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Den tyske skandinavisten Sigmund Oehrl, som 2006 utgav Zur Deutung anthro-
pomorpher und theriomorpher Bilddarstellungen auf den spät wikinger zeitlichen 
Runen steinen Schwedens (Wiener Studien zur Skandinavistik 16, Wien), dispu-
terade 2008 vid Georg-August-universitetet i Göttingen på avhandlingen ”Der Sinn-
gehalt der Vierbeinerdarstellungen auf den schwedischen Runensteinen der späten 
Wikinger zeit: Beschreibung, Ikonographie, Ikonologie, unter besonderer Berück-
sichtigung des Fesselungsmotivs”. Det föreliggande arbetet utgör en omarbetad och 
utökad version av avhandlingen.

Det är utan tvekan en imponerande arbetsinsats som ligger bakom den digra 
volymen. Inte minst är man tacksam för det rikhaltiga bildmaterialet, som i själva 
verket är absolut nödvändigt för läsningen. 

Oehrls material utgörs av samtliga framställningar av fyrfotadjur på de svenska 
senvikingatida runstenarna, med undantag för ryttarfigurer samt figurerna på 
Sigurdsristningarna. Varför de senare inte ingår motiveras inte klart. Han kräver 
också att djuren ska ha fyra utritade ben — i några fall kan han acceptera att det ena 
fram- eller bakbenet är skymt. I princip arbetar han med de fristående djurfigurerna, 
inte med vad jag kallar rundjuren, dvs. de ofta kantföljande bandformiga djur 
som bär inskrifterna. Han delar in materialet i tre grupper. I grupp I får han 14 
stenar, i grupp II 84 och i grupp III 32, således arbetar han totalt med 130 ristningar. 
Indelningen bygger för grupp I på Mammen- och Ringerikestil (sydskandinavisk 
stil) med vegetabila nack- och svansutskott, för grupp II på Ringerike- och Urnesstil 
(mellan skandinavisk stil) med Pr 2–4-huvuden, om huvuden saknas gäller höft-
spiraler, och grupp III på särformer som inte passar in i någon av de två första 
grupperna. Med en viss förvirring inser man att Ringerikestilen utgör ett kriterium 
för såväl grupp I som för grupp II, liksom elementen vegetabila nack- och svanstofsar 
och höftspiraler (”Pr” står för rundjurshuvud i profil; se om min stilindelning 
över siktligt ”Runestones, § 1: Late Viking Age Rune Stones: Ornamentation and 
Chronology”, i Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 25: 586–591). 

Anmärkningsvärt är att 75 % av stenarna i grupp II finns i Uppland. Eftersom 
detta landskap är i särklass rikast på runstenar, drygt 1 200, hade det varit angeläget 
att få en uppfattning om spridningen, det vill säga om stenarna huvudsakligen 
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förekommer i någon bestämd del av området. En genomgång av Oerhls lista över 
runstensnummer visar att det är en klar övervikt för västra delarna av landskapet, 
vilket stämmer väl med att Västmanland finns representerat med fem ristningar. 

Jag har problem med hans indelning, eftersom han delvis använder sig av mina 
stil grupper, som helt och hållet är utarbetade på rundjurens utseende. I vissa fall 
över ens stämmer de fristående djurens stilistiska utformning med run djurens, t.ex. 
Vs 15 A-sidan och Vs 29, men i många fall inte alls, t.ex. U 770 och U 904. Han samman-
för mina grupper Pr 2–4, vilket jag själv har svårt att förstå efter som Pr 2 stilistiskt 
tillhör Ringerikestilen och hör ihop med Pr 1. De två stil grupperna och fågel per-
spektivstenarna anser jag kronologiskt hör hemma i första halvan av 1000-talet, 
medan Pr 3–5 tillhör Urnesstilen och kan dateras till andra halvan av 1000-talet och 
ett stycke in i 1100-talet. Generellt kan man säga att en betydande stilistisk skillnad 
är att Ringerikestilen linjemässigt är mer kantig och Urnes stilen mer svepande.

