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Miscellanea

”En lithen krønika vtdraghen påå swensko”.  
Handskrift D 25 i Kungliga biblioteket
Av A N DR EJ  S CH E G L OV 1

Inledning
Bland de handskrifter som ingår i Kungliga bibliotekets handskriftssamling finns en 
intressant skrift från 1500-talet som förvaras under signumet D 25 och bär titeln En 
lithen krønika vtdraghen påå swensko.2 Texten innehåller historiska uppgifter gällande 
det medeltida Sverige. Beskrivningen av denna handskrift i Kungliga Bibliotekets Re-
alkatalog lyder så här:

1 Vol; 8:0, papper, 1+57 bl. = 114 pag. sidor; mellan bl. 56 och 57 ha 4 b., som burit skrift, 
utskurits. Vit perg.-bd med svart bård, en vas med blommor omgiven av två kvistar i 
krans i mitten.

Som framgår av detta intyg är handskrift D 25 en skrift på papper i oktavformat. Det 
kan även konstateras att den är skriven i nygotisk kursiv av en skrivare. Den innehåller 
en anteckning om ägaren: ”hører pädher Jonson tijl” samt ett datum (”Anno Dominj 
1546”) och det intygas att En lithen krønika var skriven i Strängnäs. Dessa anteck-
ningar om ägare, datum och ort är gjorda av samma hand som skrev den övriga texten.

En lithen krønika väckte intresse hos filologer och historiker i samband med stu-
dier av Olaus Petris historiska skrift En swensk cröneka (En svensk krönika). Biblio-
grafen Gustaf Edvard Klemming skrev en liten kommentar till handskriften under 
1800-talet.3 Möjligen gjorde han detta när han förberedde en utgåva av Olaus Pet-
ris krönika som blev tryckt 1860.4 Filologen Efraim Lundmark använde denna hand-
skrift vid sina studier av En swensk cröneka i början av 1940-talet.5 Historikern Henrik 
Ågren hänvisar till denna handskrift i sin monografi om uppfattningarna om Erik den 
helige under äldre nutid (2012).6 Emellertid finns det ingen studie som särskilt ägnats 
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åt handskriften D 25. I föreliggande artikel vill jag presentera resultaten av min under-
sökning gällande handskriftens form och innehåll.

Varför är frågan intressant?
Flera tidigare forskare har noterat att de historiska notiserna i En lithen krønika har 
flera gemensamma drag med Olaus Petris historiska verk En swensk cröneka. Enligt 
Efraim Lundmark måste En lithen krønika ha varit ett utdrag ur en tidig version av 
Olaus Petris krönika, som bland annat har bevarats i den äldre delen av handskriften 
Codex Sernsköldianus som förvaras i Västerås. Lundmark kallar denna version för Re-
daktion 1. Han anmärker att handskrift D 25 måste uppfattas som en viktig källa när 
det gäller frågan om tillkomsten av Olaus Petris krönika:

Ehuru D 25 endast är ett kortfattat utdrag ur Olavus Petris krönika, är den i flera avse-
enden ett utmärkt kronologiskt instrument. Handskriften är nämligen daterad, signerad 
och lokaliserad: ”En lithen crönika vtdraghen påå swensko hörer Pädher Jonson tijl anno 
dominj 1546… scriptum Strengnis” (på titelbladet), ”Scriptum Streng. Anno 46” (på sista 
sidan). D 25 är den äldsta exakt daterade av de undersökta krönikehandskrifterna. Ännu 
i sitt stympade skick bevarar den några för en viss grupp karakteristiska kännetecken. 
Dessa – och därmed gruppen – ha således tillkommit senast 1546.7

Långt innan Lundmark lade emellertid bibliografen Gustaf Edvard Klemming märke 
till handskrift D 25. Klemming skrev sin kommentar på omslagets första insida:

Utdragen ur något af Olai Petri äldre utkast till Krönikan? Stämmer nära med codex 
Sernsköldianus.8

Det kan således konstateras att även Klemming noterade att D 25 uppvisar likheter 
med Codex Sernsköldianus. Han gav dock en annan förklaring än Lundmark: D 25 
skulle ha varit ett utdrag från ett utkast till Olaus Petris krönika, och inte från dess fär-
diga text. Med tanke på detta, samt på det faktum att varken Klemming eller Lund-
mark har lämnat någon utförlig analys av texten i handskriften D 25, är det intressant 
att närmare studera de gemensamma dragen i En lithen krønika och En swensk cröneka 
samt skillnaderna mellan dem.9

Frågan om handskrivaren
Vem var Peder Jonson, och vad gjorde han i Strängnäs? Det finns skäl att anta att det 
handlar om herr Per Jogansson som i källor från Gustav Vasas tid omtalas som köp-
man, borgare och präst.10 Denne Per Jogansson var far till Erik XIV:s mäktige rådgi-
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vare Jöran Persson och farfar till historikern Erik Jöransson Tegel. Mellan 1527 och 1536 
var han Gustav Vasas silverköpare på Salberget.11 Vid mitten av 1530-talet blev han bor-
gare i Stockholm, och ännu omkring år 1547 var han verksam i denna stad, enligt upp-
gifter i källorna.12 Beträffande hans vidare öde meddelas följande av historikern Mag-
nus Collmar:

För 1549 saknas uppgifter om Per Joganssons vistelseort. Möjligen har han redan då flyt-
tat till Strängnäs och tillträtt befattningen som syssloman vid stadens hospital […] I och 
med sin avflyttning till Strängnäs har Per Jogansson återupptagit sin prästerliga tjänst. 
Troligen på hösten 1553 har han blivit domkyrkosyssloman […] Senast 1554 fick herr Per 
Gustav Vasas fullmakt på kyrkoherdetjänsten i Vansö och Härad.13

Enligt min uppfattning är det inte uteslutet att herr Per flyttade till Strängnäs vid mit-
ten av 1540-talet, och att han under en tid befann sig periodvis i Strängnäs och period-
vis i Stockholm.

