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Reformatorn Olaus Petris historiska skrift En
svensk krönika (En swensk cröneka) var ett verk som
hade stor betydelse för svensk historieskrivning
och som även var känt och använt utanför Sve-
rige – bland annat av den finske reformatorn och
upplysaren Mikael Agricola och den store danske
historikern Arild Huitfeld. En svensk krönika hand-
lar om Sveriges historia från forntiden till 1500-
talets början. Krönikans äldre version slutar med
en notis om riksföreståndaren Svante Nilssons
död (1512). Denna version blev färdig mot slutet
av 1530-talet. Den senare versionen som för be-
rättelsen fram till Stockholms blodbad 1520 full-
bordades vid 1500-talets mitt. När Olaus förbe-
redde den senare versionen genomgick några de-
lar av krönikans ursprungliga text en grundlig
omarbetning. Kung Gustav Vasa blev emellertid
starkt missnöjd med arbetets resultat. Enligt hans
mening var En svensk krönika alltför välvilligt in-
ställd till utlänningar och alltför kritisk mot svens-
kar. Gustav Vasa förklarade även att Olaus som
historiker var alltför vänligt sinnad mot den me-
deltida kyrkan trots att han själv var en reforma-
tor. Kungen förbjöd att trycka krönikan och kon-
fiskerade några avskrifter av den tillsammans med
Olaus Petris bibliotek (se Westin 1946; 2002; Ferm
2007).

Olaus Petris krönika förblev otryckt fram till
1800-talet. Ingen egenhändig skrift med denna
krönika har bevarats. Emellertid finns det talrika
avskrifter, och detta har gjort det möjligt för fors-
karna att dra slutsatser om hur krönikan skrevs.
Enligt filologen Efraim Lundmark skulle det fin-
nas sammanlagt fem olika redaktioner av Olaus
Petris krönika, medan historikerna Lars Sjödin
och Gunnar T. Westin menar att det bara finns
två redaktioner, den äldre och den yngre (Sjödin
1921; Lundmark 1940; Westin 1946). Delade me-
ningar gäller även frågan huruvida Olaus Petri
hade några medarbetare när han skrev sin krönika.

Lundmark antar att Olaus, i det slutliga skedet av
sitt arbete, fick hjälp från en annan författare –
möjligtvis av sin bror Laurentius Petri, och att
denna medarbetare fortsatte sin redigering av krö-
nikan även efter Olaus Petris död 1552. Westin
accepterar inte denna uppfattning utan hävdar att
det var Olaus Petri ensam som skrev hela krönike-
texten. 

Det är i alla fall ett faktum att det vid över-
gången från den äldre redaktionen (som motsva-
rar redaktionerna I och II enligt Lundmarks klassi-
fikation) till den yngre (IV och V enligt Lundmark)
gjordes viktiga ändringar i krönikans innehåll.
Några av dem är välkända. Vi vet till exempel att
den yngre redaktionen fick en berättelse om Stock-
holms blodbad och dess förhistoria. Vi vet även
att det i den yngre redaktionen infogades den så
kallade Hednalagen – den fornsvenska bestäm-
melsen om envig. Vissa andra ändringar i kröni-
kan är dock mindre kända, och en del av dem har
inte beskrivits i forskningslitteraturen.

Vid en uppmärksam läsning av krönikans
handskrifter och tryckta utgåvor kan man spåra
följande tendens: I krönikans senare redaktion
understryks att det forntida Sverige utgjordes av
två riken – Svealand och Götaland. Denna ten-
dens kan noteras redan i början av krönikan.
Uppgifterna om fejden mellan kungarna Alrek
och Gestiblind, som hämtades ur Saxos Gesta
Danorum, kompletterades med slutsatsen att
Svealand och Götaland skulle ha regerats av två
olika kungar:

Den äldre redaktionen
Och thet skulle så haffua tilgonget, alt
emellen konungen i Swerige som heet Alric
och konungen i Götha land som heet Gesti-
blind, war en long feegd... (OPSS IV, s. 17).
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Den yngre redaktionen
[tillägg:] … och så skola i thet rijke som nw
är eth, haffua warit twå konungar (OPSS IV,
s. 17).