Oerhls metod är, som framgår av den ursprungliga avhandlingens titel, att beskriva 
vad man ser, att ikonografiskt analysera form och komposition och slut ligen att 
ikonologiskt tolka bilden. Utgångspunkten är att varje figur har en bestämd inne-
börd. Hela 64 % av alla uppländska runstenar har kors men endast 4 % av stenarna 
med fyrfotadjur, och han anser att fyrfotadjuren intar korsets plats. 

Motivet är alltså ett fyrfota djur av däggdjurskaraktär. Oehrl utgår från att konst-
nären/ristaren besatt skicklighet och anatomiska kunskaper och menar därför 
att djuret bör ha en rimlig uppbyggnad. Han är helt upptagen av motivet — här 
skulle man ha önskat en diskussion om förhållandet mellan motiv och stil. När 
han kommer in på beskrivningen av djurens extremiteter, fötter, hals, huvud och 
svans uppehåller han sig mycket vid benens utformning och placering. En ovanlig 
benställning tyder han som att djuret är kraftlöst eller till och med döende eller 
dött, men i exemplet U 251 tycker jag istället att benställningarna understryker 
kompositionens rutmönster, således en stilfråga. Som framgår av bokens undertitel 
spelar fjättrandemotivet en stor roll. Även här sätter jag ett frågetecken för om alla 
hans exempel verkligen visar fjättrade djur — karakteristiskt för Urnesstilen är ju 
de svepande öglorna och att djuren är inflätade i varandra. Ibland är djurens ben 
korsade och sedan ”låsta” med en ring eller ögla. Här vore det intressant med en 
diskussion om huruvida vissa av dessa öglor och sammanbindande element inte kan 
ha en stilistisk, rent estetisk funktion. 

När det gäller fötter ser Oehrl i vissa fall partåiga hovar men vanligtvis tre- eller 
fyrtåiga fötter/tassar. De fyrtåiga antyder att det är frågan om hunddjur eller kattdjur. 
Tretåiga fötter finns enligt författaren inte i naturen men kan avse fyrtåiga, med en 
tå skymd. På huvudet och halsen är manen en viktig beståndsdel, som framhävs på 
några ristningar. Ofta har man då dragit slutsatsen att det är ett lejon, men Oehrl 
påpekar att både vargar och brunstiga hjortar har kraftig pälsväxt på halsen, en sorts 
krage som säkert kan uppfattas som en man. Så småningom kommer han fram till en 
zoologisk bedömning och menar att den stora massan av fyrfotadjur bör uppfattas 
som rovdjur, företrädesvis vargar, men att det också i några fall bör vara frågan 
om hjortdjur, någon häst, ett får osv. Att vissa djurfigurer med kraftigt markerade 
tänder kan avse vargar förefaller rimligt, men jag har mycket svårt att se vargar i 
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de smäckra, högresta fyrfotadjuren med stolt hållning på t.ex. Vs 15 och Vs 29, i all 
synnerhet som Oehrl menar att runristarna strävade efter att djurfigurerna skulle 
vara anatomiskt korrekta och rimliga. Betydligt närmare till hands är att uppfatta 
dem som hästar eller möjligen hjortdjur. 

En omfattande och utförlig forskningshistorik redogör för hur diskussionerna har 
gått kring ”det stora djuret” framför allt på Jellingestenen. Länge ansågs Jellinge-
djuret, som i själva verket är ett slags fabeldjur, vara ett lejon i strid med en orm, 
ett motiv som skulle ha kommit in från den kristna kontinenten. Egon Wamers 
har emellertid identifierat djuret som en hjort och visat att det kristna motivet 
alltifrån senantiken inte har varit ett lejon utan istället en hjort i kamp med en 
orm (Egon Wamers, ”… oc Dani gærði kristna …: Der Große Jellingstein im Spiegel 
ottonischer Kunst”, Frühmittelalterliche Studien 34 (2000), 132–158, speciellt 149–
155). Hjortmotivet kan knytas samman med en inhemsk tradition eftersom det är 
känt i den skandinaviska konsten från folkvandringstid och framåt.