Att skrivaren och ägaren av handskriften var en präst antyds även av den omständig-
heten att skriften inleds med en rad inskrifter på latin. En av dem är en berömd vers-
rad från medeltiden: ”Non clamor, sed amor sonat in aure Dei” (inte rop, utan kärlek 
klingar i Guds öra). Detta är den första raden av den anomyma versen som man ibland 
tillskriver den medeltida poeten och historikern Tommaso da Cellano. Denna vers är 
populär än i dag hos katoliker och protestanter, den förekommer i kyrkomusik och den 
citeras i andaktsböcker där man bland annat förklarar hur andliga sånger bör sjungas.14

Översikt över innehållet i En lithen krønika
Mitt arbete med En lithen krønika har fört mig till slutsatsen att denna skrift består 
av korta, delvis osystematiska anteckningar vars innehåll har mycket gemensamt med 
innehållet i Olaus Petris krönika.15 ”En lithen krønika” börjar med en berättelse om 
Sveriges forntida hedniska tro och om Uppsala hednatempel.16 I samband med detta 
berättas det om svearnas beslut att kungasätet skulle vara i Uppsala.17 Vidare följer 
skildringar av goternas bedrifter, vikingatåg och langobardernas folkvandring.18 Där-
efter övergår skrivaren till uppgifter om Sveriges kristnande och berättar om den he-
lige Ansgars mission, om missionärerna Staffan och Adalvard och om den helige Sig-
frid.19 Detta följs av uppgifter om städer, handel och mynt.20 Det berättas även om en 
rad nordiska kungar – Amund Slemme, Knut den helige, Olav den helige, Sverker den 
gamle.21 Efter detta återger skrivaren historiska uppgifter rörande utländska städer – 
Lübeck, Stralsund, Riga, Reval och Wismar22 – och han beskriver därefter Birger jarls 
grundande av Stockholms slott och stad.23 Sedan följer ett språng bakåt i tiden i och 
med berättelsen om Sankt Eriks död och begravning i Gamla Uppsala. Därpå skild-
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rar skrivaren överföringen av Sankt Eriks reliker till Nya Uppsala, vilken skedde långt 
senare.24 Vidare berättar han om kyrkomötet (konsiliet) i Linköping 1148, där påvens 
sändebud kardinal Nikolaus de Albano (Nicholas Breakspeare) deltog.25 Sedan följer 
diverse historiska uppgifter utan strikt kronologisk ordning: Här skildras bland annat 
Birger jarls död, Sveriges ärkebiskopar, den heliga Birgitta, svenskarnas korståg till Fin-
land, pestepidemier och naturfenomen som uppfattades som järtecken.26

Vidare behandlas Sveriges politiska utveckling under 1300- och 1400-talet utan ex-
akt kronologisk följd. Det berättas om kung Magnus Eriksson, Albrecht av Mecklen-
burg, drottning Margareta och kung Erik av Pommern.27 En kortfattad skildring av 
Engelbrekt Engelbrektssons uppror förekommer också.28 Skrivaren anger vissa annal-
notiser rörande svensk kyrkohistoria29 och ägnar också uppmärksamhet åt den poli-
tiska kampen under 1400-talets senare hälft, bland annat ärkebiskop Jöns Bengtssons 
uppror.30 I slutet citeras den medeltida lagen om arv efter biskopar och präster, i över-
ensstämmelse med den text som anges i Olaus Petris krönika.31 Slutligen förklarar skri-
varen att hans arbete har nått sitt slut och han tackar och lovprisar Gud på latin.32

Man kan konstatera att nästan alla avsnitt i D 25 har motsvarigheter i Olaus Petris 
krönika. Skrivarens egna tillägg är ytterst få och begränsar sig till några historiskt-kro-
nologiska anteckningar om Gustav Vasas tid – bland annat om Gustav Vasas erövring 
av Stockholm och om drottning Katarinas död.

Det finns vissa uppgifter i Olaus Petris krönika som inte har någon motsvarighet i 
D 25. Till exempel har uppgifter om sagokungarna från Ynglingaätten fullständigt ute-
lämnats i D 25. Även Olaus Petris resonemang om historieskrivningens nytta, som spe-
lar en stor roll i En svensk krönika, utelämnas i D 25.

Skrivarens val av material säger något om hans intressen. Skrivaren har ägnat sär-
skild uppmärksamhet åt 1) politisk historia, 2) folkvandringarna (goternas, langobar-
dernas och vikingarnas expansion), 3) kyrkohistoria, samt 4) städer och handel. De två 
sistnämnda omständigheterna talar indirekt för att skrivaren kan vara identisk med 
herr Per Jogansson som var köpman och präst.

D 25 och Olaus Petris krönika. En närmare jämförelse
Skillnaderna mellan En lithen krönika och Olaus Petris krönika är tydliga redan i be-
skrivningarna av det forntida Sveriges hedniska religion:
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Olaus Petris krönika (KB D 407) enligt Sahlgrens 
utgåva

KB D 25

S. 10 r. 19: Nw skal man och weeta, at i fortijden 
haffuer thetta landet, som ock all annor land och 
rijke, warit fult med affguderij

Nu skall man wetha ati førtiden haffwer thetta 
landith fulth med afguderj

S.10 r. 20–24: Och epter thet at woro förfädher 
äre aff then Tydzska Nationen vth kompne, 
så haffua the och (wtan twiffuel) hafft samma 
affgudha dyrkan som the Tydzske, doch kan hon 
med tijdhen haffua noghot wordet förwandlat

Frasen saknas.

