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Lars Bure eller Verelius? 

Av 

H E N R I K SCHUCK. 

ör många år sedan, 1888, införde jag i Samlaren en upp
sats: "Några småskrifter af Olavus Petri", vari jag bland 
annat visade, att den lilla skrift om runor, som gått under 
Laurentius Petris namn, i själva verket var författad 

av hans broder Olavus Petri. 1 samband därmed kom jag att 
påpeka en i Palmsköld vol. 406 införd avhandling "En kort 
undervijsning om Runaskriften med Anledning huruledes den 
samma å stenom bör läsas oeh rätteligen uthtydas", vilken hos 
Palmsköld uppgives vara "collat. cum Msst0 Antiqv. Archivi". 
Denna avhandling sönderfaller i tre delar: 1) ett företal, 
2) den Laurentius Petri tillskrivna traktaten om runor, 3) En 
Vthförligare underwijsning om Runeskrifften. Denna senare del 
finnes ock, såsom jag påpekade, i Skoklosterhandskriften fol. 49 i 
riksarkivet, ooh det är tydligt, att vi här hava författarens egen-
händiga koncept till avhandlingen i fråga. Angående denne förfat
tare yttrade jag i en not: "Att döma af företalet kan denne ej gärna 
hafva varit någon annan än Bureus' lärjunge och måg Joh. Axe
hielm, som i Uppsala studerade under Bureus." Början av företalet 
lyder nämligen: 

"Till läsaren. 
Sedan som jag thet hade tagit för händer att afrijtningar utaf 

Bunsteenar, hwilcke uthi Swerige lill närwarande tijdh och af åth-
skillige samkade äre, uti sådan ordning och skickelsse, som dhe 
här införas, att framtee, förorsakades iag Att igenomsöka och ran-
saka, hwad som hälst, nu för sexton åhr sedan, under Johannis 
Burei Antiquarii Regni information, desslijkes uthi detta studio, 
uthaf mig hafwer colligerat warit. Och alldenstund der ibland igen-
fans en kort undervijsning af Erckiebiskopen Laurentio Nericiensi 

22 — Fornvännen 1931. 
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om Runa Bokstafwerne och huruledes dhe uthaf honom emoot dhet 
latiniske A. b. c. d. e lämpade voro, wäxte mig bogen der uthaf 
så mycket högre, att till den förnämlige och wärdige Mans antech-
ning, som allenast war på ett litet blad, något mehra uthaf mig 
matte tilläggas ooh det sedan tillsammans såssom ett beqwernligit 
sluut effter sielfwe Runestenarna föllia." 

Då nu Axehielm var Johannes Bureus' mest kände lärjunge, drog 
jag den slutsatsen, att han var avhandlingens författare. Denna 
slutsats var emellertid förhastad, och detta framgår redan av hän
syn till tiden för Axehielms lärlingsskap hos Bureus. Lärjunge till 
denne var Axehielm — rymligt tilltaget — från 1625, då han blev 
student, till 1633, då han avflyttade till Finland, där han sedermera 
stannade till 1652. Sexton år efter 1625—1633 blir 1641—1649. Men 
under denna tid sysslade Axehielm alls icke med fornforskning, och 
allra minst kunde han då utgiva någon samling av svenska run
stenar. Författaren till avhandlingen i Palmsköld 406 måste således 
hava varit en annan. Men vilken? 