I den ikonografiska analysen uppehåller Oehrl sig mycket vid fängslandet. Han 
anför ett stort jämförelsematerial ifråga om skriftliga källor, men också återgivningar 
i illuminerade medeltida manuskript av den fängslade Satan, både i djurgestalt och 
i människogestalt. Vi får också talrika skriftliga belägg på att begreppen fängsla/
fjättra tidigt användes i betydelsen döda. I den fornnordiska litteraturen före-
kommer ofta den fängslade Fenrisulven och även den fängslade Loke. Ett stort 
bildmaterial från vikingatid och medeltid visar fängslade människor och djur. På 
tal om Jellingestenens Kristussida, där Kristus framställs bunden vid korset istället 
för spikad, uppger Oerhl att detta är den tidigaste Kristusframställningen i Norden. 
Så är emellertid inte fallet. Under första hälften av 900-talet tillverkades det lilla 
för gyllda silverkrucifix i filigran och granulation som påträffades i en kvinnograv 
i Birka, daterbar till före 950. Det råder full enighet om att detta är ett inhemskt 
arbete. Även här, liksom på andra silverkrucifix från skandinavisk vikingatid, är 
Kristus inte spikad utan bunden till korset. Också här frågar man sig vad som är 
stil och vad som är motiv. Frågan är också om alla ”koppel” som håller samman 
partier av ristningarna bör tolkas som fängsel? Ett annat drag som han tillmäter 
samma betydelse som benställningarna är en utsträckt tunga. Jag har dock svårt 
att uppfatta djuret på silverspännet från Espinge (Oehrls fig. 147) som särskilt 
kraftlöst.

De välkända vendeltida pressblecksmatriserna från Torslunda på Öland tas upp 
bland det ikonografiska jämförelsematerialet, liksom pressbleck från hjälmarna i 
Vendel, där den yxbärande odjursbetvingaren håller odjuret i ett stadigt koppel. 
En liknande scen finner Oehrl på den folkvandringstida bildstenen från Austers i 
Hangvar där en man med en yxa står framför en tusenfotingliknande varelse. Det 
visar sig emellertid att de små streck som brukar uppfattas som fötter istället här 
tolkas som päls. Djuret har antydningar till framben men bakkroppen avslutas på en 
annan samtida bildsten med liknande motiv med en fiskstjärt. Oehrl ser detta som ett 
sjömonster, ketos, känt från antiken, med varghuvud och orm- eller fiskstjärt. I det 
sammanhanget kan påpekas att författaren emellanåt använder för de flesta okända 
begrepp, så hade t.ex. ketos bort förklaras. Detta ketos gör plötsligt att åtskilliga 
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rundjur med två framben och ormstjärt dras in i diskussionen om (fyrfota)odjur på 
runstenarna. Men är det rimligt att tänka sig att man placerade runinskrifter med 
böner för den dödes själ på kroppen till ett sådant hedniskt sjömonster?

Oehrl sammanfattar sina resultat av den ikonografiska analysen med att fängs-
lande motivet spelar en mycket stor roll i den nordgermanska och skandinaviska 
vikingatida kulturen. Det fängslade rovdjuret ses som Fenrisulven och jämställs 
med den fängslade Satan. Odjursbetvingaren med yxa i handen representerar guden 
Tyr och kan ses som ett chiffer för besegrande. Midgårdsormen dyker också upp. 
De båda demonerna Fenris och Midgårdsormen är nära förbundna med varandra.