S. 10 r. 24–31: Alle stedes här i landet haffua the 
hafft noghro besynnerliga skooghar them man 
kallar, helgelundar, ther the mykin spökilse eller 
wiskiepelse hafft haffua, och dieffuulen mykin 
spökilse bedriffuit haffuer, Och om sådana lundar 
tala Sweriges laghboock, ther forbudit warder 
at man icke troo skal på stenar och lundar, och 
ther haffua the theras gudzz dyrkan vppehallet, 
Sådana helgelundar finnas än nw här i landet, än thå 
at the nw intit brukas, ey weet heller then menige 
man, huru the i förtijdhen brukade wordo

alla stedhz her j landith, hafua te haft besinerligh 
skogar, them man haffuer kallat Helighalundhar 
ther te Haffua haft teras afgudha dyrkan, thet 
ær troandes at en part haffua ther haft theras 
begrafning, och ter vppå hållith teras gudhz 
Dyrkan,

S. 11 r. 8–9: Och aff honom haffuer Torsdaghen 
nampn, såsom ock när the Tydzska Dunnerdagh

och af honnom Haffwer torsdaghen nampn

S. 11. r. 9–13: [Om] thenna gudhen pläghade the 
almenneliga sweria och seya, Ja Thore gudh, 
Ney Thore gudh, som än nw när gambla bönder 
i brukning är, hwilkit oc i laghbokene forbudit 
warder, at man icke skal affgudhom bloota, thet är, 
Man skal icke sweria widh them

Om thenna gudhen plægha te almenneligha 
swerya och seya, ja tore gudh, och ney tore gudh, 
som en nu j brukninghen ær, ner gamla Bøndher

S. 11. r. 15–16: och at han skulle giffua them korn 
och kierna noogh, och alla handa frucht

och han skulle giffwa them korn och kerna och 
ffruct Nogh allahandha.

S. 11. r. 16–18: Then Andre gudhen, kallades 
Odhen, huilken när the tydzka, haffuer hetet 
Vodhen, och är then som the Latiner kallade 
Mercurium

then andra gudhen kallades Odhen, som the 
latiner haffua kallath mercurium

S. 11 r. 19–25: och ther före är thet icke sanno licht 
som then Danska Crönekan holler, at här skulle i 
Swerige haffua warit en trolkarl som hade hetet 
Othen, huilken ther skulle haffua wordet hallen 
för en gudh, Ty at the Tydzske haffua och hafft 
samma gudhen, och kallat honom Vodhen, som 
then Engelska Crönekan innehaller, och aff samma 
gudhenom haffua the kallat en dagh i wikunne, 
Vodhens dagh, then wij och kalle Odhens dagh

Och af thenna gudhen odhen Haffuer odens 
Daghen nampn
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S. 11 r. 25–29: Then samma gudhen pläghade 
the dyrka, at han skulle hielpa them i stridh och 
örligh, som woro Swenska Crönekor innehalla, 
Men lijkare är at the haffua dyrkat honom för 
rijkedomar skul, at the skulle få godz och peninga 
noogh

och plegadhe the Dyrka Honnom at han skulle 
hyelpha them j strijdh och ørligh, och Haffua 
the dyrkat honnom før rijkedomar skul, ath the 
skulle fåå godz och penningha nogh

S. 11 r. 30–33: Then tridhie war en gudinna och 
kallades Frigga, huilken (som noogh troendes 
är) när the Latiner haffuer hetet Venus, och aff 
henne kallades Ffrigga dagh, när the Tydzska, som 
Engelska Crönekan segher, Ther aff haffue wij ock 
Ffrigga dagh, Ty wij haffue jw samma gudharna 
som the Tydzske

Then trydhie war en gudinna som kallades 
friggha, som the latiner Haffua kallath Venus, 
och af thet nampneth Haffuom wy frigga Dagh,

S. 12 r. 5–8: Teslikes warder ock berordt i wor 
Swenska Cröneke om ena gudhinno som när the 
Latiner kallades Ceres, henne dyrkade the här i 
landet som [och] i annor land, på thet the skulle få 
godh åår, på korn och kierna

Och hadhe the latiner ena gudijnna som kallades 
ceres, Och henne dyrkadhe the och her j landith 
på thet te skulle få godh åår, på korn och kerna

S. 12 r. 12–15: Men the Tydzske haffua hafft en gudh 
then the kallade Krodhe, som när the Latiner 
heter Saturnus, Then gudhen synes ock noghot 
haffua warit här nampnkunnog

fines och her en haffwa varit som kalladis 
krådhe, som the Latiner kalladhe saturnus, 

S. 12 r. 19–21: Tesse förscriffne gudhar Thoor, 
Odhen, Ffrigga, och til ewentyr Ceres med, haffua 
hafft hwar för sich, sina besynnerliga prester

tessa förnempndha gudhar, tor odhen 
frigga ceres, Haffua haft huar før sigh Syna 
besinnerligha prester

Vi kan sammanfattningsvis slå fast att En lithen krönika saknar en rad detaljer som spe-
lar en viktig roll i Olaus Petris krönika. Texten i handskriften D 25 saknar en jämfö-
relse mellan tyskarnas och svenskarnas forntro; det finns inga hänvisningar till svenska 
medeltida lagar och ingen anmärkning beträffande det faktum att de heliga lundarna 
fortfarande existerar. Det finns ingen polemik mot Saxo Grammaticus beträffande frå-
gan huruvida Oden var en gud eller en människa, och det finns inte heller några hän-
visningar till ”Den engelska krönikan”. Berättelsen i D 25 är enkel och anspråkslös, till 
skillnad från den vackra och spännande berättelsen i Olaus Petris krönika.

