiken. 872 Rossi 2000, Cap. 13, 14, 17. 873
Rudbeck den äldste 1937, 8, 12. Som Allen och Popper har visat, ansåg renässansforskare som
Annius och Petrus Ramus (1515-1572) att konsten och vetenskapen introducerades först av
Adam eller Seth och Enoch99.
Som framgår av Verelius var det omöjligt att vara kritiskt mot det geatiska ursprunget och i
mindre utsträckning Hyperborean forskningstradition utan pinsamt patrons och faderns ära.
Prosa Edda verkade bekänna att den svenska antiken kunde spåras endast fram till
födelsestidpunkten, då Odin, som Aesirs ledare, hade migrerat norrut från Asien640. För
honom hänvisade magi också till den vita magiken av Pico och Bruno, och som Bureus
bekräftar var vit magi kopplad till naturfilosofi, alkemi och matematik. Bureus tolkade Thor,
Odin och Freya (inte Frigg-a) som den geatiska treenigheten och tänkte dem som symboler av
esoterisk natur. Faktum är att Bonde tolkade de mytiska lärarnas räkenskaper bland alla priscinationer som Noachs ekon. Goranssons antikvariska karriär varade bara cirka 10 år. Han
nämnde till exempel Eddic-jätten Yme-Thusse1272 och identifierade honom med Adam. IV;
På en mer generell nivå, se Krebs 2011, 102. 78 Neville 2009, 219ff, 228ff. 79 Nordstrom 1975,
40; Kidd 1991, 26. 26. De var kända för sin militära förmåga. 83 På Sauromatai sarmar: nämns
t.ex. av Herodotus, Strabo, Plinius den äldste och Tacitus, som delade dem från tyska
stammar. Det fanns kontinuiteter mellan sena renässans- och upplysningsforskare och vidare
att vissa idéer som också manifesterades i den hyperboreanska forskningstraditionen
överlevde i följande forskning om nationell historia.

Goransson tog hänsyn till Sheringhams och Bocharts synpunkter tillsammans med de
inhemska föregångarna. De sextonde århundradsarbetena från de två sista katolska biskoparna
i Sverige, Johannes och Olaus Magnus72 blev de viktigaste manifestationerna av den svenska
goticismen. Det har också påpekats att Rudbeck åtminstone hävdat att han var en angelägen
vän av sanningen i Atlantica879. För det andra hade Messenius placerat Fornjots linje ungefär
i regionerna i moderna Finland och Norge, tillsammans med ett förslag om att linjans förfader
hade bott så sent som 600 AD1207, medan Rudbeck inte identifierade Nor (e) med de första
postdiluviska kungarna Uppsala1208. Nordstrom har exempelvis skisserat hur Gustavus
Adolphus hade låtit sig skildras som den reinkarnerade kejsaren Berik434. Den
hyperboreanska konsten och färdigheter för Bureus var runicalfabetet en manifestation av
antediluvian hieroglyphic visdom, i vilken bevarades de orörda sanningarna i den antika
teologin som kunde spåras tillbaka till Noah och även Adam. Sådana projekt från Rudbeck
som den anatomiska teatern (1662) och Botaniska trädgården (såväl som broar och träd)
pryder fortfarande Uppsala pittoreska akademiska kvarter. 738 E.g. Eriksson 2002, 279;
Nordstrom 1934a, 136ff.
De var också bland beaconsna till nästa generation som betraktade världens tidiga historia på
ett helt annat sätt än sina föregångare1464. Som noterat tidigare behandlade han Hyperboreans
på ett måttligt sätt och tog hänsyn till båda sidor. Han använde Snorris Heimskringla688 för att
hävda att Gamla Uppsala hade varit en gammal plats för lag samt ett kultcenter och en
marknadsplats som senare övergavs och dess funktioner överfördes till den nuvarande Nya
Uppsala (tidigare Ostra Aros) 689. Sedan har jag, som en konsekvens av detta projekt, bott i
tre vackra länder. Faktum är att Urpilainen och Lindroth har visat hur den kritiska Benzelius
föreläste i stor utsträckning på gotarna och presenterade kunglighetens art (av de forntida
kungarna) som absolut.