I den avslutande ikonologiska tolkningen tar Oehrl upp de eskatologi före ställ-
ningar om världens undergång med hotet om att den fjättrade Satan skulle komma 
lös som var allmänna i det kristna Europa runt tusenårsskiftet, och han ger exempel 
på hur den fornnordiska uppfattningen levde kvar långt in i medeltiden i Skandi-
navien. Fyr fotingarna på runstenarna tolkar han som den fängslade Fenrisulven och 
”extra ormarna” som representanter för Midgårdsormen. Att dessa demoner ibland 
slingrar sig runt varandra och biter varandra visar att de är fängslade men också 
att de förgör varandra. Fågelfigurer som förekommer på runristningarna tolkas som 
en grip fågel, symboliserande betvingaren av demonerna varg och orm. Han öppnar 
också för möjligheten att fram ställ ningarna av de fjättrade odjuren kan ha haft ett 
apotro peiskt syfte att förhindra att de hotande kaoskrafterna släpptes lösa.  

Som jag redan påpekat är Oehrl starkt motivfixerad. En nyanserad diskussion om 
komponenterna motiv och stil vore nyttig — det är sällan lyckosamt att helt bortse 
från den ena eller den andra. Båda påverkar utan tvekan det färdiga resultatet, det 
som upplevs som ett konstverk med en inneboende betydelse men utfört enligt den 
aktuella stilens krav och möjligheter.

Beträffande hans resultat är identifieringen av fyrfotadjuren som vargar mycket 
intressant, även om hans uppfattning att merparten av fyrfotadjuren representerar 
sådana inte är övertygande. På samma sätt är det positivt att han så grundligt lyft 
fram fjättrandemotivet, men också i det fallet är det min uppfattning att han över-
tolkar materialet. Boken är välskriven och har en klar uppläggning som är lätt att 
följa. Den är oerhört innehållsrik och han har sammanfört ett mycket stort jäm-
förelse material som framtida forskare har all anledning att vara tacksamma för.

Klas-Göran Selinge. Språket i landskapet: Om runstenar, rågångar och byar. Acta 
Academiae Regiae Gustavi Adolphi 111. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
för svensk folkkultur, 2010. 81 pp. ISBN 978-91-85352-85-2. ISSN 0065-0897. SEK 100.

Reviewed by Magnus Källström

Runstenarnas förhållande till gränser är ett hett omdiskuterat ämne. Vissa forskare 
har hävdat att runstenar ofta restes vid forntida gränser i landskapet, medan andra 
menar att det rör sig om redan befintliga stenar som långt senare sekundärt har 
utnyttjats som råmärken. Med sin lilla bok Språket i landskapet: Om runstenar, 
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rågångar och byar har arkeologen Klas-Göran Selinge kommit med ett nytt inlägg 
i denna intressanta fråga.

Selinge börjar med att granska ett antal föregivna exempel på runstenar som 
gräns stenar och finner att allra flesta är mycket tveksamma samt att vad som kan 
tolkas som ett gränsläge många gånger snarare anknyter till något annat kultur-
land skaps element, i första hand vägar och vattendrag. Han har också gjort en 
pilot under sökning med utgångspunkt i ca 220 runstenar hämtade från katalogen i 
Mats G. Larssons avhandling Runstenar och utlandsfärder (Lund/Stockholm 1990). 
Av dessa menar han endast ca 10 % kan vara primärt knutna till gränser (utan att 
samtidigt vara brostenar), medan 45 % hör samman med bylägen eller byägorna. 
Även om det är svårt att veta hur representativt detta material är (hälften utgörs 
av s.k. utlands farar stenar) framstår det som klart att runstenar i Mälardalen mera 
sällan påträffas i ett uttalat gränsläge. 

Samtidigt finns det som bekant en sten som uttryckligen säger sig ha denna 
placering, nämligen Ågerstastenen i Löts socken (U 729) i Uppland med det be-
römda vers paret Hiær mun standa / stæinn miðli bȳia ’Här skall stenen / stå 
mellan byarna’. Att formuleringen har haft en reell bakgrund tycks bekräftas av en 
1600-tals uppgift om att stenen då stod ”i Gärdzhörnet” som ”rååskillnat”.