I ”En lithen krønika” finner vi även en berättelse om goterna, och den ligger mycket 
nära motsvarande fragment i En svensk krönika (Sahlgren, s. 25–28). Men även här 
förekommer vissa skillnader:



Andrej Scheglov: ”En lithen krønika vtdraghen påå swensko” · 171

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 165–181

S. 27 r. 11–18: och droogha så åter tädhan, in i 
Hispanien, och ther bliffuo the besittiandes, 
alt in til thenna dagh, och theras konungar hade 
ther regementet then ene epter then andra, och 
haffuer så warat alt in til wor tijdh, Så at keyser 
Karl och hans brodher Fferdinandus seyas och 
wara aff Götha konunga slächt kompne, Och tesse 
Göthar som först wore i Walskeland och bliffuo så 
besittiandes i Hispanien, the kallades Vestgöthar.

och drogho the så åter theddan och jn j 
Hispanien, och ter bleffuo tha besittiandes jn 
til thenna dagh och tessa gother som voro ther 
besittiandes kallades vesgøtar

S. 27 r. 27–29: och war han en merkelig Fförste, 
och hade sitt tilhåld i en stadh som het Verona, then 
på tydzsko kallas Bern, ther före <kallas> han och 
Tidric van Bern

och war han en mectugh fførste

Avsnittet om goterna i D 25 illustrerar ännu en tendens: De historiska uppgifterna 
anges i En lithen krønika i form av kompakta berättelser eller spridda notiser. I Olaus 
Petris krönika ordnas uppgifterna om goterna enligt en kronologisk princip.

De ovan nämnda tendenserna kan spåras vidare i berättelsen om Sveriges kristnande. 
Även här stämmer texterna i D 25 och D 407 överens, med få undantag. Till exempel:

S. 32 r. 21–24: Thet begaff sich at konungen i 
Swerige (vtan twiffuel) fornemde Biörn, hade sin 
sendebodh til keyser Ludowic then första aff thet 
nampnet, och i bland annor werff som han hade, 
war thet itt, at han begerade noghra predikare här 
in i landet

Hær war en konungh i swerige Som Heth 
biørn och war en Hedningh, Han Hadhe sin 
sendebodh, tijl kæjsar Lodewik then første 
Af thet nampneth, Och j Blandh Annor bref 
och verff, Han Hadhe, var thet eth, ath Han 
begeradhe Några prædicare Her j Landith

Tillägg förekommer även i den vidare berättelsen om de övriga missionärernas aktivi-
teter. I En lithen krønika hävdas det att Sverige blev kristet under Olof Skötkonungs 
regering:

Anno Dominj nyohundrat och ottotijo år tå olof skot konnungh war konnungh, hade 
han sin budh tyl Konnungh mildred j engeland, At han skulle skaffa, några predicare her 
jn j Landit […] Och j Hans tydh, blef alt tijllatijdh, at then troo, motte allastedis j landith 
predikath vara, och Haffuer en sydan gudh til lof varyt vydh makth[…]

Framställning av Sveriges kristnande i D 25 stämmer alltså väl överens med den tra-
ditionella medeltida uppfattningen om denna händelse. I Olaus Petris krönika före-
kommer däremot intressanta spekulationer som utifrån den nutida historieforskning-
ens perspektiv framstår som mycket moderna:
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Doch war thet icke mögheligit, at heela rijket kunde bliffua Christet öffuer alt i hans 
tijdh, för ty här woro alt för fåå predikare til så wijdt land, Och är noogh troendes, at thet 
haffuer wel stådt i noghor hundrade åår, för än man kunde bekomma så monga prester 
som ther til behöffdes öffuer hela rijkit, Och thet affguderij som här war, kunde intit let-
teliga eller hasteliga, niderslagitt warda, Thet haffuer wisseliga så gått til at en part haffuer 
warit Christen, och en part heden, eller och wisseliga hallet, thet heedniska affguderijt 
widh macht[…]

Som vi ser har Olaus Petri kommit till slutsatsen att Sveriges omvändelse till kristen-
domen måste ha varit en långsam process. Han gör ett försök att bevisa detta med en 
hänvisning till Upplandslagens kyrkobalk, som var skapad ”vtan twiffel, noghor hund-
rade åår, epter Olaff Skottkonung”. Denna kyrkobalk innehåller, som bekant, ett för-
bud mot att tro på stenar och heliga lundar.

Även de uppgifter om missionärerna Staffan och Adalvard som traderas i En lithen 
krønika har mycket gemensamt med uppgifterna i Olaus Petris skrift. Men även här 
finns skillnader. Författaren till En lithen krønika kastar om ordningen i berättelsen 
om missionärernas verksamhet. Han ger en berättelse om Staffans liv och verksam-
het fram till hans död och begravning, och berättar sedan på samma vis om Adal-
vard. Olaus Petri börjar också med en beskrivning av Staffans verksamhet, men berät-
tar längre fram i texten om Adalvard för att sedan återvända till berättelsen om Staffan. 
I D 25 hävdas det dessutom definitivt att kung Stenkil själv bad ärkebiskopen av Ham-
burg eller Bremen att sända några kristna missionärer till Sverige. Olaus Petri anger 
samma uppgifter, men gör en reservation: ”som en part meena”.

Vidare berättar En lithen krønika om de äldsta svenska städerna – Birka, Skara och 
Sigtuna. Här ser vi ännu ett exempel på det faktum att de uppgifter som Olaus Petri 
anger med reservation framställs som helt säkra i D 25. Olaus Petri meddelar att Birka 
förmodligen är Sveriges äldsta stad, medan det i D 25 står att Birka definitivt är den 
äldsta. Uppgifterna om städer och handelsplatser anges i D 25 i form av ett kompakt 
avsnitt som är tematiskt organiserat och inte kronologiskt som hos Olaus Petri. Efter 
att ha berättat om de äldsta städerna beskrivs i En lithen krønika de gamla handelsplat-
serna, så kallade köpingar, samt de utländska varor som fördes in i Sverige.

Därefter följer några kortare notiser som till sin ordning inte sammanfaller med den 
i Olaus Petris krönika. Det berättas om kung Knut den heliges ankomst till makten 
(1080), och sedan om kung Olof den heliges död (1028). Längre fram i texten finner vi 
ett hopp framåt i tiden: Det berättas om Alvastra klosters grundläggning av kung Sver-
ker och om mordet på denna kung.