Denna fråga har Hjalmar Lindroth tagit upp till förnyad behand
ling i en uppsats, införd i Samlaren 1910, och gjort det från en 
tvivelsutan riktig utgångspunkt. I Skoklosterhandskriften hava vi 
förtattarens eget koncept, och Lindroth fastslår alldeles riktigt, att 
pikturen icke är Axehielms. Han kan således icke vara författaren. 
Men just på grund av pikturen anser sig Lindroth kunna konstatera, 
att denne förfalare är Olaus Verelius: "Att nu direkt bevisa, att det 
är hans hand, låter sig naturligtvis icke göra på annat sätt, än att 
jag anmodar varje tvivlare att själv genom en jämförelse övertyga 
sig om. med vilken grad av visshet — full visshet är för den för-
siktige en vansklig sak i dylika ting — man kan påstå detta." Så
som Lindroth här riktigt anmärker, är det ofta en vansklig sak att 
avgöra, om en stil är en viss persons, vida vanskligare än att av
göra, huruvida en stil icke kan anses vara hans. Vad nu stilen i 
Skokloslerhandskriften beträffar, är saken ingalunda säker. Kiks-
arkivarien Almqvist, som i riksarkivet anlagt en fotostatisk sam
ling av olika stilprov, ansåg på min förfrågan, att pikturen i Sko-
klostcrhandskriften (fig. 113) i c k e var Verelius' (fig. 114). Där
emot k a n slilen vara Lars Bures (fig. 115). Och vi skola nu nr 
andra synpunkter än pikturens pröva de olika möjligheterna. 

Av företalet framgå tre fakta: 1) Avhandlingen är skriven i hör-
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jah av 1660-talet; Lindroth anser "omkring 1663". 2) Den är skri
ven av en antikvariskt kunnig man och var ämnad att åtfölja en 
av honom utgiven upplaga av alla kända svenska runstenar. 3) För
fattaren hade sexton år förut, d. v. is. i slutet av 1640-talet, stått 
under Johannes Burei "information". 

Det första faktum passar in både på Bure och Verelius. Den förre 
hade 1657 utnämnts till antikvarie och kvarstod såsom sådan till 
sin död 1665. Verelius hade 1662 blivit professor antiquitatum. Båda 
kunna således omkring 1663 förmodas hava skrivit den ifrågavarande 
avhandlingen. 

Beträffande faktum nr 2 veta vi följande om Verelius. Han före
läste över runor under åren 1670, 1671, 1672 och 1679, och 1675 
utkom hans Manuductio Compendiosa ad Runographiara Scandicam 
antiquam recte intelligendam. Detta hans sysslande med runor bör
jar visserligen, härav att döma, först 1670, men naturligtvis k a n 
han redan i början av 1660-talet hava ägnat sig häråt. Det förtjä
nar dock att anmärkas, att man icke har sig bekant, att han då äm
nade utgiva någon större samling av runinskrifter, som han och 
andra "colligerat". 

Vända vi oss nu till Lars Bure blir företalets antydan om detta run-
verk klar. Som bekant arbetade den gamle Johannes Thomas Bureus 
under hela sitt liv på ett stort runverk, men kom aldrig längre än till 
ansatser. Förutom Runtavlan (1599) tryckte han 1624 Monumenta 
Sveo-Gothica hactenus exculpta eller 48 runstenar i träsnitt. Endast 
några få exemplar utgåvos, men stockarna förblevo liggande i Upp
sala, ooh 1664 utgav akademiboktryckaren Curiu en ny upplaga, 
vilken insattes såsom bihang till Verelius' upplaga av Gothrici 
et Rolfi historia, som trycktes hos samt troligen även förlades av 
Curio. Till denna upplaga skola vi strax återkomma. Mot slutet av 
sitt liv gjorde den gamle Bureus en ny ansträngning och anhöll 
1646 hos regeringen om hjälp till utgivande av den vida större run-
samling, som han nu hade tryckfärdig. Denna anhållan beviljades, 
och man började med icke mindre än två olika upplagor. Den ena 
var en upplaga i träsnitt, skurna av Peter von Selow. Av denna 
tillämnade upplaga är emellertid blott ett enda provark känt (i Lin
köping), och det är tydligt, att träsnittsupplagan inhiberats för den 
andra upplagan, som skulle bestå av kopparstick. Dessa stuckos av 
Sigisnmndus Vogel, men ej heller denna upplaga blev utgiven, ehuru 
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Vogel graverat över 200 plåtar, av vilka 163 finnas kvar i Vitterhets 
Historie och Antikvitetsakademien. Sex exemplar finnas dock av 
ett provtryck, men utan titel, utan tryckår, utan rubriker och utan 
paginering — således blott kopparstick av själva stenarna. 