Man skulle kunna tro att Ågerstastenen här som annars skulle spela en nyckelroll 
i resonemangen, men Selinges framställning handlar i första hand om ett annat 
ganska förbisett runmonument. Detta finns vid grannbebyggelsen Hummelsta i 
samma socken och utgjordes ursprungligen av tre resta stenar, varav två (U 723–
U 724) är försedda med runor medan den tredje (U 725) bar en bild frams tällning i 
form av ett fyr fota djur. Den sistnämnda stenen är i dag försvunnen. Att ett run-
stens monu ment kan ha bestått av flera stenar är ingen ovanlighet, men i detta fall 
finns den intressanta uppgiften att stenarna 1672 stod resta i en triangel med ca 
1,8 meters avstånd mellan varje sten. Uppgiften bekräftas av en drygt hundra år 
yngre lantmäterikarta där runmonumentet är inritat som tre prickar bildande en 
lik sidig triangel. Av kartmaterialet framgår också att dessa stenar då utnyttjades 
som råmärke. Även om runstenarna i detta fall bär ordinära minnesinskrifter menar 
Selinge att de primärt är resta som ett gränsmärke, och att de ger ett belägg på ett 
laga råmärke mellan byar redan under 1000-talet.

Detta ger Selinge anledning att också fördjupa sig i betydelsen av det runsvenska 
ordet bȳR, där man har tvistat om den forntida betydelsen har varit ’(ensam)gård’ 
eller ’by’. Han argumenterar för att ordet helt enkelt har betytt ’bosättning’ eller 
’boplats’ och att denna både har kunnat omfatta en enstaka gård och en samling 
av gårdar. För att styrka den senare betydelsen utnyttjar han skickligt runstens-
materialet genom att bland annat peka på att det vid vissa bebyggelser finns flera 
sam tida runstenar, som verkar vara resta av olika familjer. Hans förslag är att dessa 
representerar olika gårdar inom samma byterritorium. På detta sätt kan han också 
ge en elegant förklaring till ägaruppgifter som Jarlabankesstenarnas bekanta æinn 
ātti Tæbȳ allan ’Han ägde ensam hela Täby’ (U 127 m.fl.). Selinge menar att detta 
uttalande för att ”ha något propagandavärde” snarast förutsätter ”att kring liggande 
enheter är byar med flera än en ägare och att detta anses normalt” (s. 51). Ett annat 
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exempel är den öländska Lerkakastenens (Öl 37) Ātti Unn hiar halfan bȳ ’Ägde Unn 
här halva byn’. Eftersom den döde Unn i den senare inskriften också kallas FēaR-
Unn ’Rike-Unn’ blir uppgiften först begriplig om man tänker sig att en vikingatida 
”by” kunde omfatta mer än en gård.

Selinge skisserar även bebyggelseutvecklingen i Mälardalen under järnåldern 
utifrån främst gravfälten i ett antal utvalda områden. Som bekant visar detta material 
att det sker en omlokalisering av bygden under loppet av folkvandringstiden, vilket 
bland annat framgår av att många av de äldre gravfälten upphör att användas. I 
anslutning till resultat från kulturgeografisk forskning menar han att denna omlokali-
sering bör ha varit avslutad omkring år 700, varefter den fortsatta bebyggelse-
utvecklingen bestäms av de ramar som omlokaliseringen har skapat. Från omkring 
900 räknar Selinge med att det har funnits goda förutsättningar för utvecklingen av 
en ”by i egentlig mening”, och framhåller att de diskuterade runstensmonumenten 
i Löts socken anger ”en ’terminus ante quem’ för tillkomsten av gränslägg ningen 
mellan de uppländska järnåldersbyarna” (s. 64).