Vidare i D 25 bryts den kronologiska ordningen vid flera tillfällen – exempelvis när 
olika uppgifter sammanförs om framväxten av olika städer vid Östersjön – Lübeck, 
Stralsund, Wismar och Reval. I detta sammanhang berättar En lithen krønika även om 
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Stockholms grundläggning. Även i berättelsen om Erik den helige bygger En lithen 
krønika på en sammanställning av uppgifter från olika tider – de om Sankt Eriks död 
(1160) och om överförandet av hans reliker till Nya Uppsala (1273).

Längre fram i En lithen krønika ser vi flera andra exempel på samma karakteristiska 
drag: berättelsen är kortfattad och fragmentarisk. Det saknas reservationer av typen 
”som en part meena” och ”til ewentyr”. Författaren anger inga moraliserande resone-
mang och kommentarer, vilka är typiska för Olaus Petri som historiker. Krönikan om-
nämner inte heller medeltida lagar och en rad andra källor som Olaus Petri hänvisar 
till.

Ortografiska och paleografiska drag
Ortografin i En lithen krønika har följande särdrag: 1) bokstaven ”t” används tämligen 
ofta i stället för ”th” eller ”d”, exempelvis te (de), tessa (dessa), teras (deras), ter (där).33 2) 
bokstaven ”i” används ibland i stället för ”y”: besinnerligh (besynnerligh), ippersta (yp-
persta), sister (syster).34 I svenska skrifter från 1500-talet förekommer ibland ”t” i stäl-
let för ”th” i ord som ”te” (”the”) och ”tessa” (”thessa”). Längre fram på 1500-talet byt-
tes båda formerna ut mot ”d” (”de”, ”dessa”). Varianten ”t” som ett alternativ till ”d” har 
bland annat noterats i vissa arbeten av Olaus Petri.35

Användningen av ”i” i stället för ”y” kan spegla något dialektalt uttal.36 Den kan 
även bero på inverkan från en annan skrivare. Denna ortografiska variant förekommer 
ibland hos Olaus Petri: ”sticke” (”stycke”), ”upliffte” (”upplyfte”), ”iterligare” (”ytterli-
gare”), ”lidhandes” (”lydandes”).37 Även skrivarens bekantskap med latinsk litteratur 
kan ha spelat en viss roll, eftersom växlingen mellan ”y” och ”i” var vanlig i det medel-
tida latinet. Denna omständighet kan ha påverkat Olaus Petris ortografi, och detta 
skulle även kunna vara fallet med herr Per Jogansson.

I vissa fall utelämnar skrivaren bokstaven ”d”: ”vamal” i stället för ”vadmal”, ”mark-
nas” i stället för ”marknads”.38 Detta kan betraktas som en tillämpning av den så kallade 
fonemiska principen: man skriver på samma sätt som man talar.

I allmänhet kan vi konstatera att ortografin varierar i D 25, liksom i flera svenska 
och andra europeiska skrifter från medeltiden och 1500-talet. Detta drag (heterograp-
hic writing, enligt dagens lingvistiska terminologi) berodde på det faktum att dåti-
dens skrivare hade andra föreställningar om ortografi än vi har i dag. De varierade stav-
ningen ungefär på samma vis som vi varierar synonymer för att undvika upprepning 
av samma ord.

Jag vill göra ytterligare några anmärkningar beträffande ortografin i D 25, samt ta 
upp frågan om paleografiska drag i den nämnda skriften. Trots att formen ”t”, som vi 
har noterat, relativt ofta förekommer i ord som ”tessa (thessa)”, är formen ”th” den mest 
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frekventa: ”then”, ”thet”, ”ther”. Man påträffar även formen ”dh”: ”dhen” (se bilagan, 
transkriptionen av s. 6). Ord som ”skulle” skrivs med ”sk” i D 25, precis som i dagens 
svenska, och inte med ”sch” eller ”sc” (”schulle”, ”sculle”), vilka tillsammans med ”sk” 
var vanliga former i 1500-talets svenska. ”Hafua” (”hava”, ”ha”) stavas med ”ffu”: ”haf-
fua”, ”haffuer” och det förekommer även stavningar med ”ffw”: ”haffwer” (se bilagan, 
transkriptionerna av s. 5 och 30). Konsonanten ”k” i ord som ”dyrkade” och ”predika” 
återges som ”k”, och inte som ”ck” eller ”ch”.

Bland de paleografiska dragen i D 25 bör användningen av bokstaven ”å” noteras. 
Under 1500-talet var detta ett nytt tecken i det svenska språket. Bokstäverna ”ä” (”æ”) 
och ”ö” (”ø”) skrev Per Jogansson på ett ålderdomligare vis, som ”a” med krok och ”o” 
med krok, till skillnad från Olaus Petri som i stället skrev ”ä” och ”ö” med två över-
skrivna prickar. Bokstävernas bindning är inte fullständigt genomförd i D 25, då en del 
bokstäverna är fristående. Stilen lutar åt höger, men inte särskilt starkt. Förkortningar 
förekommer ganska ofta. Flera bokstavstyper liknar sådana som finns i senmedeltida 
handskrifter. Överlag kan stilen i D 25 beskrivas som en övergångsstil där nya drag som 
är typiska inom svensk nygotisk kursiv blandas med de gamla som förekommer i sen-
gotisk kursiv och sengotisk halvkursiv.

Slutsatser
Resultaten av min undersökning bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan En 
lithen krønika – det historiska verk som finns i handskriften D 25 – och Olaus Petris 
krönika. Det måste också konstateras att En lithen krønika är en mycket kortare och 
enklare skrift och att den är ordnad enligt den tematiska principen snarare än den kro-
nologiska. Den kan vara ett utdrag ur Olaus Petris krönika i dess äldsta kända version, 
men den kan också vara en avskrift eller en omarbetning av ett utkast, av tidigare för-
studier som gjordes av Olaus Petri eller till och med av någon annan författare vars ma-
terial Olaus Petri sedan använde.