Att få ut denna samling var naturligtvis en livsuppgift för Johan
nes Bureus, och 1647 vände han sig åter till regeringen med an
hållan, att några studenter måtte utses till slipendiarii antiquitatum 
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Fig. 115. Lars Bure 1657. 

att hjälpa honom. Även denna anhållan beviljades, och genom ett 
kungabrev av den 28 augusti 1647 bestämdes, att två dylika antikvi
tetsstipendier skulle inrättas. Stipendiaterna skulle på sommaren 
resa kring i landet ooh samla documenta antiquitatum, vilka sedan 
skulle överlämnas till Johannes Burens, "som och därföre weet giöra 
beskied". Till den förste stipendiaten utnämndes Laurentius Jacobi 
Bureus, till den andre en Israel Skult, vilka båda rekommenderats 
av den gamle Bureus. Lars Bure behöll detta stipendium ända till 
och med 1656, d. v. s. till dess att han utnämndes till riksantikvarie. 
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Den gamle Burens hann emellertid aldrig att utgiva sin samling. 
1648 blev han lam och 1652 avled han. Hans frände och lärjunge 
Lars Bure gjorde emellertid upp med Curio om en upplaga av 
den gamles arbete, och 1664 utfärdade Curio ett prospekt härom: 
"Henricus Curio Lectori S. P. D. Constitui propediem lapides 
Hunicos, qui ingcnti nnmero delineati aerique incisi in Archivo 
Cancellarise Regia? servantur, cum accurata Dn. Laurentii Burei, R. 
Archivi Secretarii, explicatione in lucem emittere, qui dum editioni 
pa rantar, en tibi lector benevole, aliquot ex iis, quos Regni quondam 
Antiquarius Johannes Bureus delineaverat, qui quasi sponsores 
crunt ceterorum suo tempore subsecnturum. Vale." 

Dessa här omtalade, i koppar stuckna runstenar, voro tydligen 
de, som för Johannes Bureus' räkning utförts av Sigismnndus Vö
gel. En upplaga av dem förbereddes nn, 1664, av Lars Bure, som 
skulle förse runinskrifterna med en "explicatio". I förväntan pä 
denna större upplaga, utgav Curio ett nytryck av träsnittsupplagan 
av 1624. Jämför man nu detta prospekt med "företalet" till den ano
nyma avhandlingen i Palmsköld 406, finner man lätt överensstämmel
sen mellan båda. Författaren till den senare skulle utgiva avrit-
ningar av de runstenar, som av åtskilliga förut samlats, och denna 
samling kan ej gärna hava varit någon annan än den, på vilken 
Johannes Burens med hjälp av sina lärjungar — Aschaneus, Axe
hielm, Rhezelius och Lars Bure — under så många år arbetat. T 
slutet av denna runupplaga hade den anonyme författaren tänkt att 
placera dels Laurentius Petris Undervisning, dels sitt eget utförli
gare tillägg — således en "explicatio". Av denna jämförelse synes 
mig otvetydigt framgå, att den anonyme författaren och Lars Bure 
äro samma person. 

Emellertid avled Lars Bure kort därefter, 1665, och fick således 
ej publicera den tillämnade upplagan. Hans manuskript kom då till 
kanslikollegium, under vilket antikvarien hörde, och skickades jämte 
hans avskrift av S. Olofs saga till Verelius, lill vilken rikskansleren 
De la Gardie den 18 maj 1668 skrev1: "Jagh sender H. Professorn 
tillhanda dhe böker, som iagh på Wännegarden taalte om, neml. 
twenne originaler af S. Oloffs Chrönika, dett eene uthur Kungl. 
Archivo och dett andra uthur mitt Bibliotheque, sedhan afskrifften 
av b t e Chrönika och Sal. Burei version på Swenska, jämwäl och 

1 R. A. Kanslcrsäinbetets koncept. 
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därhoos Sal. Burei Beskrifning af dhe Runesteenar, som j Swerige 
finnas, hwilke alle iagh H. Prof. på dett flijtigste recommenderar, 
att dhe ju för ju heller mage öfwersees och wäl emenderade sedhan 
till Trycket befordras." På detta brev svarade Verelius1 dagen 
därpå: "De originaler af S. Olofs saga iempte copien och Sahl. 
Burei version med de monumenter af Runestenarna, som han hafwer 
colligerat och E. Höggrefl. Excell. nu överskickat, hafver iagh 
ödmiukeligen annamat ooh emottagit, skall och etter E. Höggrefl. 
Excell. ordre och betalning dem medh flijt ötverse." Verelius kom 
emellertid aldrig att utgiva någon upplaga vare sig av Olofssagan 
eller av runstenarna. 