Selinges bok ger ett utmärkt exempel på hur runstenar kan utnyttjas som käll-
material utanför det som kan kallas traditionell runologi och hur de kan kasta nytt 
ljus över ett antal centrala frågor inom arkeologisk, kulturgeografisk och historisk 
forskning. Kanske är detta också det unika med runstenarna, nämligen att de på 
samma gång är språkminnesmärken och arkeologiska artefakter, och därför kan 
utnyttjas inom många olika discipliner. Att kunna arbeta på det sätt som Selinge 
gör kräver samtidigt en mycket god förtrogenhet med alla dessa områden, vilket 
nog är rätt få förunnat.

Jag finner resonemangen kring Hummelstastenarna mycket övertygande och att 
det mesta talar för att det verkligen rör sig om ett runstensmonument som har 
skapats för att även kunna fungera som råmärke. Märkligt nog är de två bevarade 
stenarna av olika stenart och färg; den ena består av ljusgrå sandsten, den andra 
av en mörk granit. Man frågar sig om detta för ett flerstensmonument ovanliga 
stenval eventuellt kan ha något med egenskapen av råmärke att göra. Det är också 
slående att såväl Hummelsta stenarna som Ågersta stenen är utförda av runristaren 
Balle. Denne är en mycket dominerade runristare i området och har i Trögd (dit Löts 
socken hör) svarat för mer än hälften av det närmare sjuttiotal ristningar som är 
kända. Några av dessa utgör fler stens monument och det finns också en hel del stenar 
där ristningen bara består av ett fyrfotadjur av samma typ som på den försvunna 
U 725 från Hummelsta. Kan de senare stenarna vara resterna av större monument 
liknande det vid Hummelsta och kan de till och med ha haft samma funktion? Detta 
skulle kunna tyda på en mer omfattande gränsläggning inom det aktuella området 
under en relativt begränsad period. Här finns uppenbarligen ett intressant uppslag 
att följa upp och kanske kan en närmare studie av Balles monumenttyper och vad vi 
vet om deras ursprungliga placering ge mer bestämda svar.

Selinge håller också öppet för att man vid en noggrannare genomgång av Sveriges 
run inskrifter skulle kunna hitta fler möjliga exempel på vikingatida råmärken än de 
två som han har dragit fram. Jag vill i detta sammanhang nämna runstensparet Sö 192 
och Sö 193 vid Berg i Ytterselö socken i Södermanland. Den ena bär en minnesinskrift 
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i runor medan ristningen på den andra har bestått av två motställda fyrfotadjur. I 
dag finns endast runstenen kvar på sin ursprungliga plats, men äldre källor uppger 
att de båda stenarna tidigare genom en stenrad har varit förenade med tresidig 
stensättning (se referat i Sveriges runinskrifter, 2: 164 f.). Även om gravhögar har 
funnits på platsen, är det inte säkert att denna rätt spektakulära konstruktion enbart 
skall tolkas som ett grav- eller minnesmonument. Stenarna står nämligen långt från 
byplatsen i Berg, men mycket nära gränsen till grannbebyggelsen Mervalla. Det är 
alltså fullt möjligt att vi här har ytterligare ett exempel på ett vikingatida råmärke, 
och kanske är det mer än en tillfällighet att även dessa ristningar har associerats till 
runristaren Balle.