Bilaga
Bilagan innehåller en transkription av två utdrag ur texten i handskriften D 25. Den ger 
exempel på skriftens innehåll och språkliga särdrag som omnämns i min artikel.
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Handskrift D 25, Kungliga biblioteket, Stockholm

En lithen suensk krønika vtdraghen

S. 5–9
[S. 5] Nu skal man wetha ati39 førtidhen haffwer thetta landith warith fult med afgu-
derj, alla stedhz her j landith, hafua te haft besinerligh skogar, them man haffuer kallat 
Helighalundhar ther te Haffua haft teras afgudha dyrkan, thet ær troandes, at en part 
haffua ther haft theras begrafningh, och ter vppå hållith teras gudhz Dyrkan, men j 
wpsala ther som konnungx setith warith haffuer Her j suerighe, ther hafwer och re-
thaaf gudha40 sætit varith, och seyes, it afgudha templith, haffuer ecke warith långth 
jfråå ther som nu står Dom kyrkijan, huilket som segies kåsteliga nogh pryth warith, 
Och j samma tempel Haffua varith tree gudhar then førsta och ippersta Haffua te kallat 
toor, then the Latiner haffwa kallath jupiter, och then haffua te hållith [S. 6] før then 
høgsta gudhen, och Honno[m] hadhe the giort som en nakin pilth, Och sittiandis på 
en vagn, giørdher som karla vagnen, Och hadhe ena spira j then ena Handhenna, och 
siu stiernor j then andra Handenna, och af honnom Haffwer torsdaghen nampn, Om 
thenna gudhen plægha te almenneligha swerya och seya, ja tore gudh, och ney tore 
gudh, som en nu j brukninghen ær, ner gamla Bøndher, thenna gudhen plægadhe te 
dyrka, och hedra, at han skulle Beuara thom før ouedher Lliungh eeldh, storm och an-
nath Sådanna och han skulle giffwa them korn och kerna och ffruct Nogh allahandha, 
then andra gudhen kallades Odhen, som the latiner haffwa kallath mercurium [S. 7] 
Och af thenna gudhen odhen Haffuer odens Daghen nampn, och plegadhe the Dyrka 
Honnom at han skulle hyelpha them j strijdh och ørligh, och Haffua the dyrkat hon-
nom før rijkedomar skul, ath the skulle fåå godz och penningha nogh, Och ther af 
pleghar man æn nu segia, At te tiena odhen, som som41 mångha penningha och ryke-
domar sammanslaggha, Then trydhie war en gudinna som kallades friggha, som the 
latiner Haffua kallath Venus, och af thet nampneth Haffuom wy frigga Dagh, then gu-
dinna varth dyrkatt før then skwl, ath the skulle Få godh giftermål, mångh barn, frydh 
och roligheth, alla tessa tree gudhanar, hafua ståt j templith, Tore mith vdy, och en af 
the andra på huarye sydonne, Och hadhe the latiner ena gudijnna som kallades ce-
res42, Och henne dyrkadhe the och her j landith [S. 8] på thet te skulle få godh åår, på 
korn och kerna neptunus som man kallar necken haffuer her och waritt nampn kunn-
oth, som Seyes wara j vatnet, och ath nekken tager thom Bort som Drunkna, fines och 
her en haffwa varit som kalladis krådhe, som the Latiner kalladhe saturnus, Och ther 
af pleger man kalla the som Ondhe och arghe ære, Krådhen skalk, En afgudh fines och 
her och hafua varit som the kalladhe joduth, Ther af plega the som slagne och Dragne 
vordne, och illa tracterades, ropa joduth, af flere af gudhar veth man intit segia Her j 
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suerighe tessa førnempndha gudhar, tor odhen frigga ceres, Haffua haft huar før sigh 
Syna besinnerligha prester, som them på theres Daghar offer giordhe, och huart ni-
ondhe årår43 hade te med theres konungh ena almenneligha samquemd, ther te kommo 
til hopa [S.9] med theras offer, och skenker tyl førberørdha tempil, och giørdho ther te-
ras guddoms offer, før hela landzens wælferdh och vordho tå någor leffvandes offer gi-
ordh, Bådhe af menniskiom och annor diur, Dogh alt mankøn, och teras Blodh varth 
vtgiutith guddomene tijl æro, och kroppanar bådha af menniskiom och annor diwr, 
ophengdes en en44 helghan lundh, som hart ner afgudha Templeth wart, ther nu står 
bondha kyrkyan som en Almennelich menningh ær,

Anno Domini vidh tijhundradhe och tiwghu åår epther christi byrdh, j konnungh 
jngas tidh, som var en hedningh blef ther almenneligha samtyckth, ath konnunge sætit 
skulle wara j vpsala och inga annarstedz her j ryikith, ty ther wåro theras gudars tem-
pel. och tith plægadhe mesta tylsøkninghen ske af rikith, blef och tå såå beslutith, at 
alla konnungar skulle hyllas vidh more sten […]