Vidare, i berättelsen om kung Erik den helige,
poängterar den yngre redaktionen att kampen
mellan kung Eriks och kung Sverkers släkter led-
de till långa strider mellan Östergötland och
Uppland:

Den äldre redaktionen
Thå nw konung Swerker dödh war, seyes
Ostgötharne haffua vthwaldt hans son Karl
til konung, Men samma vthwelielse bleeff
om intit, ty at then menige man i Vpland
togho en til konung som heet Eric Jedhwar-
dason, then man kallar Sancte Eric... (OPSS
IV, s. 54).

Den yngre redaktionen
[tillägg:] och ther aff kom en skadeligh
owilie och mykit onth emellan Östgötherna
och Vpland, Ty Östgöterna hölla altijd medt
konung Swerkers slecht, och Vplendinganar
med S:Erics slächt, och then ena slechten
gick then andra effter, heela rijket till skadha
och förderff [...] (OPSS IV, s. 54–55).

Även i berättelsen om Birger jarl och hans söner
finns det ett tillägg i den yngre redaktionen som
understryker att det fanns en rivalitet mellan
Uppland och Östergötland:

Den äldre redaktionen
Och wardt konung Valdemar crönter i
Linköping, Epter Christi byrdh Tolff hun-
drade itt och femtiyo åår... (OPSS IV, s. 66).

Den yngre redaktionen
[tillägg:] och ther med stillades then trettan
som hade warit emillan konung Suerkers
och S. Erics slecht, ty konung Waldemar war
på fädhernet aff konung Swerkers och på
Modhernett aff S:Erichs slecht [...] (OPSS
IV, s. 66).

Det anförda materialet visar att den yngre redak-
tionen av skriften En svensk krönika betonar att
Sverige bestod av två delar – Götaland och Svea-
land – och att det fanns en rivalitet mellan dem.
Hur ska denna tendens förklaras?

Flera olika förklaringar är tänkbara. Möjligen
ville krönikeskrivaren poängtera en viktig detalj
i Sveriges historia och på detta vis fördjupa sin
skrift. Betoningen av Sveriges dualistiska karak-
tär kan också vara en indirekt följd av de göticis-
tiska idéerna, även om Olaus Petri kritiserade
dem. Inom den göticistiska historieskrivningen
var det viktigt att poängtera att Götaland och
Svealand under äldre tid utgjorde två olika riken.
De svenska kungarnas titel, Rex Sveorum et Gotho-
rum, understryker också Sveriges historiska dua-
lism, och denna fråga behandlas också i En svensk
krönika.

Den så kallade »Kampen om vapnet Tre kro-
nor», den berömda heraldiska tvisten vid 1500-
talets mitt, kan emellertid utpekas som närmare
förklaring. Vid denna tid hävdade danskarna att
Sveriges vapen inte skulle vara tre kronor, utan
lejonet. Svenskarna invände att lejonet var Göta-
lands vapen, medan Svealands vapen var de tre
kronorna. Därför var det just Sverige, och inte
Danmark, som hade rätten att använda denna
symbol.

Denna mening om Svealands och Götalands
olika vapen torgfördes tydligt i den hittils otryck-
ta svenska skriften Om Tre Kronor (Om III Cronor)
som baserades på historiska uppgifter. I hand-
skrifter med denna skrift och i forskningslittera-
turen anges att det var Laurentius Petri Nericius,
Olaus Petris bror och meningsfrände, som förfat-
tade den (jfr. UUB E 142, f. 2 samt Westin 1946, s.
119–120). Det är således möjligt att de slutliga
ändringarna i Olaus Petris krönika, som fokuse-
rar på det svenska rikets dualism, var ett resultat
av Olaus Petris samarbete med Laurentius Petri.
Kanske gjordes de av Laurentius ensam. Denna
slutsats får tjäna som en bekräftelse på Lund-
marks antagande att Laurentius skulle ha assis-
terat Olaus med att redigera krönikan. Sannolikt
fortsatte han denna redigering även efter Olaus
Petris död.
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