Thomas Karlsson. Götisk kabbala och runisk alkemi: Johannes Bureus och den 
götiska esoterismen. Doctoral dissertation, Institutionen för etnologi, religions-
historia och genusstudier, Stockholms universitet, 2010. 292 pp. ISBN 978-91-628-
8030-9. Available only as electronic resource: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn
:se:su:diva-37152

Reviewed by Per Stille

Johan Bure är världens förste runolog och ansvarade med sina medhjälpare för 
uppteck nande och återgivning av mer än 600 runinskrifter. Eftersom flera inskrifter 
numera är försvunna och skadade är hans uppteckningar än idag av stort värde. 
Synen på Bure har varierat, men ofta har hans vetenskapliga insats satts ifråga på 
grund av hans mystiska system, ”Adulruna rediviva”, som bygger på en esoterisk 
användning av runtecken. Det kan dock sägas att Bure i allmänhet noga skiljer sitt 
arbete som upptecknare och tolkare av runinskrifter från sin mystiska förståelse. 
För att rätt begripa Bures runologiska arbete bör man rimligtvis också bedöma hans 
esoterism om man ska ha någon möjlighet att avgöra om denna påverkat Bures 
analys av vanliga runinskrifter. 

Ett hjälpmedel till att få kunskap om Bures esoterism är Thomas Karlssons doktors-
avhandling. Karlsson vill definiera denna främst som ett samman hängande tanke-
system utifrån de ganska disparata verk som Bure lämnat efter sig. Han vill också 
sätta in denna esoterism i ett allmänt europeiskt och tidshistoriskt samman hang. Den 
teoretiska utgångspunkten för studiet av västerländsk esoterism hos bl.a. Antoine 
Faivres, Wouter J. Hanegraaff och Henrik Bogdan diskuteras utförligt i avhand-
lingen. De esoteriska traditioner som Karlsson främst återfinner och analyserar hos 
Bure är de alkemiska och de kabbalistiska. Karlsson definierar kabbala utifrån att 
ett centralt mystiskt tema utgörs av de tio sefirot (urprinciperna) och deras inbördes 
förhållanden som illustreras i den uppställning av dem som kallas Livets träd. Dessa 
traditioner sätts hos Bure in i ett ideologiskt-historiskt sammanhang som främst hör 
hemma i Sverige, nämligen den tankeströmning som kallas göticism. 

Bure har ibland orättvist setts som en man som inte fick så mycket ur händer. 
Hans litterära kvarlåtenskap är dock betydande och åtskilligt är tryckt. En viktig 
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källa till Bures esoterism är hans otryckta ”Adulruna rediviva” som är bevarad i inte 
mindre än sex exemplar från 1605 till (troligen) 1642. Tidsspannet visar att tankarna 
i ”Adulruna” var aktuella för Bure under en mycket lång tid. Detta verk har också en 
betydande plats i avhandlingen. Det är knappast görligt att försöka referera innehållet 
i ett så komplicerat arbete utan jag får hänvisa till Karlssons framställning liksom 
till hans definition av verket som ”en nyplatonskt färgad ontografi över tillvarons 
uppbyggnad, och tillika en manual för en runisk alkemistisk transmutation genom 
sju steg” (s. 116). Bure laborerar här med en runrad om 15 tecken där runornas 
former används för att skapa ett antal symmetriska uppställningar. Han utesluter 
alltså runan stupman (vilket ger utslag i en över bearbetning av hans ”Runaräfst” 
från 1603). Vidare använder han kortkvistformer av runorna sol och tir (som Bure 
främst kallar tidher), liksom de stavlösa runvarianterna av ur och red. Runorna 
kön och os har säregna former. Om Bure själv har skapat dessa eller om han tyckt 
sig kunna läsa dem i någon faktisk inskrift är oklart. Bure går utöver kabbalans 
uppställning av de tio sefirot och låter genom ett flertal uppställningar av runorna 
visa deras egen skaper och inbördes förhållanden. Så ger det Bure möjlighet att 
beskriva sin mystiska förståelse av världen. Bland runorna intar turs, os och fä de 
viktigaste positionerna (i likhet med bokstäverna ’alef, mem och shin i hebreiska 
kabbalistiska system). För Bure motsvarar dessa gudatriaden Tor, Oden och Fröja. 
Karlsson går inte in på bakgrunden till detta, men Bure är här säkert inspirerad 
av Laurentius Petri Gothus Strategema gothici exercitus etc. från 1559. Sättet att 
arrangera runorna kan ha kristna kabbalistiska system som förebilder och de sju 
stegen motsvarar alkemiska system med sju förvandlingar. För att klargöra Bures 
tankegångar utnyttjar Karlsson också de dagboksanteckningar som Bure fört, liksom 
det ganska svårtydda materialet som är samlat i volymen ”Cabbalistica”. Också de 
esoteriska motiven i Nymäre Wijsor (1637) analyseras.