S. 20–34
[S. 20] Huru christi tro vart Her j swerighe fførst prædicat

Hær war en konungh i swerige Som Heth biørn och war en Hedningh, Han Hadhe 
sin sendebodh, tijl kæjsar Lodewik then første Af thet nampneth, Och j Blandh An-
nor bref och verff, Han Hadhe, var thet eth, ath Han begeradhe Några prædicare Her 
j Landith Huilkit kæisaren behaghadhe, ty Han war en from første, ther før skickade 
Han såå ath ten fromme mannen ansgarius, som Byscoper var j Bræmen, skulle tagha 
sich thet Omak vppå, tyl huilkit han intith nødogher war, vtan han gyordhe Segh redo, 
och vedh ottahundrade [S. 21] fem och femtyo år, epter christi byrdh Kom han tyl 
biørkøø, ther som konnungh biørn war, Han vnfångadhe Honnom ganska wæll, Och 
gaf honnom Låf ath prædika, Huilkith han och intith førsumnadhe, vthan han medh 
sin prædikan wmuendhe många tyl christi troo, och tå han hade varith her i halfth An-
nat år, før han hem ighen och Bleff erkebyscop j Hamborgh, Och sende en godh man 
Hiith jghen før predicare som Heth symon Och tå han hade en tyd långh waryth Her, 
och predikat, satte sich en hop vp j mot Honnom och føriegadhe honnom vr landith j 
ghen, och stod såå j siw år, ath Her warth føgha predikath, Men [S. 22] så giorde ansga-
rius sich åter redho annan gången, och kom Her in j riketh j ghen, ty han var som en er-
kebyscop j tenna ryken, Och kom tijl byørkøø, ther Han fførra warijth hade, och warth 
thå medh stor nødh, Ath han kunne komma tijl at predika jghen, Såå warth fålkith 
føruenth Blef thet såå påå thet sydsta tillatid, ath then måtte Blifua christen, som ther 
hade lusth tijl, och tå ansgarius hade en tijdh långht predicath j biorkø som tå huffudh 
stadhen war, eller ther wm kringh, så mykith honnom møgeligit war, for Han Hem j 
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ghen, epter ty ath her ingen war som predikonne vppehalle, eller vppeholla kundhe, 
[S. 23] Och ansgarius blef dødh, så vart thet til jntit, som førra varth giorth med christi 
troo, och fålkit vende sich åter til sina afgudar j ghen, en tå ath thet war mynsta Delen 
af rikith, som nagon predikan hørth45 hadhe, ty at swerige är så vith, at thet icke står tijl 
vmvändas med få personer i en korth tydh.

Huru christi tro vart annan gångh predikat

Anno dominj wiid nyo hundrade cccvj år vidh thet pas46 tå konnungh Stenkil war Kon-
nungh, han hade bud Tyl Byscopen j Hamborgh eller Bræmen, Och begerade några 
predikare hyt in j landit, ty thet vart glømth thet som til førene j konnungx Biorns 
tidh predikath Hadhe warit, af sancto ansgario [S. 24] Så ath her i Landith hade nep-
ligha predikath waryth j Sextiio eller ottatiio år, tå vordo två godhe men Hyth sendhe, 
then ena heth adeluard, then andra Staphan, och te kommo tijl sictuna ther som Kon-
nungh Stenkil war, och Woro af Honnom vel vnfångne, te predikadhe ther, och kon-
nunghen warth sielf christen, och mykith folk med Honnom, så at på then tidh, tå alu-
ardh hult messo blef ofrat ther siutiio marker klart silf, af Huilkit nogh merkiandes ær, 
at the wore månghe som tå hade tagit widh christi tro tå nuførnempdhe aluard och 
staphan47 hade predikat en tidh langh j sigtwna, och ter vm kringh, och konnungh 
stenkil war sielf christen vorden, for samma staphan j48 j helsingelandh, och vmuende 
ther Många til christi troo och blef på thet sista slagen på en skogh j [S. 25] Helsinge-
landh, som heter odmardin och Begrafuen ther nu står Norala Kyrkio Men alward blef 
quar j vplandh, och predikade j sigtuna biorkøø och annor stedes Och war endels før-
hastugh, at nedslå teras afgudar och brenna vp teras Heligha llundar, och rådde kon-
nungen Honnom thet, at han ey skulle slå ned afgudanar, ty atth ther Komber vpror 
vtaf, Bådha emoth Honnom som Kunnunghen war, och sådanna predikare hade kallat 
jn i Landith, och teslikes emoth them som predikade, Men thet rådh som Konnungen 
vtgaf wart jntit actat, ther føre blef jt stort vpror, och konnungen seyes sielf hafua fallit 
jfråå, christi troo jghen, menandes sigh ther medh kunna stylla folkith, men thet kunne 
jntet hielpa honnom, [S. 26] ther føre blef han och slagen ther føre blef och teslikes al-
wardh slagen och begrafuen j Byorkøø, ty folkith var alt myckit bullersampt vordith, 
ther af ath theras store afgudar i vpsala nederslagne vorø, the goda men aluardh och 
staphan Hade ena goda mening men Lithen Beskedeligheth, och før then skul føl thet 
åter snart nid som te med teras predikan vpbygt Hadhe, ty att afgudit skal førra tagas 
vr hiertat, en vtaf altarith, och är thet nogh Klarth påtaga, at christi tro jcke Haffua 
myckit vtgångith Her j rykit j Konnungh stenkils tijdh

[S. 27] Anno Dominj nyohundrat och ottotijo år tå olof skot konnungh war kon-
nungh, hade han sin budh tyl Konnungh mildred j engeland, At han skulle skaffa, 
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några predikare her jn j Landit, hulkit Han och så bestelte, sancte Sigfrid, sancte eskil 
sancte dauid med några fleru kom her in j riikith, Och Blef olaff skotkunnungh sielf 
Døpt af sancta sigfridh J eno kello vydh Husaby j vesthergøtlandh, som kallas sancta 
sigfridz Kælla, thenne Olaf skot kunnungh blef reknat før then førsta christin kon-
nungh som Her j landit waryth Haffuer, endoch at Stenkil [S. 28] var christen vorden, 
så føl han thet åter jfråå jgen, men thenna Olof blef ståndandes, Och j Hans tydh, blef 
alt tijllatijdh, at then troo, motte allastedis j landith predikath vara, och Haffuer en sy-
dan gudh til lof varyt vydh makth, Och ij then Olaf war konnungh her j sine rige, tå 
vor en christen konungh j Danmark som Het swen, Och j Hans tydh vart then troo 
stad festh Øffuer alt dannmark, Och j hans tydh kom en merkeligh predicare j dan-
mark som het popo, Han bar med Bara Hender sigh oskaddom jt glødande jern j Kon-
nungzens, och hans ypperste [S. 29] mens åsyn, tyl at beuisa sina Prædikan Sanna vara, 
før huilkin gerningh skuldh, christi troo fik stor framgångh j Danmark Och på samma 
tijdh olof skotkonnungh war konnungh j suerighe, Och swen var konnungh j danmark, 
tå var en Konnungh j Norye ssom Het Olof tryggaszon, Och j Hans tydh Kom en pre-
dikare af engelandh, som het bernhardus, Han prædicade ther En tydh longh, och så 
togh Konungen sielf dop och christendom af Honnom, och then konnungh som kom 
nesth epter Honnom han het olof Haraldson, then man nu kallar Sancte Olaf