Nu kunde man ju tänka, att han, medan han arbetade på denna 
upplaga, skrivit företalet i Palmsköld 406. Men den möjligheten 
uteslutes därigenom, att den okände författaren säger sig för sexton 
år sedan hava stått under Johannes Bureus' information. Företalet 
kan, under förutsättning att det skrivits av Verelius och att denne 
varit Bureus' elev, a l l r a t i d i g a s t hava skrivits 1668; sexton 
år förut blir 1652 — Bureus' dödsår — och Lindroth anmärker all
deles riktigt, att Bureus under de sista åren, då han låg lam, var 
ur stånd att informera någon. 1668 eller senare kan företalet så
ledes ej vara skrivet. 

Viktigast för frågans lösning är emellertid företalets tredje upp
gitt: alt författaren sexton år förut stått under Johannes Bureus' 
information. Om Lars Bure veta vi, att han — jämte Israel Skult 
— på hösten 1647 på den gamles begäran fått ett av de då in
rättade stipendia antiquitatum. Detta lärjungeskap omnämnes ock 
av Lars Bure i ett latinskt brev till De la Gardie (Gahm X, 211). 
I detta begär han att få förena antikvariebeställningen med profes
suren i historia vid Uppsala universitet och redogör med anledning 
därav för sina studier: "Ab eo enim tempore, postquam de me 
quoque aliorum audirem iudicia, qui me aliquot annorum Eruditi 
senis Johannis Burei auditorem his sludiis, quae Antiquitatum 
appellant, non infeliciter initiatum censebant", och nämner, att denne 
"senex venerabilis" uppmanat honom att fullfölja dessa studier. Sam
ma uppgift förekommer ock i kanslikollegiets skrivelse till konungen 
1657. Under dennes frånvaro hade kollegiet utnämnt Lars Bure till 
antikvarie: "Så emädan Laurentius Bureus (fordom Kyrckioheer-

1 R. A. Kanslersämbetets Handlingar. Inkomna skrivelser. 
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dens j Stockholm M. Jacobi sån) haffver utaff ungdomen lagdt sigh 
på tädh studium och igenom S. Burei information af sin egen flijth 
och peregrinationer j främmande landh acquirerat där uthj en syn-
nerligh notitiam", hade man utsett honom till antikvarie. Här är 
saken alldeles klar. Sexton år före 1663 var 1647 — eller just det 
år, då Lars Bure på sin äldre namnes rekommendation utsågs till 
stipendiat och den gamles famulus. 

Vi kunna nu fråga: har Verelius någonsin stått under Johannes 
Bureus' information? Alla sannolikhetsskäl tala emot ett dylikt 
antagande. Från 1640-lalet, då Verelius skulle hava varit Bureus' 
lärjunge, finnes i samlingen Vereliana en mängd brev från honom, 
men i intet av dessa förekommer Bureus' namn, och ej heller om
talas där några runstudier, som han skulle hava bedrivit. I sin 
1675 tryckta Manuductio ad runographiam talar han på flera sidor 
om Bureus ooh dennes runarbeten, men ger ingen antydan om, att 
han stått i någon personlig beröring med honom — en underlåten
het, som förefaller oförklarlig, så vida han haft den högt skattade 
forskaren till lärare. Och hade han varit dennes elev, borde väl 
h a n , snarare än den okände Israel Skult, av Bureus hava rekom
menderats till ett antikvariskt stipendium. Ingen samtida handling 
känner till detta lärjungeskap, och man kan också betvivla möjlig
heten för Verelius att tjänstgöra som den gamles famulus. Dennes 
hjälpredor skulle på somrarna resa kring på landsbygden för att 
avrita runstenar, och på vintern skulle de konferera med Bureus, som 
bodde på Vårdsätra. För Verelius var detta i det närmaste omöj
ligt. Under hela 1640-talet var han informator, först för tre bröder 
Kagg och sedan för två bröder Spens, vilka han svårligen kunde 
övergiva. 