Av stor betydelse i Bures utveckling är den uppenbarelse han fick i Tuna 1613. I 
och med denna ser sig Bure alltmer som profet. Hans profetiska verk är Nord Landa 
Lejonsens Rytande 1644. Verket är en bibelutläggning där Bure utifrån beskrivningen 
av templet och andra textställen beskriver världens tidsåldrar och hur slutet närmar 
sig; avgörande årtal är här 1647 och 1674. Karlsson gör en utförlig genomgång av 
verket. Det är helt tydligt att Bure ser sig som en profet och en som fullbordar det 
verk Jan Huss och Martin Luther påbörjade.

I en analysdel resonerar Karlsson utförligare om förhållandet mellan den väster-
ländska esoterismen och det som han kallar Bures götiska kabbala. Han diskuterar 
vidare om det finns en adulrunisk praktik, men finner få spår av sådan. Han går 
också utförligare in på hur Bure använder runorna som gudomliga emblem.

I ett sista avsnitt diskuterar Karlsson om Bures esoterism påverkat senare esoterisk 
göticism och tar i det sammanhanget upp en del mystiska och esoteriska tankar i 
senare tid hos bl.a. Georg Stiernhielm, Olof Rudbeck den äldre och Johan Göransson. 
Det är klart att det fanns en krets kring Bure som undervisades av honom, men hans 
slutsats är att Bure inte haft någon större direkt påverkan genom att hans verk har 
använts eller att hans specifika idéer tagits upp. Den indirekta påverkan är svårare 
att komma åt. Här återstår enligt min mening en viktig forskningsuppgift.
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Bures esoteriska verk är unikt. Han är grundligt inläst på sin samtids framställningar 
om kabbala och alkemi. Han är perennialist, dvs. han ser överensstämmelser mellan 
skilda religioner och läror beroende på att dessa går tillbaka på en gemensam grund. 
Denna hans perennialistiska syn förenas med göticistiska tankegångar till att se just 
Skandinavien som förmedlare av en uråldrig vishetstradition. I detta ingår också att 
den gamla götiskan och runorna är ursprungliga och oberoende. Förbindelsen av 
dessa tankar gör Bure unik, men är också förmodligen förklaringen varför han inte 
når ut längre i sin samtid.

Karlsson ger en god och nyttig överblick över Bures viktigaste esoteriska verk och 
skänker en betydligt bättre förståelse än Hans Hildebrands Minne af riksantikvarien 
Johannes Bureus (Stockholm 1910). Han väljer att betrakta Bures tankar som en 
helhet, vilket är naturligt utifrån det material som finns att studera. Dock kunde det 
vara värt att tydligare försöka fånga den förskjutning i Bures tankevärld som sker 
mellan skapandet av ”Adulruna rediviva” och profetiorna i Nord Landa Lejonsens 
Rytande, där hans uppenbarelse 1613 spelar en stor roll. Denna förskjutning kan 
kanske också avläsas i det praktiska hanterandet av runor i hans Runa ABC-boken 
från 1611 respektive den från 1624. 

Genom Karlssons presentation av Bures esoterism ges en god inblick i dennes 
tanke värld. En sådan inblick är nyttig för en runolog vid bedömningen av den 
fråga som antyddes ovan, nämligen i vad mån Bures mystiska tänkande kan ha haft 
inflytande på hans praktiska arbete med upptecknande och tolkande av runinskrifter. 