[S. 30] Skal man och vetha at fordomdagh war Her j rykit49 många steder som te 
nu ere, vtan sigtuna, Byørkøø och Skara, Och Haffuer Byorkøø varit aldzt, ty at tedan 
haffua Andra steder fongit teras stadz Lagh, och Kallas En nu sommestedes Byorkøø 
Ræth, men sigtuna haffuer varith then største staden, huilkit med Mangh stycke nogh 
beuisas Kan, Och Haffuer en langh tijdh, varith vidh macht, Sedan christen Domen 
Kom hijt j Llandit, Och ær merkandes at j førtijdhen, haffuer huar landzenda haffua50 
sin Besynnerlicha marknas stad, Huilka te kalladhe [S. 31] Køpungh ther haffua bøn-
derna kommith tijlhopa, och byth teras varur, then ena med then andra, och haffuer 
man ijcke mykit Brukat fremande varur vppå then tydh, Några få vndantagandes som 
førdes vr fremande Landh, ther føre voro te ey eller många køpmen, och få køpstader, 
bonden drogh sådanna kledij som han sijelf giorde, men te warur som Her j rijkijt fullo 
och gijordes, Them køpte te vppå teras Køpungar, af huar annan, Och gåfuo varur før 
varur, Och vare varunar satte på mark, øre, ortugh, och ther hafua te gifuit varunar vt 
epter [S. 32] Så at mark leroft, før mark vadmal, eller annat sådanna, epter som mark-
nads gangher Haffwe varith, och sådanna skedde på teras Køpungar eller marknads ste-
der, så skal Man och wetha, at førdomdags var Her lytith mynth j landith, men thet war 
goth sølf mynt, så mykith thet war, så at en løda mark sølf thet var En mark peningha, 
Huilkit och nogh Beuisas kan med sigtwna mynt, thet fyra små penninga hollo halft 
quintin sølf, och thet mynt som var51 hollth och mer, engelsk mynt var och her nogh 
gefth och genxe, var Her och itth mynt som kallas sterlingar, men huru stort thet var 
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veth man jntit, [S. 33] Then triddie christin konnungh het Anund sleme Han lade råå 
och røør emellan skane och swerige Och skylde thet så Her jfrå rykith, thet hade til-
førenne hørt swerige tijl, ty at gøta landit synes hafwa rekt tyl øresundh, tå scåne var 
Bortgångit Jfrå suerige Ångrade thet Konnungenom at han så dårliga giorth Hade, 
ther føre giorde Han sigh redo med jth mecta tal folk och stor her, och drogh jn j skane, 
ther møtte Honnom52 hyn rijke konnungh Knuth, Och var honnom øffuermectugh, så 
at samma Anundh Blef sielf slaghen, med størsta parten, af Alt hans folk, vidh ena Bro 
som kalladis stånghapelle och ther fingo swenska men en dråpelich skada før teras kon-
nunges oførståndighet [S. 34] skul och før ten skul kallade te honnom anundh sleme
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punkter. Jag tackar även varmt dr Per Stobaeus (Lunds universitetsbibliotek) för hjälp 
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14 Se exempelvis andaktsboken Spiritus seraphicus, id est spiritus devotionis seraphici P[atri] 
Francisci, Köln 1703, s. 711.

15 Till Olaus Petris skrift En swensk cröneka hänvisas i denna artikel enligt handskrift D 407 
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16 D 25, s. 5–9. Se även bilagan till denna artikel.
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s. 9).

18 Se D 25, s. 9–19.
19 D 25, s. 20–29. Se även bilagan.
20 D 25, s. 28–32. Jämför med bilagan.
21 D 25, s. 33–34.
22 D 25, s. 35–36.
23 D 25, s. 37.
24 Se D 25, s. 37–38.
25 D 25, s. 38–39.
26 D 25, s. 40–60.
27 D 25, s. 59–70.
28 D 25, s. 74–78.
29 D 25. s. 73.
30 D 25, s. 89–90.
31 D 25, s. 108–109.
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34 Jämför med bilagan, transkriptionen av handskriftens sidor 5 och 9.
35 Se Alexander Zheltukhin, Orthographic Codes and Code-Switching. A Study in 16th Cen-

tury Swedish Orthography, Stockholm 1996, s. 54, 102, 188, 194–196.
36 Beträffande växlingen mellan ”y” och ”i” i svenska dialekter se Erik Neuman, ”Karlskröni-

kans proveniens och sanningsvärde”, Samlaren, 8, 1927, s. 161–164.
37 Se Johan Palmér, ”Reformatorerna och översättningen av Nya testamentet 1526”, Arkiv för 

nordisk filologi, 42, 1926, s. 28.
38 Se bilagan, transkriptionen av sidan 32.
39 Så i handskriften. Bör läsas: ”at i”.
40 Skrivarens fel. Bör läsas: ”retha afgudha sætit”.
41 Så i handskriften (skrivarens fel).
42 Gudinnans namn är svårläst i D 25. Det anges på ett tydligt vis av Olaus Petri.
43 Så i handskriften. Bör läsas: ”år”.
44 Så i handskriften (skrivarens fel).
45 Ursprungligen ”hafth”, rättad till ”hørth”.
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46 Meningen är oklar.
47 De två sista orden är infogade över raden.
48 Så i handskriften.
49 Här har skrivaren missat orden ”icke så”.
50 Så i handskriften.
51 Det stod ursprungligen: ”som større var”.
52 Så i handskriften.