Och s k u l l e Verelius verkligen hava författat den ifrågavarande 
avhandlingen, borde detta väl hava omnämnts i någon bibliografi. 
Men ingen sådan uppgift förekommer. Schefferus, som var hans 
kollega och stod honom ganska nära, uppräknar i Svecia Litterata 
alla hans skrifter, även Olofssagan och hans lexikon, som båda voro 
otryckta, men ej denna avhandling. Ej heller Palmsköld känner till 
detta författarskap. Men däremot nämner Palmsköld (vol. 333) 
bland L a r s B u r e s arbeten: "Een kort underwijsning om rune 
skriften medh anledning huruledes den samma ä stenom bör läsas 
och rätteligen uthtydas" — således identiskt samma titel som den 



Lars Bure eller Verelius? 329 

omstridda avhandlingen i vol. 406. Då nu denna avskrift säges vara 

"collat. cum Mss t 0 Antiq. Archivi", är det väl sannolikt, att detta 

förlorade or iginalmanuskript haft den uppgift om författaren, som 

Palmsköld tillgodogjort sig för de bibliografiska anteckningarna. 

Det finnes således icke ett enda skäl för Verelius ' förmodade för

fattarskap till avhandlingen i Palmsköld 406 — utom pikturen i Sko

klosterhandskriften. Men såsom man vid en jämförelse kan över

tyga sig om, är denna piktur snara re Bures än Verelius ' . I varje 

fall är överensstämmelsen med Verel ius ' stil icke så slående, att man 

på den grund kan underkänna alla de skäl, som tala f ö r Bure och 

m o t Verelius. 

I Skoklosterhandskriften förekommer dessutom en med samma stil 

skriven översättning av början till den andra grammatiska avhand

lingen i Snorraeddan. Denna kan mycket väl vara av Bure, ty han 

hade studerat Eddan. Den enda då i Sverige kända handskriften var 

sedan 1654 i De la Gardies ägo, och har flitigt begagnats av Bure i 

hans outgivna, till De la Gardie dedicerade lexikon, Lit. B. För

modligen var Bure den förste svensk, som begagnat denna berömda 

handskrift, vilken sedan, 1662, skickades till Uppsala, där Verelius 

anlitade den för noterna till Gothrici et Rolfi historia. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

H e n r i k S c h u c k : Lars Bure öder Verelius? 

Dio ältosto Schrift, die die Runen wissenschaftlich behandelt, ist von 
dem grossen Reformator Olaus Petri verfasst. Eine Kopie des verloron-
gegangenen Originalmanuskripts ist in dem Handschriftenbando Nr. 406 
der Palmsköldschen Sammlung in Uppsala als ein Teil einer grösseren 
runologischen Arbeit enthalten. Als Autor dieser letzteren "runundervis-
ning", deren zweite, selbständig ausgearbcitete Partie in der Skoklosterhand-
schrift Fol. 49 enthalten ist, hat Verf. fruher den Antiquar Axehielm, einen 
Schiiler des Runologen Johannes Bureus, bezeichnet. Dies ist von Prof. 
Hj. Lindroth bestrittc-n worden, der auf Grund des Schrifthabitus in den 
Handschriften von Skokloster racint, dass dio Schrift von dem Altortunis-
forscher Verelius verfasst worden sei. Demgegeniibcr halt Verf. es ftir 
wahrscheinlich, dass der Reicbsantiquar Lars Bure die Schrift ausgoar-
bcitet hat, was auch durch eine Aufzeichnung aus dem 17. Jahrhundert 
bestätigt wird. Dieser bereitete in der Zeit vor seinem Tode 1665 eine 
Arbeit vor, in der die von seinem Lchrmcister Johannes Bureus ausgoliihrlen 
Runcnsteinabbildungcn veröffentlicht werden sollten. 


